EL TEMPS. - A catalunya el cel està nebulós per les costes de
Barcelona, Tarragona Girona. pel Baix Ebre I pel pla de Vic, I serè
per la resta del pals.
Els vents són flu ixos 1 de direccions variables.
Temperatures extrem11' M&xlm&, u grauc a Tarragona; mlnlma,

o a Angolaster.
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L'INTERESSANT MOMENT POLITIC
~

Martínez de Velasco es

--

LA REPLICA DE MUSSOLINI

Després de l'entrevista Lerroux-4
Martínez de Velasco el primer
L es referències del Consell del
Govem gestor de la Generalitat visita el President de la Repúens donen una nova sensacional:
s'ha donat un vot de confiança al
senyor Pic i Pon. perquè adopti blica i en sortir diu que li caldrà
l'actitud que cregui més adient en
el que es r eterei:t a la revisió del
decret de retr aspàs de serveis
tornar a conferenciar avui amb
d'Obres Públiques.
Els gestors es banyen en. aigua
de roses. No creuen que el decret
el cap agrari
sofreixi cap alteració; peró... pels

Etiopia potser accepti la proposta dels cinc, però no
Mussolini que es veu obligat a desfermar la guerra,
diu el redactor diplomàtic del ' 'Dai ly Telegraph"
A GINEBRA

dubtes, ells ja han pres un determini. El senvor Pic, doncs, tar~
allò que cregui més pertinent.

S'ASSEGURA QUE EXISTEIX ACORD ENTRE FRANÇA I ANGLATERRA PER A L'APLICACIO DE SANCIONS

~~~~~~~~o

•••

UNA RESPOSTA DE MUS•
Amb la reorganització de la gen- del Comitè dels Cinc de no violar
SOLIN I
darmeria i de la policia hom llui- l'esperit de l'Estatut de la Societat
R oma, 19. - Benet Mussolini na tarà contra l'esclavatge fins supri- de Nacions. Els detalls de la memòfet noves declaracions, aquesta ve- mir-lo per complet 1 es combatrà ria restaran secrets fins que arribin
El mot crisi sobresur t d'entre t otes les informacions que arr iben de
Madrid. L'actitud dels ministres ag1ar i3-Que es cHu oficialment que ve
recolzada pel partit-ha esqueixat la
grua abans d'hora i al mateix t emps
que ha avençat els esdeveniments
els 11a complicat. A Ro¡¡o Villanova no li ta r es deixar l'automòbil
oficial per tal de mantenir la seva
fidelitat al seu característic anticatalanisme. Val a dir que el polític aragonès ha aprofitat l'escletxa
que li ha otert el decret de r etraspàs de serve~ - d'Obres Públiques per
a marxar, abans de caure sota la
conjura del reajustament ministerial. Home aterrat als seus tretze,
li ha vingut com l'anell al dit aquell
decret per a caure de car a a la seva
vella clientela polftica nodrida, essencialment, per elements que tan
de l'anticatalanisme un honor de la
seva vida.
Tot i que la referència oticiosa del
Consell de ministr es és prou explícita quant a la dimissió dels ministres agraris, cal esperar el desenllaç
d'aquella, després de la nova entreruta que celebraran avui el senyor
Lerroux i Martínez de Velasco. Tot
dóna a entendre, peró, que rera
d'ella vindrà la crisi. Altrament,
t'actitud en què s'ha coUocat un mtni3trs davant de cer tes mantjestacwns cpacífiques)), impossibilita una
continuació normal de l'equip actual, a no ésser que no s'insistís més
en aquests propòsits.
Entorn de la crisi s'han llançat al
vent propòsits d'un Govem d'àmplia coz.taboració. Un altre cop ha
ressorgit la màgica fórmula d'un
Govern «nacional». Si els cedistes hi
han posat cara terrenya, els esquerr istes 110 s'han quedat pas enrera, i
arreu surten veus coincidents rebut.
;ant aquesta possibilitat.
«Els republicans - s'ha dtt - no
poden acceptar, quant a la política
fnterior d'Espanya, cap neutralltat.11

gada al famós periodista Ward Prlce, enviat especial del «Daily Mail»,
de Londres.
Mussolini ha començat dient que
el projecte de compromís elaborat
pel Comitè dels Cinc, el considera
mo solament Inacceptable, sl no ridieu!».
El Duce ha continuat dlent:
«Fa poc temps, el Govern francès ens féu el regal de 110.000 llegües quadrades al desert de Sahara,
terreny sense cap valor perquè està
mancat d'aigua.»
«El terreny de Danakil que se'ns
oferel.x, és un antic mar desecat que
forma un desert de sal de duescentes milles de longitud a la superficie del qual no creix ni una.
sola her ba, tant que ni tant sols els
abissinis són capaços de substentarse damunt aquest sòl.»
«Jo no sóc coHecclonlsta de deserts de sorra o de pedregals - ha
di•; Mussolini-.»
Mussolini nega que exlstel.xl la
«nació d'Abissínia» que esmenta el
Comitè dels Cinc en les seves comunicacions, tal com aquest la nomena, sl no que es tracta d'un conglomerat de pobles de diversa raça
i religió. El que passa - a.fegel.x
Mussolini-, és que la classe regnant
dels ahinares ha subjugat a altres
tribus, però les altres races, ts sentirien molt més felices dominades
per Itàlia, la qual ajudaria als ab mares a assolir un grau de civilització més elevat, com els ba succeït
als marroquencs amb França.
Benet Mussolini ha acabat les seves declaracions a Ward Prlce dient :
cEs impossible cridar els 200.000
soldats que es troben a l'Africa
Oriental i dir-los que llur viatge a
Abissínia era solament una excursió de plaer.>)

el tràfic d'ar mes tot assegurant d'aquesta manera la t ranquilutat dels
estrangers.
L'explotació econòmica serà afavorida mitjançant el sistema de porta
oberta.
En el que es r efereix a l'agricultura i a la mineria, seran donades
grans facilitats que augmentaran la
importància del comerç exterior tot
creant a Etlopla un important mercat.
Es realitzaran nombroses obres públiques 1 s'Intensificaran les comunicacions postals 1 en general tots els
mitjans de transport mitjançant l'ajuda d'especialistes estrangers.
Els Governs britànic i francès es
mostren disposats a cedir a Etlopla
bandes del territori de les Somalles
anglesa i francesa a fi de donar a
Etiopia sor tida al mar.
Les finances et!opes serien coMocades sota un control r!gid que les
revisaria i les ordenaria, alhora que
serieu examinades les possibilitats de
crear monopolis en relació amb el
sistema d'emprèstits estrangers.

les respostes d'Itàlia 1 Abisslnla. Es
pot posar de relleu, però, que tant
el desig formal d'Abissínia d'obtenir
una ajuda econòmica com les exigències Italianes en allò que el Comitè consideri raonable, seran ateses. Els detalls de les concessions
territorials no afecten el Comitè, ja
que hauran d'ésser regulats per via
diplomàtica. Hom ha pensat nomenar funcionaris a Abissinia. sense el
consentiment del Negus.

El sen11or Vallès i Pujals ha tingut la gran pensada d'anar a ter,
diumenge vinent, un viatget a
Putgcerdà. Aquesta vegada, però,
no cal témer cap obstacle en l'aspecte gastronòmic, perquè el conseller del CoUegi de Metges, senyor Huguet, ja va anar al mat eix lloc el diumenge passat.

• ••
El eorreo publicava ah.tr el comentari següent:

Sis en tres el senyor Martlnez de Velasco, amb

cEn Prensa de Madrid hemos
visto unos gràficos de Asturias
donde aparece un grupo numeroMARX ARA DE GI NEB RA
so de legionarlos, allí destacados
ALO IS I?
desde octubre, rodeando gozosos
Ginebra, 19. - Durant el mati d'asu «gUión» o banderln que acaba
vui les converses han girat quasi
de regalàrseles. Lo ostentan desexclusivament entorn de la qüestió sl
plegado, y en su fondo destaca,
el cap de la delegació d'Itàlia, baró
entre orlas delicadas que ban plnAloisl, romandrà a Ginebra o bé sl
tado o bordaron manos femenimarxarà a Roma, alxl com de saber
n as, la efigie de Jesús Cruciflcado.
si un cop a Roma hi restarà o bé
tornarà a. Ginebra un altre cop.
A m uchos, acaso escandal!ce la
Als cercles francesos assei\lren que
1magen de Jesús, Princlpe de la
durant la passada nit el senyor LaPaz, en orlflamas de combate.
val InSistí, en la seva entrevista amb
Mas, no olvlden que es el recuerAlolsi, que anés a Roma a fi de fer
do único y el emblema mejor de
ús de la seva Influència sobre Musla Justicia que debe presidir toda
solini perquè aquest accedel.xi a seguerra, sl dolorosamente nec~a
A L'E NT OR N DE LA P RO· guir les negociacions.
rla, y de la Caridad a dispensar
POSTA DE LS CIN C
Igualment hom assegura que Alol·
sobre los vencidos por los venceQüestió de partit
sl
li
respongué
que
sols
podria
anar
Ginebra, 19. - Als cercles ben indores. Sln ambas, la lucba es un
a.
Roma
si
Mussolini
li
ho
ordenava.
Madrid, 19. - Han abandonat
formats analitzen de ·la manera sefratrlcldlo. Inhumana crueldad.» junts
el saló de consells els minisA Ginebra concedeL'(en tanta imgüent els beneficis del pla proposat
tres
del partit agrari, senyors Royo
portància a aquest fet perquè hom
pel Comitè dels Cinc:
•
•
•
vmanova
I Velayos. Aquests han parPrimer. Hom asseguraria a Itàlia creu saber que si Aloisi anava a
lat amb els periodistes i el primer
que les fronteres de les seves colò- Roma podria ln~.erpretar-se com a un
El Congrés de les cjuventudes ha manifestat que la seva dimissió
nies a l'Est de l'Africa no serien ata- signe evident que Itàlla considera les
radicales» ha acabat amb visques continuava ferma 1 que el ministre
cades, alxl com també que els lta· proposicions del Comitè dels Cinc
a la República liberal t democrà- d'Agricultura s'havia solidaritzat
com
a
un
base
de
discussió
acceplians residents a Etlopla estarien setica. Abans, però, s'aprovaren ex- amb la seva actitud i en el Consell
table. Però, en ilquest cas, Itàlia s'agurs.
trems interessantfssims en relació que s'acabava de celebrar havia presentat la dimissió de la seva carpartaria
de
la
llnia
de conducta que
Segon. I tàlia s'asseguraria de l'ora la politica del partit.
tera.
ganització econòmica d'Etiopia que ha seguit fins ara, tot negant-se a
En confirmar-bo el senyor Velayos
Sembla que els «ióvenes» voles projecta en el pla, al qual hom aceptar solucions procedents d'una
flrien veure acabada, de cop, l'en- ha afegit que havia dimitit perquè
preveu que Etiopia s'obri al comerç sobirania. qualsevol d'Abissínia, cosa
el partit agrari es fa seu el criteri
tesa cedo-radlcal. També fou apro- sustentat
1 a la colonització. Per altra banda, que equivaldria a reconèixer a aquell
pel senyor Royo Vlllanova,
país
la
igualtat
de
drets.
vada
una
proposició
que
contrahom garantiria a Etiopia que no se1 que continuarien en els seus càrditL
el
criteri
que
sobre
humanitat
recs, a petició del Govern, fins al
ran nomenats consellers que no tini pacificació ha revelat darrera- moment que se celebrarà la confeguin el consentiment de l'emperaA R OMA PARLE N D'ABAN·
LA QUESTIO ES GUANY AR dor, cosa que significa que els itarència
que està anunciada entre els
ment el «caudilloJ.
DON AR LA s. DE N.
TEM PS
senyors Martinez de Velasco i Lerlians podrien ésser exclosos. El pla
Roma, 19. - Toma a circular el
roux, que P.n definitiva. han de reGinebra 19. - Hom considera pro- no pot ésser utilitzat per a cobrir el rumor sobre una imminent separa••
soldre la sltuac:ó que s'ha plantejat
bable que les negociacions es sus- control polític o militar d'Itàlia 0 ció d'Itàlia de la S. de N. Als cercles 1
Quan Macià i Companys visita- 1 fins al moment en què pràcticament
penguin durant alguns dies, per tal de cap altre país sobre Etlopia.
1 autoritzats remarquen que l'optimistingui lloc el reajustament ministeren la Vall d'Aran viraren en rodó rial que està anunciat.
de donar temps que Itàlia i Etiopia
Als llocs ben lniormats ne¡uen quo me que demostra la resta del món,
examinin detingudament les propo- serà establerta una força de policia 11 particularment a l'altra banda del
quan foren a les portes del túnel
de Viella. Entre el representant
sicions del Comitè dels Cinc.
lnt«:.t?acio':lal, alxl com també que la canal de la Mànega, no està justlfiVaga original
Tot està supeditat a
Els delegats anglesos semblaven policla et1òplca serà reorganitzada 1 cat de cap manera pels fets.
dels contractistes t el darrer Prepoc favorables a aprovar aquesta sota la direcció de consellers estransident àdhuc hi hagué una escela conversa LerrouxUNA CON FE R ENCI A EDEN·
pèrdua de temps, però al final han gers.
na seca, et:.cuta.
Martínez de V elasco
accedit, tenint en compte que es
El Comitè dels Cinc ha acordat reLAVAL
A
tres
quarts
1 cinc minuts de
tracta de la darrera temptativa que unir-se avui un altre cop per tal d'es•••
Ginebra, 19. - Els senyors Lava!
dues ha abandonat el seu despatx,
hom porta a terme per a evitar la coltar el senyor Madariaga, el qual 1 Eden han celebrat aquest mati uEls cmarchisten de lnformaclo- el cap del Govern, 1 en observar el
Nova York, 19. - La puja en el guerra.
explicarà el resultat de les conver-1 na conferència que ha durat més
nombre de perlod stes que esPreu de la carn ha produït una vane3 subratllen la visita d'Azaña a gran
ses celebrades amb els delegats d'I- d'una hora.
peraven la seva sortida, ha exclaga origlnal. Les dones de casa de
COM DIU EN QU E ES L'A· tàlia i Etlopia, baró d'Alolsl i Teclé
l'estranger. sego11S aquell diari- mat:
cUverses ciutats properes a r-ova
CORD PRO PO SAT
els altres hi jan cor-l'er-prestLAVAL TAM BE CON FE RE N·
-Què passa? Hi ha fotògrafs?
Hawariate, respectivament.
Y.ork han format Comitès que orgaGinebra, 19. - Als cercles ben Indent del Consell ha anat a posar- Doncs que facin constar les nostres
CIA AMB BEC K
nitzen el boicot dels establimen~s de formats declaren que les proposise d'acord amb els jueus i tranc- cares 1 els altres slmptomes.
ET IO P I A ACCE PTARA
venda de carn.
Ginebra, 19. - Els senyors Lava!
-Es que les cares - ha d1t un pemaçons.
A Hackensak, població veïna, l'è· cions sotmeses a I tàlia 1 Etlopia comI
Beck
han
dinat
plegats
aquest
migAddís
Abeba,
19.
El
Govern
eriodista- no renectel.xen res.
lOt ba estat gatrecc complet, 1 U':ln prenen un preàmbul, un protocol I tiòpic ha desmentit la notícia segons dia. Hom suposa. que hauran manNingtí 110 podrà dir que la prem- Al contrari: a les cares reflectien
Obli¡ at aL~ carn
a fer gestions un projecte d'assistència. El preàm- la qual havia protestat a Paris con- tingut interessants converses.
sa monàrquica no sàpiga satujer satisfacció en alguns dels ministres.
prop dels majoristes per a evitar Ja bul exposa els termes de la referèn- tra la petic1ó de tramesa de tropes
Què
voleu saber? -ha preguntat a
la seva clientela espantadissa.
Puja I acabar al.xl amb la vaga que cia del Comitè sobre els compromi- franceses per protegir el ferrocarrU.
la vegada el president-- perquè tot
ELS CONSELLERS DEL N ~
~bla estendre's a altres Estats de sos d'Etlopia, el 1923, en relació amb
Per a ells ara 110 hi ha més le- els ho haurà dit el senyor Lucia.
G US CONSIDE R EN QU E LA
Actualment el Govern examina la
l'esclavatge I el comerç de carns, I,
Unió.
-Voldrlem saber quan anireu a
ma que el tríptic: CatalunJia,
G UE R RA ES INV ITABL E
proposició
francesa
1
fins
ara
no
ha
finalment, les peticions del delegat
;ueus i francmaçoneria. Quan no despatxar amb s. E.
estat
adoptada
cap
decisió.
Londres,
19.
El
corresponsal
del
tarda, demanaré hora
etiop d'ajuda per elevar les condisaben què contar au seus lectors al-Aquesta
President de la República, per
econòmiques 1 financeres d'E- La Legació britànla adopta mesu- «News Cbromcle» a. Addís Abeba dlu
desar:riven un dels tres temes f ja anar a despatxar. Jo vindré acl a
res de precaució per tal de fer front
a l'atur forçós dc ... cions
en tenen per hores/
(Pasu a la pàgina 6)
l'hora de costum, perquè tinc citat
Madrid, 19. - En la nota oficiosa tlopia.
El protocol preveu l'acceptació per a possibles atacs. Han estat lnstalddisel Co~ll s'hi destaca la. quarta part d'Etiopia del projecte suggerit lats murs supletoris Interiors 1 detribuc1ó de fons per a la contiterminats mitjans de defensa.
ftU!lCió d'obres a què es refereL'I: la en les seves llnies generals.
El Govern etlop examina detini\1El projecte estableix la reorganitde1 contra l'atur obrer, per un total
zació, amb ajuda de consellers euro- dament les proposicions del Comitè
e 1.326.364'91 pessetes.
Conesponen a la provincia de Ba- peus, de tots els serveis públics d'A- dels Cinc.
Un dels consellers del Negus ha
~~o~ 149,979'38 ptes.; 130,000; a Ciu- bissinio., especialment la gendarme- declarat
al corresponsal de l'Agèna e eal, 105,000; n Còrdova, 135,00; ria, la policia 1 l'admlnlstracló de
cia D. N. B. que aquestes proposicions
a ~nca, 12,000; a Granada, 85,000; justicia.
\'arr n,~5; a Màlaga, 15,000; a NaUna ml.ssió estrangera, sot3 els són, aproximadament, semblants a
les que presentà Abissínia 1 que, per
a ""a, .000; a Mlircla, 280,233'83; auspicis de la Societat de Nacions,
a ~edo, 90,000; Pontevedra, 75,000;
tant, les consideren acceptables.
actuarà
en
qualitat
d'orianisme
cona Sa illa, 205,000; a Toledo, 80.000, 1
sultiu.
ragossa, 51,155'70.
HOM ESP ERA LA CONT ES·

•
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CONTRA LA PUJA EN EL
PREU DE LA CARN I

_______*_____________

Per

-

a

TA O'AMBDOS PA ISOS PER
A FE R CONE I XER EL DO·
CU MENT

la humanitat
•

PUBLICARA

UN S

INTERESSANTISSIMS REPORTATGES
del nostre company Josep M: Massip,
director de LA HUMANITAT, sobre els
penals de Puerto Santa Maria, Càdiz i
Cartagena, que suara acaba de visitar
Aquests reportatges constituiran tema de la més viva actualitat

-

,

Londres, 19. - Comuniquen de GInebra al «The Times» que el baró
Aloisl, en una entreJ.ista celebrada
amb el senyor Lava!, ha declarat
que les proposicions del Comitè dels
Cinc no sembla que continguin res
del que far111o necessàr111o una estada
més prolongada de la delegació italiana a Gmebra. sembla que el senyor Lava! li ha respost que calia
considerar-les com una base de discussió I no pas com una solució definitiva per a un temps determinat.
No està clar sl la delegació briLàni.ca acceptarà aquest concepte,
però sbi ha declarat disposada.
El penòdlc remarca que aquestes
proposicions no són cap modificació
de les de París, puix que són menys
favorables a Itàlia que hom no creia
fa alguns dies. El comunicat italià
de dissabte ha reafirmat la voluntat

el qual he parlat per telèfon.
un Infor mador li ha dlt que el se•
nyor Velayos havia manifestat, en
sortir, que estava solidaritzat amb
l'actitud del senyor Royo Villanova,
per entendre que era criteri del partit agrari la posició sustentada pel
senyor Royo V1llanova, 1 que per
tant, havia presentat la seva dlm1s·
sió al Govern.
- Però haurà dit que la seva resolució està subordinada a l'acord que
adoptem aquesta tarda el senyor
Martlnez de Velasco 1 jo - ha dit el
senyor Lerroux-. Al.xl ho haurà manlfestat.
- Efectivament, al.xl ho h a fet
-se 11 ha Indicat.
- Hi haurà Consell de ministres
demà?
- Es el més probable. J o donaré
compte aquesta tarda a S. E. dels
acords adoptats en el Consell d'avui,
i després he de decidir sl convoco o
no el Consell de ministres.
-Portarà a la firma el decret fonamental per a l'aplicació de la llei
de Restr•cclons?
El cap del Govern ha contestat
af!l·mattvament 1 ha afegit:
- Tan aviat com el signi S. E. el
trametré a. la "Gaceta" per a la
seva publicació.
La referència sobre la qüestió internaclonal la donem al lloc acostumat.

l

Madrid, 19. - Aquest matí, a les
deu, s'ha reunit el consell a la Presidència, amb assistència de tots els
ministres.
A la una. de la tarda ha acabat la
reunió i el senyor Lucia ba facilitat
la següent referència verbal:
- Després d'un breu despatx ordinarl, d'una extensa expos:cló per
part del ministre d'Estat de la situacló Internacional i de les impressions
trameses pels nostres delegats a Ginebra 1 la leclw a pel ministre de
la Guerra d'un vla que fou aprovat
l que comprèn la creació de noves
unitats, supressió d'alguns organismes, establiment de centres de mobilltzació, Instrucció dels efectius,
etc., el Consell ba entrat de ple en
l'estudi dels decrets d'aplicació de la
llei anomenada de Restriccions. Un
deure de discreció em priva. de fer
públic el contingut en aquests deerets abans que siguin coneguts per
s. E. el President de la República.
Solament puc actlcipar-vos que s1s
ministeris es retonen en tres, I que,
a més d'aquests tres ministeris, se
suprimel.xen quatre sots-secretaries 1
una vintena de direccions generals, a
més de nombrosos consells i organlsmes consultius de diferents departaments.
-El cap del Govern sotmetrà a.vul
matel.x a la signatura de s. E. els
decrets corresponents?-hom 11 ha
preguntat.
-No ho sé. HI ha un decret fonamental que és el que es refereix als
ministeris, 1 els altres decrets sortiran successivament.

Després d e la con•
versa, a Palau
Madrid, 19. - A les cinc de la
tarda el cap del Govern ba abandonat el seu domicill particular i s'ha
dirigit immediatament a la Presidència del Consell.
En arribar a la Presidència el senyor Lerroux, ha estat voltat pelS
periodistes, els quals U han preguntat noticies sobre la marxa de la situació política.
El cap del Govern ha manifestat
que havia romàs a casa seva fins a
les cinc de la tarda, sense rebre cap
visita ni celebrar cap conferència.
Pujava al seu despatx oficial per
veure sl tenia alguna notícia. sobre
l'arribada del cap agrari senyor Martinez de Velasco.
Un periodista 11 ha preguntat si
aniria a veure el President de la República abans o després de la sev;\
conferència amb el senyor Martínez de Velasco, 1 el senyor Lerroux
ha contestat que després, per tal de
sotmetre la seva signatura al decret
de reajustament ministerial, conforme la llei de Restriccions.
Se!Dlldament el senyor Lerroux
pujà al seu despatx oficial.

Q üestió d e confiança?
Madrid, 19. - Als cercles ben Informats es deia que el problema que
es planteja al Govern derivat de la
posició dels ministres agraris, la situació Internacional 1 l'ordre públic,
1 al mateix temps la proximitat de
la represa de les tasques parlamentàries, han fet comprendre al Gabinet que no pot presentar-sc a les
Corts sense obtenir prèviament la
plena ratificació de la confiança presidencial, i en conseqüència -s'afirmava- amb motiu de sotmetre a la
signatura del senyor Alcalà Zamora
els decrets aplicant la llei de Restriccions, el senyor Lerroux 11 plantejarà aquesta tarda la qüestió de
confiança, i l'extensió i resolució de
la crisi dependrà de la decisió de
adopti el senyor Alcalà Zamora.

Lerroux successor
d'ell mate ix ?
Madrid, 19. - Segons tots els Informes que es tenen fins ara, el cap
del Govern, despr~s de sotmetre a la
sanció del cap dc l'Estat el decret
sobre reajustarr.•mt ministerial. plantejarà la qüestió de confiança, 1 s'obrirà des d'aquest moment el per!ode
de crisi. S'Ignora la determinació que
adoptarà el cap de l'Estat, és a dir,
que no se sap sl el senyor Alcalà Zamora ratificarà Immediatament la.
seva confiança. al senyor Lerroux 1
11 encarregarà la formació del nou Govern d'acord amb algunes directrius
que li aconsellarà, o si pel contrari
es decidirà a obrir àmplies consultes.
. De tot.es maneres als cercles polit:cs la creença és que haurà de constituir-se un Govern semblant a l'actual, ja que no hi ha for~a de dissoldre les Corts, per la necessitat de
l'aprovació dels pressupostos.

Un rumor absurd

' '\

Madrid, 19. - A darrera hora els
periodistes han visitat el ministre
de Finances, senyor Chapaprieta el
qual ha manifestat que era absurd
el rumor que havia circulat durant
tot el dia que en el nou Govern entressin a formar part elements d'esquerra perquè -h!l afegit el ministre-- com és sabut en a xò són irreductlbles els quatre partits governamentals, ja que no poden coHaborar
amb els qui no condemnaren la revolució d'octubre.

.

LA siRENA. -

La cosa

que Jo no se ts per

qu• de la Mediterrània en

diuen • Mare Nostrwn ),

<Per Nello.)
!<(

(Segueix interessant informació política a la
pàgina 7)
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TEATRES
LA MERA VELLOSA COMPANYIA
DE REVISTES. PENULTIMA SET·
MANA D'ACTUACIO. 4 PTES. BOTAQUES, 4 PTES. AVUI, DIVENDRES, GRANDIOSES I extraordinàries funcions a honor 1 benefi·
el del celebrat I popularlsslm Pri·
mer actor LINO RODRIGUEZ TARDA, a les 5. El meravellós 1
sensacional espectac.le:

¡ HIP! i HIP !... i HURRA!

~enlal creació de Lino Rodrlsuez,
de tota la Companyia. 1 a més
de la lncom.parable maquiettsta

AMALIA DE !SAURA
en les seves creacions còmiques •
NIT, a. les 10'15. La revista de
grau exlt:

Peccata Mundi
Triomf de Lino Rodrfguez, de tota
Ja COmpanyia 1 de la emlnenJ lssima. AMALIA DE ISAURA en les
seves genials creacions. FORMI·
DA.BLE ACTE DE CONCERT en
el qual actuaran en honor al
bene!lclat, entre altres fam0608
cantants¡ la diva GLORIA ALCA·
RAZ 1 e popular 1 eminent ba.
rito!l JAUME MIRET que després de molts anys d'absència
actuarà per primera vegada davant el public de Barcelona en
aquest festival 1 el jove i aplaudidlsslm tenor RICARD GISBERT.
Dirigirà l'orquestra el mestre
Cuerrero. FI DE FESTA eu el
qual actuaran la prlmeris81ma tiple còmica OLVIDO RODRI·
GUEZ l la formidable atra.cc1ó
Los tres diaman tes negros, que
Interpretaran • La canción de Cuba», del mestre Brauli P4rez,
acompanyats pel mateix autor Demà, tarda I nit: PECCATA •
MUNDI i AMALIA DE !SAURA Despaa a Compta.durla sense augment.

TEATRE POLI ORAMA
Companyia dramàtica MARIA
CUERRERO ·FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda. a les 5'15, 1 nit,
a. les 10'15. La ~andlosa obra de
Tama.yo i Baus:

Locura de amor
Sublim creació de
MARIA CUERRERO
i

FERRAN DIAZ DE MENDOZA

TEATRE ROMEA
Telèfon, 22026
COMPANYIA LOPEZ HEREDIA •
ASQUERINO
A les 5'30 1 10'15:

LA MUJER
QUE SE VENDIO
nou gran èxit de Navarro i Torrado. Cr eació d'Irene López Heredia i Marian Asquerino. - Demà, tarda; LA PAPIRUSA. Nit :
LA MUJER QUE SE VENDIO . Diumenge, a les 3'30, la millor
butaca, 4 ptes.: LA PAPIRUSA.
A les 6 1 10'15: LA MUJER QUE
SE VENDIO.

fEATRE BARCEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Companyia de
MARGARIDA XIRCU
Avul, tarda, a les 5'15:

LA DAMA BOBA
de Lope de Vega
Nit, a les 10'15, el drama de
Frederic Garcia Lor ca

YERMA
meravellosa creació de MargarkJa
Xirs u. Ellit sense _precedentR.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de comèdies valencla·
nes din &ida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 5. Entrada 1
butaca, 1 pta..:
EL MALCARAT
SENSE TI TUL
Nit, a les 10'15. Entrada 1 bu·
taca 2 ptes.:
XUANT XUANT
i estrena. de la famosa obra:

AL PAS DEL NAZARErm

Telèfon :!3240
Cada

VITTORIO PODRECCA
amb el seu

TEATRE DELS PRODIGIS
L'ESPECTACLE QUE RA DONAT
TRES VEOADES LA VOLTA AL
MON. TRES BORES EN EL PAlS
DE LES MERAVELLES
Operes. OJ.Jeretes. Revistes. Circ.
Fantasies. Paròdies. AtracCions.
Quadro lirlc. Varietats. Balls.. Mulilt-Ball. 300 decorats. 800 «Plcx:o1.000 vestl ts. 10 primera cantants lO martonetistes. Operadors. Orquestra clàssica 1 mOderna.. Fornudable èxit de BU • Bol •
.Sui, l'acròbat.a. humorístic. Exn;
mdescrtptible de l'espanyolada
Cançó del Pati 1 Correguda de
bra;.¡a Sorollós èxit del més genial, pet.lt 1 còmlc pianista del
mon. - Dlumen~e. a. les 3'30, Ja
millor bu~.aca, 4 ptes. Sessió eepeclal per a. infants a.wb Betb
8 oop B1mbo, Los tres cerditos,
El lobo feroz 1 elS dlbuuos de
Walt Disnn. A les 6 1 10'15, grans
~on.. per a Infants de 3 a. 93
IUlys.

11•.

GRAN PR I CE
VODEVIL CATALA

Visita López • J1m6nez Sales

Avui, tarda, a les 5'15:

Butaques, 1 50. General, 0'50. ~. tarda, reJ)OIS1cló de
ELS PO LV<HlS DEL Dr. RIVELT

PATHE PALACÈ

corda.'t que ets cristiana. Nosaltres,
els de la sang blava, no podem acceptar el divorci. Unicament la m or t
pot separar marit 1 muller. Digue-U
que no marxi i feu les paus.
Clar que la néta. podria haver replicat al seu avi que es un absurde
i un turment que una. dona 1 un home que no s'estimin haguessin d 'estar units tota la vida, però a Victòria. --«La mujer que se vendló»li féu molta impressió les reflexions
del seu avi 1 sense pensar -s'hi gens
ni mica, tot d'Un cop suplicà al seu
EXlT FORMIDABLI!. DE
tnarit que no ¡'allunyés d'ella., que
ja l'estimava. i que sense ell n o li
El 11Teatre dels Prod!gls))' o e Vlttorl o Podrecoa, ac;ua ara a I'Oiympla. Vegeu una esc2na d'aquesta delicada
fóra plaent la vida.
manlfestaoló d 'art, que tan entusiàsticament ha estat acolli da pel nostre públic
A ningú no va sorprendre - ni als
d'obrar sobre segur. Una venda macòmics ni als espectadors- un canquinada amb dolor 1 superxeria.
Al Asquertno, formació la qual a basI aquest és, precisament, el cas Vl tan sobtat, car , els còmics ja el 1V 'V
1Jl tament ja és prou coneguda del pú~
lT
~
dc la protagonista de «La. mujer que sabien 1 els espectadors ja l'espe- I
bUc de Barcelona. Tant la senyora
se vendió». Ver itat és que els autors, raven 1 enmig d 'una familiar 1 soTEATRE BARCELONA
López Herèdia com el senyor Assen yors Navarro i Torrado, ens la rollosa alegria finalitzà aquesta noTEATRE CATALA AL PA·
querlno, interpretar en els seus r espresenten com una heroïna que ha va versió escènica d'una obr a que
RAL·LEL'l
una
que
no és res més
fons,
el
en
Na-I
i
Torrado
senyors
dels
que
més
galpectius personatges d e manera
anat al sacrl!lci de la seva joven1 especuladora de Ja seva
eda
fr
aquell amic que, de
dona
escrita
trobàvem
Ahir
estat
haver
sembla
varro,
rebé inSuperable. No es pot dematut, de les seves iliusions 1 del seu
bellesa 1 no uua heroïna sentlmen- nar més lntelligència ni més com- vegades, ens diu coses Interessants.
cos, per tal d 'aconseguir un Ideal per Lluis d e Val
-Alxò és una cpaplrusada:t ~ns 1tal com als autors els ha plagut p rensió artística, principalmen t, en I aquesta vegada ens ha dit:
nobllisslm, mes endebades ho p r ocJ.a..
un amic. pr esentar-la. Sigui pel tema sigui l'escena de seducció d e l'acte segon. -Tindrem teatre català. al P a·
men els diferents personatges que digué en sortir del teatre
Ver itablement el tema. 1 les si- pel qu e es vulgui., els autors s'han
El públic, m olt n ombrós, aplaudl raHel.
Intervenen a la farsa, ja que els fets
tuaclons són dcl mateix t all 1 con- vist, potser, precisats a no d efinir intèrprets 1 autors. Finalment, h en1
-Voleu dir?
1 la manera de procedir d 'aquesfeccló de «La P ap irusa», cosa la a m b tota. claredat aquesta. f igura d e remarcar la propietat de la pre-Pugeu-hi d e peus •.•
tr. h er oïna am b tota clar edat l'assequal però n o priva que la comèdia central de la seva obra 1, d 'aci ve sentació escènica.
- I, on?
n yalen com una d ona que ha ven ut
-A l'ApoHó.
i de~envolupada amb certa ha- l 'esmentat equivoc psicològic.
SOLER
LLUIS
el seu cos 1 els seus més estimables estigu
P er la r esta, el gèner e d e la cobllltat.
-Bufa!
sentiments per tal d'aconseguir un
-Serà una companyia. a base d 'As·
Hl ha, sens dubte, u n important m èdia i llur s procediments escènics
còmode ben estar.
Navarro 1 T orsenyors
pels
emprats
11
Casals 1 Enric Lluelles ...
encara
sumpció
qual
al
públic
de
sector
Aquella. frase seva d el f inal de
-Home!
plau el gènere melodramàtic, gène- r ado, no hi ha motiu perquè ningú
l'acte segon amb la qual sembla vo-Repeteixo que hi pugeu ...
l't' simllar al de l'antic fulletó 1, tant els r eprovL Es una obra escrita de
let sincerar -se d avant el públic -~
-No, no. J a estic cansat de pua ~ mujer cara a determinat públic 1 s l a
se d'un marcit regustet. fulletonesc- o. eLa. Papirusa» com
senyor T orrado a quest 11 plau, senyal que els seus
Apropant-se la data. en la qual el jar. I, és cert?
va convèn cer a molts pocs espec- qu~ se vend.ió», els
-A ml m'bo han dit ...
tota. la raó. Tanmateix, venerable Apelles Mestres acompleix
tenen
autors
aquest
servir
ocurat
pr
han
Navarro
i
tadors, car, no és gaire edificant.
-Ah!
ibles aquestes co- vuitanta-un a nys i en la qual rebd.
prefer
són
sempre
condesde
classe
tota
amb
públic
que una d ona. q ue h a emprat tota
teatral, també l'homen atge d e Catalunya ,
m ena d 'astúcies i enganys per tal cendèncles. Adhuc, falsejant la psi- mèdies d'una certa vàlua
MES NOVES DEL NOVE·
cologia de la protagonista la qual, amb tot i les seves Inversemblances, aquests dies es treballa d e ferm per
d'emmaridar-se amb un milionari
als estirabots antiescènlcs d els Mu· tal de prep arar els actes que han de
'
TATS
que ha comprat l'hisenda hipoteca..
Garcia Lorca ñ .oc: Seca i companyia.
celebr ar -se a honor seu.
Diuen que P epeta F ornés no va al
da d els seus avantpassats, doni grà- G ran triomf de F.
Amb «La. mujer que se vendló»
El Comitè Executiu el !onna Asso- Novetats. Veurem què en surt, de
cies a Déu per haver r ecobrat el
debutà. la nit d el passat dimecr es. la
de Teatr e Selecte, 1 el Comitè tot això.
ccastillo de sus mayores». Ni Déu I
11l com panyia d'Irene Lóp ez Herèdla- ciació
d'honor tots els presidents de les feE n canvi h om asse¡¡ura que qui va
ni els seus «mayor es» n o tenen cap
deracions i entitats artístiques, cul- al teatre del carrer Casp és la Momotiu per a estar contents despr és de
turals i d'esbarjo de Catalunya. Els rer a.
l'equivoca cond ucta d 'aquesta nova
celoneta» 1 els eminents J osefina Ajuntam ents de Catalunya, p residits
h er oïna d els senyors Navarro i TorNosaltres el que si podem afirmar
Blanc, sopran, 1 Ricard Fusté, bar i· per l'Ajuntament de B arcelona t !a
rado. Abd, almenys, ens h o sembla
és que hi van Matilde X atart 1 P er e
ton.
d2
Generalitat
la
'honor
d
presidència
a nosaltres.
Ventayols.
Aixi mateix, la Companyia Cata- Catalunya.
I bé: Victòr ia, després d'haver fet
tan
que
Torrents-Baró-Fornés
lana
Aquest gran homenatge el patrocicAure en tan innoble parany al cob·
COLLAD~ TRADUCTOR
encertadament dirigeix el primer, es- na Ràdio Associació de Catalunya,
diclat milionari, després d'haver d oque Agust.i COllado dediu
Se'ns
trenarà una comèdia del nostre com- emissora que, palesant una vegada
nat gràcies a Déu i als seus «maEl Quartet Vocal Orpheus de l'Or - pany Manuel Valldepercs, titulada
butar à molt aviat com a traductor.
m.?li
sempre
de
que
l'atenció
més
yor es», procura allunyar el càndid feó Gracienc, integrat pels notables
unes comèdies
r eixen les nostres coses, collabor arà. Arranjarà al català
mar it. Com que no l'estima i àdhuc, amics nostr es Renom, Mont!ort, Da- «La. sang als ulls».
ells «Pare vosentre
Melià.
Feitp
de
d'assistir
tal
per
invitacions
Les
amb el major entusiasme a l'homepotser, fins 1 tot sent per ell certa let i Marlano, donarà un r ecital
tè la burra, amic!».
aversió, l'aconsella que se'n vagi a d'escollides cançons en el festival a aquest festival a r tístic es faclli- natge que va a r etre's a ApeHes Mestres.
córrer món. Alxi ella., lliure de tot artístic que hom ha anunciat per al taran als llocs següents:
I, EN JUSTA COMPENSA·
S almeron, 208, bar; sastrer ia «CaSegueix la r elació d 'aportacions a
destorb marital, lliure de tota mena dia 28 al teatre del mateix Orfeó
CIO10;
1
9
Sol,
del
Plaça
Carreras»,
sa
ciu.
la
a
l'ofrena
a
per
subscrlpció
la
de simulacions amoroses envers un (Astúries, 85).
sastreria «La Campana», Plaça Rius tat de Barcelona del bus-retrat d~l
... ens assabentem, al mateix temps,
home al qual ha fet vfctima de la.
També hi coliaboraran el con- 1 T aulet, 19; Orfeó Gracienc, 1 al català pròcer, treball que ha estat que Felip Metil. tradueix al valencià
seva calculada. perfidesa, podrà gauun sainet d'Agusti CO!lado que serà
confiat a l'escultor Victor Mor é.
dir amb tota llibertat la seva nova junt musical eLes Gavines de la Bar - nostre diari.
Suma i segueix: 502'75. Ateneu O· estrenat al teatre Espanyol durant
situació econòmica. Refusa l'home,
brer Manresà i Quadre Escènic, de aquesta temporada.
però, no els seus diners. El marit
Manresa, 30 pessetes. Lluis Casamitaccepta marxar perquè sap que la
jana i Plandolit, 15; Ajuntament de
seva dona no l'estima i que les feELI ES, AL CINEMA
Molins de Rei, 50; Ajuntament de
broses ca-ricies que d'ella obtingué
Si, senyors. Lluis Elies, un dels
Sabadell, 50 ; Enric Lluelles, 10; Artur nostres autors més prolífics, segueix
durant la lluna dc mel foren fetes
Gunsc, 5; Marià Amat, 5; Ajunta- ocupant el primer rengle. Ara semen pagament de l'hisenda retornament de Sant Boi de Llobregat, 10; bla. -aix1 ens ho han venut- que
da. I convençut per aquestes raons
Quadre Escènic Mossén Cinto, de la seva comèdia «Lill vol viure» serà
-sempre noble 1 desinteressat- proBarcelona, 25; Agrupació Teatral I g- adaptada al cinema.... No podem dir
posa el divorci.
nasi Iglésias, de Sant Pol de Mar, 10; res més, per la senzlllissima raó que
I anem depressa cap el final d'a·
Agrupació .Artística Lleó Fontova. de no en sabem altra cosa.
questa comèdia, escrita, precisament,
Barcelona, 25; Ajuntament de Sant
molt després de la guerra europea,
Pol de Mar, 15; Ajuntament de Sant
encara que no ho sembli. En assabentar-se l'avi de Victòria que
Feliu de Llobregat, 10; Ramon Ma&aquesta accepta. la proposta de di·
llorens Vilalta, 5; S<x-i'!tat Coral La
vorci !eta pel seu marit, agafa a la
Flor de Maig. Colònia Manén. Pul&seva néta 1 a cau d'orella li diu :
greig, 10; Joventut Artística Manén
Aquesta entitat, amb motiu de les
-Què vas a fer? Aquest home no
10, i Frances Parcer.sa i Mosoll, 5. festes del n aniversari, celebrarà
es mereix el tracte que li donés.
dia 22, a dos quarts de
diumenge,
pessetes.
792'75
segueix:
Suma i
Tot ell és bondat 1 altruisme. A més
Les aportacions i adhesions pooen cinc de la tarda, una funció teatral a benefici de la. Biblioteca i es
trametre's a Associació de Teatre Se- posarà
en escena. l'obra en tres aclecte, Borrell, 111, p r incipal, i a Rà- tes, de Santiago Rossinyol, «Mossèn
dio Associació de Catalunya (Ram- Janot», sota la direcció de J osep
bla dels Estudis, 8.
Tor ras.
El Quartet vocal Orpheus
creació sublim de Margarida X irgu

YERDA

R ltll

TELONSCURTS

L'HOMENATGE DE CATALUNYA
AAPEL·LES MESTRES

"

n

E R

Aniversari de l'Agrupament
Cecília Gubert

¡

YERDA
TEATRE NOU

GRAN TEATRE DEL BOSC

Cran Companyia Llrlca Tit u lar
en la qual f isura l'eminent ba·
rlt on PAU HERTOGS
Primer actor I director:
PERE SEGURA
Demà, d issabte, tarda, 4'30. Inauguració dels m.atlnées. BUTACA,
2 PTES. GENERAL, 0'80: LA
ALEGRIA DE LA HUERTA, per
Surinach, Arnó, Sesura, Acuavi·
va: MOLINOS DE VlENTO, per
Antom M~ras, Su rlfl ach , Cebrià,
Cau.s : CICANTES Y CABEZUDOS
per Matilde Martln 1 Segura, Ar·
nó, Acuaviva, Cebria. NlT, 10'15.
L'entremès: UNA MISS MAS. ESTRENA en aquest teatre del
aainet en dos actes, del mestre
Sorozabal:
LA DEL MANOJO DE ROSAS
creació de PAU HERTOGS. Clbria
Alcaràz, An toni Míras, M. Carola,
P. Seaura, J. Cebrià, Casas, Suàrez. Decorats de Valera i Campsau llnas. Dlrlglrà l'orquestra el
mestre Sorozabal.

Demà, tarda i nit, úniques actuacions de l'Internacional espectacle

DEMON'S JAZZ
èxit eorollóe a .Blarritz l pla~es

del Nord amb la collaboracló de
la formidable i meravellosa Or.
qu81ltra DEMON'S, les Dunkan.
Gedeou, Lop..Za.r repref!enta.ran el
nou ball CONTINENTAL, Jlllia
Ramfrez, Brazalema, etc., etc.A més, com a acte de simpatia
al públic de Gràcia. el ~an divo
tenor RICARD MAYRAL cantarà
nombroses comJ>OSiclons del seu
extens repertori.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

CINEMA

TEATRE

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

COLISEUM
Ann, tarda, a. tes 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT: AU·

DACIAS FEMENINAS (Documen·
tal> : ALBA, MEDI ODIA Y NO CHE
IDli>UII de BettJ Boop), I

BUQUE SIN PUERTO
per Gen• Raymond 1 Ha ncy Car·
roll (Producció Art1stes Associats)

MARYLAND
DEMA, DISSABTE
INAUGORAClO OFICIAL DE LA
TEMPORADA
Estrena del film

100 DIAS

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
DEMA, DISSABTE, diumenge, di·
Uuns, dimarts. FESTES DE LA
MERCE. Tarda, 5'15 1 nit, 10'15.
Butaca, 4 ptes. Grandiosos es.
pectacles de varletat.s, organitzats
per J . Cariteu. Presentació de
l'espectacle 1nterna.c1ona.l del famós l elegau~ ballar! RAY·BEL
en el qual !lguren els tamosi.ssuns
artiStes CARMEN FLORES, CAR·
MEN SALAZAR, TERESA MA~
ZANO, LEONOR MOREN , BARON
WON • REYNHALT, RAY ET MO·
REN. Mollna's, 8 belllsslmes Hi11·
PJ Ciris, 6 - De:;patx ala Cen·
tres de Local! tats.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

CINEMES
CINEMA PARIS

(NAPOLEON)
DO CUMENTAL
DIBUIXOS
t!oru de Projecció: Tarda, 3'30,
5 30, 7' 15 . - NOTA. Poden adqul!1r-.5e les loca.Jitats numerades per
a disea.bte nit 1 dlumrnge, tarda..

Tel. 14544. Avda. Pta. Anael, 11·13
Tarda, a les 4

Nit, a les 9'45:

Los de catorce años
(525 l g"45)

Glnaer Ronera en

DEJAME SOf,lAR
(US. 6'40 I

--AVUI, continua 4 t
nit. Rigorosa pr!J:Í¡eraatda. a 12'15
reestrena a
Barcelona de
OJOS CARIROSOS
meravellosa creació d
Temple (6'50 i 11. Foi:,. Shirlt1
PECADOR A MEO '
(~ally Dlan e i Joel M0 CIAS
rea (i I
8 20 UNIVERSAL);
SU MAYOR EX IT
(Martha Euerth 5'15
UF'ILMS).

11)

DEMA, DISSABTE INAUGURACIO OFICIAL DE l..A TDIPORARADA AMB L'ESDEVENlME.N'l:
T RES LANCEROS BENGALIES
Trlomt de Cary Cooper, Fran ·
chot Tone I Richard Cromwell
W C. F1elds amb el diferut film
DONDE MENOS SE PIENSA
Despatx de localiuts numerades per a les seuions de diumenat I d1marh, tarda, a les 6
DIUiolENGB, AlA TINAL. 10'30.

EMPRESA CAPIIOl
CAPIT OL :
Avw, sessió continuo. de 4 a
12'30. Inaugura.cló oficial de tem.
porada: EL JOROBADO o EL .. u.
RAMENTO DE LACARDERE, per
Robert V1dailn 1 JOSI!ellne Onel;
EN POS DE CA MPEONcS: POR
QUE NO BAILA VD?, per Hol Le·
ray (varietat musical); LA MA RIPOSA Y LA AR AÑA (D1bulxos).
EXCELSIOR :
Avui, seSSlo oontwua oe t
12'30: APOSTANDO A CUPIDO
Wll• H.ogers; JUSTICIA FEM ENI ·
NA per P'a7 Wllly; LA LECIOI'f
BLANCA, en espanyol. per Loret.ta 'l'ouog. I DIBUIXOS
COMTA L
Avui, sesstó continua de 3'45 a
12JO: EL AGRESOR INVI SI&LE
pe¡ Wm Boyd; LA MATANZA.
per Richard Barthelmess 1 Ann
Dvorak; MUSICA EN EL AIRE,
per Jbon Boles 1 Glorta tiwazaon.
I DIBUIXOS.
WALKYRIA :
Avui sesslo contmua oe 4 ~
12'JO. LA BATALLA per Cb!U'Ieb
Boyer; BROADWAY POR DEN·
TRO, en es()aoyol, per COnstau.
ce Cummtn¡;a; CHARLIE CHAN
EN PARIS, per Warner Oland, I
DIBUIXOS.

8 RAUS

T A B E R N E R O

Els dos Primers per f..l famós
Cavaller en Plaça
SIMAO DA VEICA
l els e1s resan;..a per a
CARHICERITO DE MEXICO
FELIX CO LOMO 1 EL SOLDADO
Entrada, 2'50.

Avui, tarda, a les 4. Nit, a
les 10. Darrer dia de l'obra musical:
VALSES DEL NEVA
música de StraUS$, - Demà, est rena :
EL SECRETO DE UNA VIDA
PrOducció UFA per Bri&itte HJ'm
i Joan Murat

UROUINAONA
Cran Emp,.esa Suarra
Avui, tarda, a les 4 i nit, a
les 10. ESTRENA de la magnitlca
revista cinematogràfica:

VAMPIRESAS 1936

Complel...'\rà el programa: T E'o.E·
FONO DESCOMPUESTO (cbm lea)
I DIBUIXOS.

PUBLI · CINEMA
t\ei>SI6 cootloua Seient UNA PESSETA: NOTICI ARIS DOCUMEN·
TALS · VIATCES eiCI.

MONUMENTAL

Tres grandioses corregudes per als dies 22, 23
Diumenae 22. Tarda, a les 3'45:
Debut de FELIX COLOMO
Gra ndiosa corres-uda de braus
·•ans, 2
2 braus de Counh'l '
abans Alvu do Rlo I
6 d'A R G I M I R O 1-LkU 6

FANTASIO

Dillu ns 2J, a les 4' 15
Debut de c:CALLITO CHICO a
Debut de MARIO CABRE
S uperba novilladu
formosos .nov!Uos.t-braus 6
6 d'Arg1míro
P4rez Tabernero
SILVER IO PEREZ
RAFAEL ORTECA
«llALLITO CHIC O•
M ARIO C A B R E
Entrada, 1'75

24, Festes de la Mercè
Dimarts. 24, a les 3'45 :
DI ADA DE LA MERCE
CARTELL MAXIMI
Q

~

bmus d'Atanasi Fern àndez
CONTE DE LA CORTE

~

MARCIAL LALANDA
ARMILLITA
MANOLO BIENVENIDA
LA SE RNA
Entrada, 3'50

'

°

9'35

1

VARIETAT S
MARICEL • PARK
CRAN PARC D'ATRACCIONS
Entrada, 50 eta. Funicular ~
'"·
trada, 1 Pta.

A'l'Ui, dl vendres tard
Partit a pala. G~Ta Iee t :
LEJONA contra PASTOR A lil ·
MONO. Nit, a les 10'15·.
a cistella. CRAPARRO _ Z~.B~:
contra FIDEL • BERRONDQ ..._

?NA·

Frontó Principal Palace
Avui, divendres tarda · OO!NAGA li . NAVARRETE' CODtrt
J ULIO • ELOLA II Nit· REc
DTE l i · MAGUREGUI '¡
ABOADA l i - RAMOS n.

coo1:;

ESPECTACLES PER
A AVUI

.a

El Quartet Vocal Orpheus
prendrà part en el festival artístic a l' Orfeó Gracienc el dia
28 a la nit

Butaques. 1 pta.. Central, 0'40.

La reina ho fa tot

wera

a més, tu no et pots divorciar; r e-

LA CRIOLL A
NIT, 10'1li:

RUMBO AL CAI Ro
SuperprOducció naclo
~~!l~ro, Mary del Carm~· 1 "''llbtf
u .. ez : mi.lslca del mestr Rlc_,d
re ro (5,30, 8'20 1 u·2o¡. e ll t.tr.
LAS HIJAS DE LA Po'
Divertida comèdia ! RTERA
6'50 I 10).- NOTA· ~ncesa. '4.
to¡.
ta del programa, a lés

LA MUJER QUE SE VENDIO, comèdia en
tres actes de Torrada Navarro
Aquesta dona. que -segons els autors- es va vendre, es diu Victòria.
La. dona que es ven palesa tenir un
escrupolós esper it mercantUista. En·
cara que es vengui per salvar-se 1
salvar els seus d'una suposada ruïna econòmica. En aquest cas, els benestants de la vida. 1 determinats
autors, denominen sacrüici el que és
simplement una venda. Una venda
ben meditada, una venda especulativa, realitzada. moltes vegades de
maner a cautelosa i astuta per tal

t ----

AVUI sesstó

~· 4 tar<14
a 12'30 nit. PR~'h
100 pa¡¡
100 OPTIMISTA:

TEATRE ROMEA

Das actes de Felip Mel ià. Costums del Caba.Jial. de València en
el 1924.

TEATRE OLYMPIA

CI ~!~~A~L!~YI

EL TE A TRE

TEATRE TIVOLI

La m illor bu taca, 5 ptes.
dia, a. les 5'30 I 10'15:

ttl¡

~

TEATRE S
Barcelona. - .l'arda: «La. diUDa bobat
'
Nit: cYerma».
Espan yol . - Tarda: «El malcarat.
«Sense titub. Nit: «Xuant Xuantt'
'
«Al pas uel Nazareno».
Polioram a. - 1'arda 1 nlt: cLocura de
a mon
! 'arda: cBJJas de
Pr~n c 1pal Palace. ml almat. Nit: «Las de armas 1o0o
mar:t.
Romea. - rara a; eLa. Paplrusat. Nit:
•La mujer que se vendi6t.
la.r<lli: •La Cr1oua1
Cran Prtce. ·
Nlç; «La reina no 1a tou
T lvoli. - 'l'nraa: úllpl Hlpl .. Burra!t
Nit: «Peccata Mund11t.
Olymp ia. - Vlttorlo POdrecca I el seu
teatre deis prodJgis.
Bosc. - Demon•s Jazz (tarda 1 olt),

ClNEMES
Amèrica. - •Casino del mau, «Broe4.
way por dentrolt 1 cSecuesuo sensnclonnllt.
Aren es. - «La peque!la Uorrltl, Ol·
bu1xos 1 Orquestra Fatxendes.
Arnau. - «Velnte mlllones de ena.
DlOrados», «Cabo de Java• ¡ cAJDor a
cara o cruz».
As tona. - • uejada e o preo du I t.La
LICUOO. de IWtlguedndeSJ.
Avmguda - neoora», &La patrulls
,
perdleln.
Barcelona. - IJI.mor y alegria», cNoClle ds t~rron, cBoubouie 1 Rey Ne-'
gro».
Bonente - cEl noveno buésped• 1 IW
V1r¡eucs de Wimpole Streett.
Bosc. - eLa pnnc.,..,a. ae rn ~;all'llaJ I
•
ct;a~,>tw·aoosa.
Bohcm1a. - •Que va.le el dinero», cEl
vator de:l cbino Chan•.
cVelote mlUooes de
Br oadwaJ . enamoradosa, cCnbo de Java• f
•Amor a cara o cruza.
Capitol. - cEl jorobado o El jurame:>•
\
to <1e Lagardcre».
Catalunya., - u~umbo al Cairo», ~
7
lUJas de Ja portera».
Cènu1ç. - c.tiolywoOd conquistadot\
«La rubla del lo'ollles» 1 «:t.l cnmeu
'
del Vanl~lès».
Couseum. - c~uque sln puerto». •
t;omtal. - «El a~rresor 1nV1Slble», cLS
ma~anza• 1 cMus1ca en el atre•· 1
Diana. - cVolando hac1a Rlo Janel·
ro», c0apl'1C1lo Imperial» 1 cEl reJ
de los Campos Ellseos».
Entença. - cTrat.l.ldO secreto», l!l:•
tllSll!.t 1 cAsi ama la. mujerJ.
Espia.. - cL>eslices», «.Sra. casada Deceslta ma.r1do» 1 cFedoru.
ExC411slor. - cApest:.wao a cupldOJ.
•J ust1c1a femenmu 1 da lea!óll
blanca».
CD
FantaSIO. - cValr.es del .Nevar.
Fou Nou. - &A las 7 eu puoto•.d~
secue"tro seusacionalit I cflr06
elX•
por dentro».
d.J. exprés de la.
GoJa.
vma» 1 eLa muerte de \'~:
Iris - cCuando el amor muere». ,:;es
mos o¡¡tunlstas» 1 cDivlna». é aseii.
IJ
ct'arece que ru
Kursaal. c.E'or la. Uberta.d.J 1 cUn JadroD ell
cie~"
alcooa• .
laietan a. - cLo que los 010185 pGf
truyeo», cEl auapo» 1 cAOUDClOI
dlflfJ•
~,>atabras•.
t.1arma. - cEl tango en .BrO:lp¡resa.!
eLa vida eo broma• i cVaDl

seda•.

cA!III1 •

111aa.o,

MaJestl c. - cCru;¡; Ulablo», "orlJ
Auny» 1 «Calles de New • ccÏal!·
N11tral. - eLa vida. es dura»·
de CI>'
qUe& I dibUIXOS.
Mon umental. - cuo,.:aC!~ 1 dfoC'
l!acos•, ci>J tr811 de ....,
úi(llll
d ur:u; de lntlerno».
Mu ndial. - •rrag1ca atracc16n.t.
su 0 oc:tll
bre de cora.;¿ón•.
1
ov
Nur1a. - «l'U eres
de bodas» 1 c-CIUlcJón de 1cuIJtJÏID'
"
Paris. - oLoll oe 14 an06»

mta•.

sonar•

~d'lli

~·
Pathe Palace. - cO¡os ca
l~·
cador a medlas» i cSu maror•
1
Pruu.tl'al, - t.Lii priULt:,:;li Qtl
d ·sc'IPau 1 cCa.pturados•.:,.,,.. ...
Publl Cmema; - tu.,...-185
QlledOl 1
Utat.
Ramble~ . - cHombres s1n
pert¡:!SI
c.Eai.O ea amon.
•
Seaect Cmema. - cYo f la e111
1 c~1ar.ando eo la sombraJ:nal'ers' •1
Smar t. - cMeiOdlll de P
a•• ~
eLa. Hotda maldil.ll»·
(ÚD fit"
Splend1d, - cVolgB CoodD11
•
en aouvw
ooehcs
UDOl ce»'
cuc.ouu &ensacloual».
Tal oa, - cEl oJJO oet C1e5 r.tadres ell
lles de Nueva York» 1 •
sroad!lfflo
I>>LStldoreou
Tnom f, - cEl tango eD 1 ,v~pll'"
•La. ~1oa en brolllait

a!f

sas lgJa».

J=

a.r'•· ,...,.

Tet uan . - cPorque ~raoa.l ·
1936•·••,...
blloa• 1 cEl t ev del
Urqu inaona. - cVamP~~u;rlO' 1 · . ..
oJ>l vla¡ero ,...
\'oor.;.o
1 terron.~ft:;.
dala:l'»
[)I)IU'::....
Ve nu. - • .K:1 ocaso Cie
ceolo una noc:ne• I ·~ rr1)LIÏd"!'
Xli•. - oEl a.guacJI de ue (\le ~
cMJ.a seràs» 1 cPa.rece a, , ~ rr
Wal k)'na - eLa oatall'- é;:¡a11 ell
por deotro• I cCnlll'lle
rl.a

Totes le~· _causes iustes troben ressò en lA HUMANITAT

DiVENDRES,

u

Ja humdnitdt
~ORIAL

la-humanitat
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LA PREMSA
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La factura

••

H,eOncciO t AC1wlolslro.cl6

O HO A U N I V E R S I T A T. 16
A
relèfon ~ 2 122

tmprt:wta
T A L L 1: R S
N U M,
r • • • t o n 14446

4'1

Allò de les ohres
públiques
H eus acl el que en diu Dlario

del Comercio:
3' 5 0 otn
«Después de tanto tlempo de vi·
Barcelona un mea
10'60 •
Fora, un trimestre
gencla del régin1en de abandono en
AmèriCa Lla tina 1 Portuul
que se encuentran las obras p ú bllcas
13' •
un trl-nestre
•
dc Cataluña dependlentes del EsAltres o al~s . un trimestre '27'tado, el traspaso de éstas en vlrtud
de lo dispuesto por el Estatuto hublera d~bido ser la cosa màs natural del mundo y cumpllrse !atalmentt- como !as leyes naturales. No se
concibe que un Goblerno que nos
abruma a diario con grandes proyectos para combatlr el paro forzo.
50 y de auxilio a las ramas de la
economia que se encuentran en situación dificU, consienta que Catalufia deje de percibir tan sólo las
cantidades Indispensables para la
conservaclón de las obras públlcas
dp la incumbencla del Est.ado.J>
PREUS OE S UBSCRIPCIO

Confiança de tots

Una solució

L a demana El Liberal. Es a dir:
són tants els que la demanem!

«En colabornclón con OU Robles
y con los agrarios, el Sr. Rocha,
nuestro ministro de Estado, da tnstrucciones a nuestros representantes
e~: Ginebra.
¡Que Dios nos cota confesadosl
Bueno que hasta aqul hayamos
llegado con la teoria del grupo parlamentaria màs nombroso y de la
;>roporclonalidad aritmètica para el
reparto de carteras y gobiernos civiles; pero de aqu1 no se puede pasar.
Va a estallar la guerra; puede estallar la guerra, y ante esa eventualldad, España necesita un Gobierno que inspire conflanza dentro
y fuera de España.
El actual representa una parte
alicuota de esa confianza; pero las
circunst.ancias reclaman un Gabin~
V> en que la confianza sea «totnlltarla», y perdónesenos la manera de
señalar con el uso de la palabrt>ja »

OTTO 'lU•• -· .ut..:..."A l\h:.•uul~JA
-Si me h as lmitado, ¿por qué no
me ayud'lS, Ott o?

Política de calamars

sembla-pel que es desprèn de
la nota del corresponsal de La Publ1cltat a Madrid-que ha arrfbat
l'hora de pagar la factura a la
L liga, que tant s'lul sacrificat per
l a concòrdia.

Heraldo de Madrid la dóna.
és be1t /deU. 1 ben lògica.

«Respecte el pla polftic, la seva
r ealització dependrà, en primer lloc,
«Y el Estado republicano nece- de quin sigui el govern que es forslta dinero para emprender las reformas que urgentemente sollclt.a el mi; respecte a la segona asp1racló,
pals. Contra los lnteresados lloros les disposicions no són molt favorad~ mucbos españoles bten avenldos bles en els distints partits d'esquercon la fortuna, Espafia no es un pals ra , els quals han manifestat ja en
tan pobre como para resignarse "
v1vfr con un presupuesto domèstlco alguna ocasió que en poUtica inteestrecho y raqultico.
rlor I per raons que no s'escaparan
El Gobierno que qu1era de verdnd a ningú, no pot baver-bi neutrallreforzar los ingresos no tendrà que tat possible; les forces de dreta. a
apelar a una nueva preslón sobre ell la vegaòa, representades eu el Gocontribuyente. Bastarà con que se vern han declarat que no poden colproponga firmemente cobrar a cada
cluda<:Iano ¡ 0 que caòa cludadano laborar amb els partits d'esquerra.
debe pagar en justlcla a la HaclenEl presumpte govern nacional. sl
da pública. En una palabra: debe realment s'intenta, seria, doncs, un
emprender la batalla a fondo con- govern de concentració conservadotra la. ocultaclón. Ah!, ahl es donde
.
està la causa fundrunental de la ~ , ra en el qual mgres3arien, per a re1
breza del Estado español. Unos pa- forçar la formació, e!ements de la
gan quizà. demasiado por su hones- Lliga i d'altres partits addictes.»
t•dad ante el fisco. Otro~ pagan muy
poco o nada de lo que les corrcsEs allò que dèiem de les cartepc.nde.»
res.

I

Quan el calamar es veu perseguit elimina part de la seva tinta
Comentant la implantació del
per a enterbolir l'aigua al seu encarnet electoral, escriu l'editorialista de El Sol:
torn i poder escapar-se.
«A.nte la proxlmidad de la reanuLlegiu el final del comentari que
dación de las seslones parla men~
La Publicitat dedica a l'actual morias, la cuestlón es agitada con nuemen t polltlc.
vos ímpetus y perfilada con nu~
vas sugestlones. Lo extraordinarlo

&Trobari~m rr.olt més pràctic, molt
mé3 cpol!tlc» dir !~s coses pel seu
nom i deixar-se de jugar a fet amb
l'opinió, que al capdavall és la que
té més dret de conèixer els determinis de govern. Val més parlar
clar que motejar. ¿Quins caps bl ba
per lligar en aquesta troca administrativa que calgui tanta cautela per
cercar-los? Eh una situació tan original, ¿no seria molt més posat a
la raó consultar lleialment el pais,
per veure què vol la majoria? Davant tant de fum, ¿qu1 impedirà
que la gent senzilla imagini que totes aquestes precaucions justament
es prenen per no haver-los de mobilitzar amb una consulta? De desagraïts l'infern n'és ple, i ens sorprendria que l'atenció paternal que
s'esmerça a estalviar-los maldecap3
fos recompensada. amb una repulsa
absoluta el dia que finalment seran
cridats a dir-hi la seva, que en bona
política democràtica és per on caldria començar.»

<De "El Sol".)

RESTRL~GIDA

R

"BOLETS" Y CASTAl'iiAS

Ganes de parlar

-La verd:td es, amigo Juan, que fli

la lluvia sigue así, Ja. cosech:l. promete ser estupenda.
<De "Solidaridad Obrera".)

Ja sabem el que, per boca de
La. Veu de Catalunya-ara la tornen a anomenar La Voz de su
Amo-, vol la Lliga: carteres. La
Lliga, amb monarquia o amb Re1 pública, sempre ha fet una poll·
tlca marcadament carterista. Es
alió que dei( Cambó: «Monarquia?
República? Catalunya!» Amb el
ben entès que en dir Catalunya
volia dir la Lliga.
Mireu, ara, com demana:

<<¿Com serà resolt o endegat el
problema polític? Dependrà del seu
plantejament i de la seva tramitació. Però el quo nosaltres voldríem
és que, tant en el seu plantejament
com en la seva resolució, fossin tinguts en compte, per damunt de les
conveniències partidistes, els interessos del pals. S'ba perdut ja massa temp3 en provatures de tota mena i ara la mateixa gravetat de la
criSi internacional aconsella realitzar tots els esforços possibles per a
suscitar, amb una actuació efectiva
de govern, un amp!issim moviment
de solidaritat ¡;atriòtlca.
No sols la situació de la política
interior sinó Ics complicacions en
l'ordre Internacional aconsellen que
hi bagl a Espanya un govern amb
el màxim prestigi I les màximes assist?!ncles, que pugui reunir al seu
voltant zones extenses de l'opinió
del pais.
Es qüestió de donar la impre~sió
dfuna actuació assenyada. de govern,
que respongui a les necessitats del
pals I a les exigències de l'oplnió.l

ARTILLERIA PESADA

Mussolini. - ¡Dónde Iré a parar
si se me dispara este cañoncito!
<De "La Voz".)

-¡Por todas partes se va a Roma... !
-Eso dlcen; en cambio, para lr a
Et.iopia hay que 1r por el camino
que marque Ja Sociedad de Nacio-

nes...

<De "Informac'ones".)

No en traurem
l'aigua clara
«De las referenclas oficiales y ofi.
ctosas del consejo de boy, no puede
sacarse el agua clara, como se dic'l
vulgarmente. pero la verdad es que
su lmportancla ha sldo mucho ma.
yor de lo que se supone y de lo que
sc ha dlcho. Lo màs sobresallente
!ué, sln duda, el dlscurso que prouuncló el jefe del Estado, en ~1
que expuso sugerencias y julcios sobr~: la polltlca nacional y la extt.'r':or, que los que lc olan no podían
compartir
Desde bace dins se ha comenzado
a bablar de la convenlencla de for·
mar un Goblerno nacional. La sitnación exterior, tan complicada y
llena .!e pellgros, parece aconsejarla. En las màs altas esreras del réglmen se ve la iniciativa con simpa.
tia. Pero esta nocbe «Ya», órgano
de la Ceda, desahucla el propósilo,
anunelando la resuelta oposiclón de
<•algunos elementos a formar parte
de un Goblerno en el que colaboren,
e•.l menor o mayor proporclón, los
p&.rtldos que tomaren oarte en la
revoluclón de octubre».
A pesar de esta decidida actitud,
IOE que lmpulsan la iniciativa no
ceden, confiados en que el alto patronazgo que la ampara conslga ponerla en marcha.»

Como buenos amigos
(De "La Libert.ad ".)

DIALOGUI LLOS DE ACTUALIDAD

del caso es que, no obstante el ver·
ballsmo desatado en torno al tema
y al reconocimlento de la necesldad
de buscar por los cauces democràtlcos una sallda a la situaclón presente, el Goblerno da la lmpresión de
que estima propicio a sus fines que
esta sallda se retrase. Y no es conveniente que csto ocurra, no sotamente por lmperativos de orden in·
terlor, slno tamblén por presiones
que el nunbo de los aconteclmlentos
lntemaclonales determlnan, de los
cuales no es el menor la exlgencia
de que en estas horas de gravedad
e¡¡trema España tenga un Gobiernc que con la plenitud de asistenclas nacionales pueda ostentar digna. y autorlzadamente su representación.

Que consti que no ho diem nusaltres-¡no ens atreviríem pas a
tantt-sinó el corresponsal a Madrid de La Vanguardia.

- Porque te imito no te ayudo,
MacarronJ.

LA R ACION

Demanar peres
a l'om

Peró, senyors, ¿com voleu que,
tal com estan les coses, hom tingui la inconsciència o el cinisme
de parlar de «le! exigències de
l'opinió» i d'cun amplisstm movf..
1net1t de solidaritat patriòtica•?

VIIITJ
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NOTES POLITIOUES
Adm ireu la meravellosa col'lecció p1er a Ta rdor i Hivern el\

SUETERS, BRUSONS, PUllOVERS, JAQUETES,
per s Senyora, Home

20
BIEN ENTERADA
-(;ierto que han s uprimido el Con-

4tjo Superior dc Cultura; pero sólo
es de momento.
-•Sóio de momento doña Clodotnuuda?
'
-Si; ahora van a nombrar un
~nsejo Superior de Cultura, formao llOr todos los obispos de España.
lDe "Heraldo" .)

a la

al

30

Nens,

del corrent ofereix

consideració

que durant els d ies del

CA S A

V llA RD Ell,

BARATISSIMS

LA

VOSTRA

u. o.

de

c. -

A

bi a faltar la publicació, a les nostres columnes, de la nota que ens
va trametre, avui la retallem de «Las
Noticias»:
«El Comitè de Gobierno de Unió
Democràtica de Catalunya, vista la
lnformación aportada por el representante del Partldo en la reunión
de sccretarios poliUcos celebrada con
motivo de la lmplantación del carnet electoral y considerando que las
diversas circunstanclas de su reparto, entre elias el número importante de centros polítlcos clausurados,
alguno de ellos perteneclentes a nuestra organizaclón, no dan las necesaría.s facilidndes a los electores, ha
acordado, mientras pcrsistan tales
circunstancla~. no colaborar en los
trabnjos de confecclón y propaganda del carnet electoral, que requlercn un millimo de llbertad a la actuación poliUca.»

etc.,

de les persones de bon gust, a

PREUS

ESPEREM

Una nota de la

f1 i efecte que la U. D. de C. no tro-
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Vegi's
la nostra secció

ANUNCIS PER
PAR AULES

C«es contra el aguJjón inglés
<De "El Liberal''.)

--

Obrer català ·conscient: el teu diari es LA HUMANI'l'Arr
J

la humanitat
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DIVENDRE~ U

DE SETEMBRE DE

1tas

L

Davant el partit Andalusia •
Catalunya per al dia 24
a Les Corts
La formació d'ambdues seleccions
gul, Cwnpanal, Caballero 1 Bracera.
El desl¡;mt per la. Federació Catalana és: Nogués, Zabalo, Pérez, Edelmira, Solé, Balmanya, Ventoldrà,
Raich. Escolà. Fernàndez 1 Bosch.
S'han establert uns preus econòmics per a les localitats, entre 5 pessetes i 1'50. L'entrada general valdrà 3 pessetes i la de soci del Barcelona, 1'50; tot amb els impostos
compresos.
Despatx de localitats i entrades
des d'avui, a. les oficines del F. C.
Barcelona.

R establert un costum que la continuïtnt dels partits de Lliga espanyola havia gairebé fet desaparèixer de
.Catalunya, la Federació de Futbol de
la nostra terra ha arribat a un acord
amb una altra Federació espanyola
per a l'organització d'uns partits Sevtlla-Barcelona, en els quals es puguí
aqullatar la potencialitat futbolist!ca de ducs de les capitals espanyoles
que actualment estan millor consid erades en aquest aspecte.
A això obeeix la celebració del primer partit Sevilla-Barcelona, que s'anuncia per al dia de la Mercè al
camp dc Les Corts, 1 l'anunci del
"q ual ha. estat molt ben rebut en els
n ostres medis e.:;portius, especialment
en conèixer-se la designació de cada
una de les dues seleccions que han
d'enfrontar-se, formades pels millors
-jugadors de què en l'actualitat disposa cada una de les capitals andal usa l catalana.
L'eqtúp representatiu de Sevilla serà : Eizaguirre, Euzcalduna, Aedo,
Peral, Segura, Fede, Saro, Torronte-

Barcelona-Badalona, corres·
ponent al Campionat de Ca·
talunya
Diumenge se celebrarà la penúltima jornada de la primera volta del
c::.mpionat de Catalunya de la prirr.era categoria A, primers i segons
e1_uips.
Al carr.p de Les Corts, el Barcelona serà visitat pel Badalon·, partit

COMERÇ I FINANCES

•

LA BORSA
Impressió
La Borsa està en un estat de
;nerviOiiisme com feia temps que no
$'haVJ.a vist; les causes són quelcom
lj ustillcadcs degut al malestar que
Impera d'ordre interior I internacional.
D'ordre interior, puix que si bé
l'actll1\l ministre de Finances ha diCt at la. Llei dc Restriccions, en la
qual s'han portat diferents projectes
de conversió del Deute rebaixant
l'interès de la renta, la qual cosa
,vo. fer que degut als contubernis els
·D eutes de l'Estat assolissin una puja
important, sembla que de moment
S'ha acabat la corda de les conversions i ara es comencen a cotitzar
les realitats; aquestes són que el
pals està en estat d'alarma ra deu
mesos i pel que es veu en l'horitzó
hom no hi veu cap orientació per a
tanviar l'estat present; a més, ens
trobem en un carreró sense sortida,
en un dels problemes 1nternac1onuls
que, cas d'esclatar, ha de portar una
pertorbació a la Mediterrània, i davant d'aquestes inseguretats polítiques intetiors i diplomàtiques exteriors. la Borsa està neguitosa, 1 si
afegim als esmentats problemes la
greu ntuació en què es troba el nostre mercat bursàtil, tindrem la prova
que la tendència que avui per avui
'donúna al mercat és el reflex de la
aituac!ó general del món.
Els Deutes de l'Estat, quelcom fluixos; igualment, les Obligacions Muhl.clpals; Diputacions i Provincials,
sostingudes, i tornaren a tenir un
petit descerus les Obligacions de la
Tresoreria de la Generalitat.
Una gran manca de negoci a les
9bligactons ferroviàries, encara que
Je s cotitzacions estigueren quelcom
postingudes; les industrials, palesaren
termeoa.
A fl de mes. degut a les maleS
1nov~ que ja esmentem al començaJD.ent d'aquesta impressió, les Accions

•

ferroviàries (Alacant descendiren dos
enters i es feren molt poques operaclons.
Als rotllos d'Accions industrials,
veiérem les Accions Ford que perdien uns sis enters. Perderen diferències importants, com es pot veure
en les cotitzacions, Gas E.. Asland;
Colonial, Explosius, Rif, Aigües, etc.
Al rotllo internacional, les Acciflns
Chades i les Filipines perderen terreny i es feren molt poqu~s tranS"
accions.

NATACIO

MOTORISME

·ELS ESPORTS·

DAVANT El GRAN PREMI
D'ESPANYA

que ha estat anuncia!, per a. les 3'55
de la tarda.
Ahir començaren els entre·
Es molt probable que en l'equip
naments oficials
del Barcelona r eapareixi Fernàndez,
qui a causa d'un& lesió no pogué
San Sebasti.àn, 19. - Per telegraactuar diumenge passat al Poble mes rebuts del club organitzador, es
Nou.
tenen noticies que els equips comEls segons equips d'aquests Clubs plets d 'cAULe Unien» i cMercedesll
també celebraran el seu partit al han sortit ja amb direcció a la cacamp de Les ..-orts, però a les onze pital donostiarra. Els camlons i tot
del matí.
el personal de proveïment, accessoris, etc., arribaran d'un moment a
l'altre.
El nou camp de joc
Els alemanys porten un carburant
de la Penya Publicitas
especial, que es troba ja al despatx
Arribats a un acord amb l'cAgru- de la frontera espanyola.
Els entrenaments tindran lloc avui
pació Cultural Deportiva Telcfónica»,
ens plau comunicar a totes les Pe- dijous i demà. divendres, a les 2'45
nyes í Clubs modestos, que el camp de la tarda, i el dissabte, a tres
de joc de la Penya Publicitas és el quarts de nou del mati.
San Sebastiàn, 19. - Avui han
de l'esmentada, carrer de Calàbria,
250. Per a concertar partit· de fut- començat els entrenaments a Lasarbol dirigir-se per telèfon al número te, per al Gran Premi d'Espanya.
Han començat les proves a tres
16405, o per carta. al delegat de futbol de Penya Publ!citas, Plaça de quarts de tres de la tarda, l han
e .talunya, 9, primer.
durat :fins a un quart de sis. Durant
tot aquest temps el circuit ha estat
neutralitzat.
CICLISME
Els E'tltrenaments d'avui han estat d'escassa iDnportància i no s'han
grans velocitats.
La prova de regularitat assolit
Hi han pres part tots els cotxes
del S. C. C.
«Mercedes» 1 cA:tto Unión» i solament
«Alfa Romeo». Com és naDiumenge vinent és la data asse- t ..al, un
corredors no s'han llançat
nyalada per l'Esport Ciclista Català a fons,elsl s'han
limitat a portar una
per a celebrar la. seva tradicional velocitat regular per tal d'adaptar-se
pro . • de regularitat, en b. qual es
el millor possible al coneixement del
disputa per quarta vegada la U Cha- circuit.
llenge Copa Socis.
La volta més ràpida l'ha. donada
La primera que es va establir per
corredor Hosemeyer, sobre «Auto
a equips de dos concursants va du- el
Unión», que l'ha feta en sis minuts
rar set anys, i ara aquesta va a 34
segons, o sigui a una velocitat
disputar-se ja en el seu quart any.
L'Esport Ciclista. Català ha gua- mitjana de 157 a l'hora. També han
n:yat aquesta c·arsa en el primer 1 assolit velocitats semblants els corFagioli i Ven Stuck .
tercer any i Cicles Catalunya la va r edors
Hi ha assistit molt de públic. Les
guanyar el segon any.
estaven completament pleA la llista dels equips Inscrits cal trilunes
nes
i
al
garatge hi ha via prop de
afegir els següents:
22. Turmo l Jofre, del U. s. M. o. 500 automòbils.
:· demostració del gran lnte23. Sanjuan i Cerdà, c. C. Gràcia. r:.Com
que la carrera del diun1enge ha
24. Sala i Sra. Yàñez, Idem.
desvetllat cal dir que serà retransmesa per ràdio per les principals
emissores franceses i alemanyes.
ATLETISME

Matx interclub C. A. Marti·
nenc • A. A. Vida

Diumenge vinent, dia 2'.', a les deu
en punt del matí, tindrà. lloc a les
Alacant 34'00. 33'50; Aigües, 179, p~tes de l'Agrupació Atlètica Vida
177, 178; Rlf, 62'00, 62'25, 61'00, 62'50; un matx d'atletisme entre els equips
Explosius, 125, 123'50, 124'50; Ford, representatius d'aquesta Agrupació i
262, 260, 263, 262; Colonial, 35, 34'50, del Club Atlètic Martinenc, sota el
34'65; . qas E, 110, 111'5~; Fel~~res, següents ordre ~e proves:
42, . 42 Bo: Asland, 68. 69; Filipmes.¡ 100, 300, 1.000 i 3.000 metres llisos;
364, Chade. 417, 416, 419, 41 8.
Llançament del pes i disc; Salts de
rSÍ
de
la
farda
lla;rgada
i alçada; Reemplaçaments
Bo
ollmpics (800 x 400 x 200 x 100).
Alacant, 33'20, 33'00; Ford, 262, 258,
259'50; Gas E, 111'50; Asland, ~8'50;
Colonial 34'50, 33'75; Explosius, 124,
DIVERSOS
123'75; Rif, 6~. 61'35, 61'75; Aigúes,
178, 177; Filipines, 346, 345; Chade,
418, 417.

Borsa del mati

Borsa oficial Els darrers acords de la
U. C. de F. E.
41'00; Alacant, 34 00;

Nord, 40'50,
Chade, 418, operacions; Chade D,
El passat dUluns se celebrà l'As81'40; Chade E, 80'60, paritat; Aigües, 179, 177'50; Filipines, 349, ope- semblea general ordinària, en la qual,
racions; Explosius, 12.f15, 124'35 , Ri!, entre altres, es prengueren els següents acords: Concedir la Copa St.a61'85, 61'50; Ford, 262.
dium al Moto Club de Catalunya,
per a l'organització del m Gran Premi Barcelona; la Copa Jaume GUell,
al senyor Andreu Lepage; ia Copa
MO)ifO~S
C~NVIS
Gibbs W. Sherril a la senyoreta MaLliures
36'25
36'35
ry Bamet, i la Medalla Baró de
Francs
4a·as
48'45
Cm;bertin al senyor J aume Angel.
Dòlars
7'35
7'37
::»;;iS()
L.JI .... .)U l l .
Foren elegits per a. cobrir les vaMI.U<:I:
èl1141>
1.1111"
cants reglamentàries de la Junta di::;uls."Ub
¿Jij 00
~J~ '¿~
Bell(ues
1Zi"7b
lèl4~
rectiva els senyors Josep Clols, Joan
f lunm
Hl1
1116
Boronat, Joan Roca, Jaume Rosal,
...... o
'()(•
Josep M. Valen i Pere Vinyals.
Cor Praga
80'60
30'80
Cor sueques
1'86
¡. proposta del delegat de la Fe1'88
Cor noruegues
1'62
1'84
deració
de Ciclisme, es va acordar
Cor. daneses
1'62
1'63
celebrar una Assemblea extraordinària per a reforma d'Estatuts.
~------------
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Diumenge, a La Bordeta

lA FABRICACIO O' AUTOMO·
BllS A ESPANYA
Madrid, 19. - Sobre 1:. l.ndústrla
automobilista, diu «El Sol»:
«Fa ja força temps qe e es troba
instaurada a. Espanya la mdústria de
l'automòbil. De moment, aquesta indústria no ha gaudit d'altre avenç
que el lentíssim de la producció a
base de peces importades. Any darrera any, però, es van apreciant
progressos. Avui dia alguna de les
firmes que ven automòbils estrangers
a. Espanya construeix ja una part
molt important dels seus vehicles
aqui, fins al punt que al final d'aquest exercici el valor dels cotxes
en mercat es trobarà format per un
55 per 100 de despeses realitzades a
Espanya.

La indústria. de l'automòbil francesa s'ha resiStit sempr~ a seguir
ac1ucsts procediments. L'any passat
s'havien intentat algunes gestions;
però els fabricants es resistiren a
acceptar tals suggestions. Després
ho han lamentat, i ara es diu que
es remou una altra vegada aquesta
qüestió. Nosaltres tenim noticies de
!c::1t molt autoritzada que demostren
que aquests mdustrials francesos es
troben més inclinats que abans a in·
tentar la installació c'e factories de
muntatge a Espanya. Per1 !a uns
dies que es ve dient que alguna d'aquestes marques runb gran mercat a
Espanya. estudia fer quelcom més
cú...plet. La noticia, com és natural,
no ha passat de r..unor, ni hl haurà
manera de comprovar-la.»

El festival d'homenatge a l'equip de Ca- ES DISPUTARA El DARRER
talunya guanyador del Campionat d'Es- FESTIVAl PRO OUMPIADA
panya d'enguany
POPUlAR
Avui, divendres, a. les deu de la
nit, tlndrà lloc, a la piscina del Club
de Natació Barcelona, el festival
d'homenatge als representants catalans que en els Campionats d'Espanya, celebrats a València, lllutaren
victoriosament per tal de tornar el
titol a Catalunya, després d'un any
de restar en poder de la Federació
Castellana.
El gran interès que ha desvetllat
l'esmentat festival fa preveure que
seran en gran nombre els aficionats
que es desplaçaran a. l'Escullera de
Llevant per tal de retre un merescut homenatge a tots els nostres nedadors l nedadores que tan admirablement han realçat la nostra natació i amb ella el nom de Catalunya. La si01patía a01b què tothom
ha acollit la idea del festival és una

prova més de l'èxit que obtindrà.
La participació d'alguns nedadors
i nedadores madrilenys que es troben
a la nostra ciutat, de retorn de llur
viatge a Itàlia en representació d'Espanya dins el camp internacional,
com són Pérez Quesada, Ruiz Vilar,
Pitarch i Marta Gonzàlez, és un allcient més perquè la festa obting\ú
un èxit complet.
Aquest homenatge popular de ~
titud que organitza la Federació Catalana de Natació Amateur, en collaboració amb el C. N. Barcelona, ha
de constituir en tots els seus aspectes un gran èxit, majorment perquè
en el transcurs d 'aquest simpàtic
acte hom podrà. constatar la forma
actual de tot l'equip de Catalunya,
que actuarà «au grand complet».
J . BRAU

CANODROM-PARK
O E L « S O L O E BAIX»

CAMP

Antics terrenys el entrena01ent del P.

DE

TRAVESSERA

c. l:iarcelona

LES

C OR T S

Avui, divendres, nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies: Linies 7 i 15 -·· Autobusos: Lletra E
Servei de taxis ool:!ecuus, des de 1a Plaça de catalunya. de la
Plaça d 'Espanya, Bar Xlcago I Passeig de Grac1a-Salmerou
PER Al DIA 24 A LA PISCINA
DE MONTJUIC

El Barceloneta A. C. orga·
nitza un festival amb el Star
Olímpic P. L M., en home·
natge als seus campions
Un veritable esdeveniment esportiu es prepare. per al pròxim dia 24,
Festivitat de l:l. Mercè, a la piscina
de Montjuï ·• que vindrà a constlt~.::r la clausura de la te~porada internacional de la nostra natació 1
que en tot els seus aspectes haurà
d'obtenir un èxit assenyalat.
El Barceloneta A. C., entitat que
en la natació catalana oc~,;pa un lloc
preeminent, ofereix en la seva primera organització uu festival que
mereix l'interès de tots el~ aficionats
que segueixen de prop totes les organitzacions natatòries, i que, d'altra banda i d'una manera pl'ecisa,
pug-,J.i constatar les possibllitats dels
set· ~ nedadors i wr::.Crpolistes.
El voler dedicar un .1omenatge als
campions de Catalunyr. que figuren
en els rengles del popula · club de
.a. Barceloneta és el que ha obligat
a laborioses gestions a ft d 'obtenir
l'organització d'Uu festival que estigués en consonància amb la. solemnit=..t que es proposa portar a cap

grama de la Festa Major de la Barceloneta, aub altres importants aHicients que hauran de desvetllar inusitada expectació.
DFMA A LA TARDA ~ LA PI SCI·
NA DE l't.!SCULLERA

Els I Campionats Bancaris
Organitzats pel Consell d'Educació
de l'Associació de Treballadors de
Banca i Borsa, demà a la trda, a
la Piscina del Club Nat..ció Barcelona, tindr:n lloc els primers campionats tJancarls.
Aquests campionats, tot i essent
els primers, han reunit una valuosa
inscripció; hi participaran equips
complets dels Bancs Comercial de
Barcelona, Urquijo Català, Hispano
Colonial, Hispano Americà, Alemany
Trt>nsatlàntic i de Bilbao, ultra divrrsos nedadors individuals.
El programa d'aqt.c~· '. competició
estarà compost de les següents pr().
ves: 33 metres debutants; 100 m.
lliures; 100 m. braça; 100 m. dors;
400 m. lliures; 3 x 33 zr. estil <reeirplaçaments) ; 5 x 50 m. lliures
<reempl.); Salts de palanca i trampoll.

REM

el B. A. C.

S'ha obtingut el desplaçament del
«Star Olympic P. L. M.», de Marsella, camp1ó de França de la Divisió d'Honor, conjunt francès molt
tell)ible, especialment en les especi~litats de la natació i water-polo,
que ~ 1 el seu historial detenta victòries molt destacables, i que per les
individualitats del seu equip, entre
elles el campió Alexandre Regis, es
troba entre els millors contrincants
que han tingut els nostres nedadors
i water-polistes a Barcelona..
El Barcelo•1eta A. C., malgrat els
sacrificis d'índole econòmica que li
representà l'organització d'aquesta
important manifestació, espera pod• comptar, per a la celei>ració d'aql'est festival que integrarà el pr().

El Trofeu President Macià
El Club de Rem Barcelona, instaurador del Trofeu President Macià,
de conformitat amb el Reglament
re. qual es regeix tan important prova, ha decidit que enguany sigui
aplicat l'esmentat Trofeu a la r egata
de Camp:oLat en sklffs, que tindrà
lloc amb motiu dels Campionats de
C.ltalunya en out.. iggers i skiff, que
organitza el mateix Club de Rem
Barcelona, per al matí del dla 29 del
present mes, per delegació de la Federació Catalana de Rem.

Tal c~m havíem anunciat
menge vment, a les tres d , 1 • <ilu.
s'efectuarà el segon 1 darr~r a ta~da,
pro Olimpíada Popular al festJva¡
C. E. 1 Excursions <Bo~det:)arnp dl'l
Després d'aquest resttvaJ ·
lloc la selecció definitiva deÍs tlnd!t
tist~s que han de representar esPer.
lunya en la dita Olimpiada Cat..
El f~stival e~ desenvolu~à

el seguent ordre:
!~
Desfilada dels esportistes
Matx de futbol entre 1:equ¡
leccionat i el de la Penya
:seIntegraran la selecció els se .~!.!.
jugadors: Porters: Carulla <AF.Uen:.s
i Franquet (F. A. E. E. T ) Vt\nti)
set.: Collada (Avanti) ¡ ~qDe~en.
<Faeet) . Migs: Serrano ~ U
(A. Blanques>, Echevarr~ <Ar OJld
i Justrivè (Faeet>. Davanters .~11
dron, Novell (Avanti), Franqu~t
(Faeet), Gurrea {Avanti), Tuset <Ar
cadi) i Chirrt <A vanti).
•
Se celebraran també 1e3
·
proves d'atletisme: 100 m.·~ents
1.50(} m.; 5.000 m.; 3.000 ~. tnarx~·
Llançament del pes i disc, Salts ~
ll1..rgada 1 alçada. En el cas de p
sentar-se atletes. se celebraran pl't·
ves feDnenines.
r~

nJ.

m

NOTICIARI DE l'ESTRANGER
El CAMPIONAT DEL MON
DEL PES LLEUGER

Nova-York, 19. - El manager de
Locatelli, Harold Scardon, ha. fonna.
lltzat a les oficines de la COIIlissi6
pugilística americana el repte del •eu
pupll al campió del 01ón del Pes
lleuger, Tony Canzonery.
Perquè el desafiament sigu¡ accep.
tat per la Comissió, Locatelll haurà
de boxar aquesta mateixa nit amb
l'hebreu Lew Feldman, en el trans.
curs d'una vetllada que es celebrarà
a la Tribord Arena, de Lon!l Island.
El combat serà disputat al límit del
pes lleuger.
En cas que guanyi l'italià, és més
probable que el St':l desafiament sigui homologat i que el seu matr
amb Canzonerl sigui un fet.
Per la seva banda, Tony Canz~
neri, abans de posar el seu títol en
j<A: davant Locatelli, boxarà el dia
4 d 'octubre pròxim, al ~1Rdison Sq;¡a.
re Garden, amb l'hebreu Al Roth.
Totes les probabilitats són que Canzoneri vencerà, però en el cas que
fos Roth el vencedor, el seu segilent combat seria contra Anacleto
Locatelll
CAMPBELL ARR IBA A
ANGLATERRA

Southampton, 19. - A bord del
«Majestict ha arribat avui, procedent de Nova-York, el «recordman•
munctial de velocitat en auto!IlÒbil,
Sir Malcolm Campbell, i ha estat
rebut per l'alcalde òe la ciutat.
L'aDnbaixador dels Estats Unlls,
que ha vingut en el mateix vaixell,
saludà tamb:: Sir Campbell
El cèlebre con·edor agra! l'afectuosa rebuda que li havien ctispensat i féu elogis de la formldable organització dels seus intents, a c.U·
rec dels americans.
ELS MILLORS BOXADORS DEL
MON

Nova York, 19. - «The Ring», la
r enomenada revista. boxlstica, publi·
ca les seves acostumades classifi·
cacions dels millors boxadors mun·
dials de cada categoria. La dels pesos pesats l'estableix tal com segueix:
Campió del món: James Brad·
dock; l.er Max Baer; 2.on Joe Louis
Barrow; 3.er Max Schemeling; 4.ñ
Steve Hamas; 5.è Ford Smith; 6.è
Walter Neusel; 7.è Tommy LoU·
ghram; 8.è Hank Hankinson; U
Art Laslty, i 1o.è King Lewinsky.
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Tots els republicans llegeixen cada dia_LA HUMA I AT

Bl BLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

•

•

•

LES LLETRES

Un lector de LA HU1\1ANITAT ens

~

El desenvolupament

•

econom Jc

de Turquía

h~

tramès:

A TRAVIS Df LES DOCTRINES FllOSOFIQUfS

«El llbro españoln, de v. Oliva.
•!Lo que España debe a IW libron
de 1\L de Montoliu.
'
•cCómo se organlza y catalop una
Bibliotecan, de J. Rubió.
•tEl arle de la encuadernadónn de
R. ~liquel I Planas.
'
•tEl arte de leern, de Carles Solde.

Un llibre interessantíssim de
Han Ryner

vila.

•tEl disc de la mortn, de Mark

Kemal Ataturk transforma l'antic Imperi otomà
En aquests temps en què rots els
ll.5 dc dreta es confabulen conpart la democràcia i propugnen per
tra.
de força, volem recollir unl!3
~que mo.stren la prospcntat del
dJble ~urc sota la direcció assenyad3
po g:emal Atarturk, el PreSident de
de jove Turquia. A la seva dreta
Ja admet cap fiscalitzactó. L'W11r~ critica que permet, 1 aquesta amb
e ta la seva amplitud, és la que vui~ rer. d'acord amb llurs prograes, els partits situats a la ~va rs111
erra. Per autò pcdem asslStlr al
~ desenvolupament soc1al-econòg ·e del poble turc, que en temps l!e
~pen de la Sublim Porta, era un
~els pobles més enderrerits del món.

pres alguns clients a Turquia, 60brerot Espanya. i Itàlia.
Després Bulgària, Egipte 1 Iugos!àvia, també han fet mal a l'cxportac!S turca, malgrat l'escropolositat
en la selecció operada. pels turcs, que
fa que els ous de Turquia s.iguin
molt apreciats.
Els principals centres d'exportarió
d'ous de Turquia són Inebolu, Ordu,
Trabzon, Samsurt i Bartin. Els de la
provincia de Bartin són els de mí110r
qualitat. ~ exportacions es fan en
catxes petttes i grans; les primeres
contenen 720 peces i les segones 1.440.

Twain.

CIL'inspectorn, de ~&'OL
uPamflebJ (revista, quatre núm&ros).
De JOSEP CASES, de Sabadell
hem rebut :
'
••Llei Municipal de Catalunyan.
<~Vi~ente Blasco lbàiíez>>, d'E. Zamacot.s.
. ••Exercicis de Gramàtica Catalanan
(dos volums), d'Antoni &lanà.
uVidas agitadasn, de P. Ist.raU.
uEl soclalisme i el problema de Catalunyan, de R. Campalans.
•IL:l. Internacional ante la. Historia,
d'E. Roldàn.
'
1<Fang viun, de F. Cabanes.
••Ecos de las cà.rceles españolas, de
1\L S uàrez.
'
uEl prestidigitadorn.
cortes:uun, de Balzac.
•tEcos de asmodes>J, de VaUe Inclàn.
~·El c:amï del vici>> (comèdia), d'AMIC'hahs.
uUna mujun, de Gorki, i .. EI hàbito de Domendinan (un volum).
uDe la libertad en España>> de
J. G. Nieto.
'
uC.urso de Taquigrafia y mecano&'fafun, de C. Naudin, i vint novelletes de diverses coHeccions
Aportacions, a la nostra Redacció,
R~nda de la Universitat, 25.

L'EdiU>rlal Maucci ha editat l'obra celebrem amb el «Te Deum:t o l'HimeLa sab1durla riente», de Han Ry- ne Patriòtic. Si prohibim als vosner, traduïda del francès per Co3ta tres pobles l'engany 1 la mentida,
sabem en canvi fer-lo3 admirar l'haIscar.
L'estudi atent d'aquest lli~re ens bilitat dels vostres diplomàtics.»
Han Ryner, en aquest llibre, quan
fa adonar que l'autor ha assolitens atrevun a pronosticar- el punt fa una estona que està esprement
més elevat de la seva. tasca de literat 1 pensador.
Conel.xiem el Han Ryner de «L'in·
génleux hida.lgo Miguel CervanteS»
1 de «Le fils du silence», les quals
obre.s entraven dintre la moda actual, del gust per les produccions de
caràcter biogràfic.
Però en «La sabidurla riente» hom
rep la sensació que l'auwr, en una.
demostració de la seva robustesa
d'escriptor madur, ha volgut fer ur1
recompte mesurat de les diver3es
doctrines filosòfiques que ba conegut en el transcurs de la seva ja
llarga vida.
Es ell mateix que diu: «Aquest
llibre és, sobrewt, i potser únicament, un esforç per a iHustrar-me
a m1 mateix.»
L'autor s'entreté llargament en la
discussió de la doctrina socràtica i
fa una e.:irmació que té rot el caràcter d'urt pensament deflruttu:
«Malgrat l'apolog¡a de Xenofont,
sembla innegable que Sòcrates dcsobei les lleis religioses del seu temps.
Però ¿no corrompia també la joSOCRATES
ventut l'insolent que ensenyava a
raonar, 1 no a obeir? La condemna- l'essència de les seves disquisicions
ció de Sòcrates, com més tard la de filosòftques, fa un salt brusc i ens
Jesús, sembla irreprotxable legal- acara a una sèrie d'exemples, que
ment. L'home de bona fe ha d 'ele- són veritables troballes que esmalgir: menysprear Sòcrates 1 Jesús o ten el seu treball i el fa substanmenysprear la llei que els assassinà. ciós i atra.ctivol fins per a aquells
DJ.stingiré entre les lleis de llavors menys versats en l'estudi de la fi1 les d'altres segles quan hom m'ba- losofia.
gi mostrat un codi en què cap inPer últlm, amb tota franquesa
nocència natural no es transformi diu: «¿En quin contemporani trobaen culpabilitat legal.»
riem una bellesa ètica superior als
segueix una meditació serena de Buda, Sòcrates, Epicur, Cleant, Epicles ètlques a través la història de tet. CrisOOrom? ¿I quin càndid creula saviesa. humana, i és de remar- rà que la. saviesa és més estesa encar, ara 1 adés, enmig l'aridesa de tre nosaltres que en els altres setota literatura filosòfica · (aridesa gles?»
per als no inlciats, és clar) un oasi,
Fa un estudi de l'evolució de les
que reoorda que darrera el pensa- conquistes materials d'aVUi dia en
dor hi ba. el Han Ryner literat cent contraposició de la mancança d 'hoper cent.
mes èticament superiors, i acabo. "'~e
No podem sostreure'ns de traus- clarant-se identificat amb l'ètica
crlure aquest fragment, per la fina subjectivista.
ironia que destma:
La traducció és força ree1xida.
«Ensenyem la moral-<iirien certs
ENRIC J. PEDROL
teòlegs o certs professors de civlsme-i practiquem la polltica. Admireu com la nostra moral facilita la
vostra politlca i verament, sense el
vostre amor al comandament, ¿de
Un del$ més !igni/icats polttics de
què 1 a qui serviria l'obediència que catalunua, que és, alhora, un dels
elogiem? Us preparem W1 poble .sub- nostres mtllors literats, t~ la dissort
mis 1 us el lllurem sense defensa 1 de patir de diabetis. Això l'obliga a
disposat a les més cegues compllct- subjectar-se a determinats règims
tats. Sou massa bons calculadors. alimentosos, la qual cosa el molesta
Seriem 1njusros si us supliquéssim molt, puix que a ell no Zí desagraque no l'aixafeu sense raó, que no den els plaers de la bona taula.
minveu inutilment la força dels vosA contracor, tanmateix, ta el que
tres instruments. Sou bons llmos, els metges lt ordenen. Algun dia,
bons princeps, bons superiors, bons però, burla el compliment del deusuperhomes. Fem de les conscièn- re. AZ r estaurant «Catalunya», on
cies les vostres humils aliades i les acostuma entaular-se sovint, de vevostres servidores, anem repetint gades diu al cambrer:
«tota potència ve de Déu» i us pro-Avui enganueu-me.
clamem els representants terrestres,
I l'inteUigent servidor, que coneix
els verbs i els vicarls d'caquell que el que vol el client, li serveix plats
regna. als cels». O, si Déu no està d'aqueUs que té prohibits, hàbilment
ja. dc moda, us fem els gloriosos disfressats sota l'apariència dels que
guardians de l'Ordre. Per a vosal- té autoriltats.
tres, però, sols per a vosaltres, ad• • •
metem la vostra ètica... 1 una mica
Un companu nostre de Redacció,
també per a nosaltres, no és això?» aficionat a la Medicina, i partíeuI més avall, incisiu, continua en- !arment a la Psiquiatria, visità, no
cnra:
Ja pas molt, u1t manicomi.
tL'assa.ssinat és un t'rim quan és
El doctor de torn l'atengué i, e1t
comès per ur1 interès particular o ter-li l'histerial d'un dels dements,
en un moviment per..onal, senzilla- 1w féu ai.rf:
ment espontani. Aix1 que jutgeu bo
-Aquest malaurat va tornar-se
d'armar el vostre ramat per a pre- foll durant un judici de faltes.
cipltar-lo contra W1 altre, l'assassi-~ -1 per què?-Jéu el nostre amfc.
nat es toma en les nostres adapta-Perquè va perdre ez 1udicibles predicacions W1 acte heroic 1 el aclarf el doctor.

nya l segueixen Alemanya, França,
Itàlia i Grècia.
Les exportacions a Espanya, ab!l.ll~
es feien via Marsella, però des de la.
un temps, els importadors espanyols
han suprimit els intermediaris i
compren la mercaderia directament
a Turquia.
Els principals països exportadors
d'ous són per aquest ordre: Holanda,
Dinamarca, Polònia, Bèlgica, Irlanda,
Turquia, Xina, Bulgària, Iugoslàvia,
Rumanla i Egipte. Aquest ordre fou
establert sobre la base de les pxportacions del 1932. Holanda., Dinamarca
i Bèlgica, són els principals compeELS l\IILLORS CLIElliTS D~ tidors de Turquia al mercat europeu.
TURQUIA
A continuació donem el detall en
Entre els millors clients de Tur- quintars de les exportacions dels dlLA :\lARINA l\IERCANT quia figuren en primer terme Espa.- versos països productors d'ous:
PrelleiD com a exemple el desenv;¡..
¡upa.ment de la Marma mercan~. qt<e
Països
1932
1931
1930
ens ofereiX un contrast amb la para.IJtzD.Cló d'altres països i entre aquests
Holanda ...... ...............
800.600
861.900
849.119
Di.oamarca ...
690.444
608.950
&>panya.
538.894
S'hR posat en vigor una nova l!Pl
Polònia ...
374.020
480.054
551.113
dita de Cabotage, que, sense esser
Bèlgica
3/3.818
354.223
315.035
una llei de restricció per a la naveIrlanda
... ... .
272.047
322.751
330.291
Turquia ... ... ... ... ...
gació e:;trangera, es reserva el ctret
247.534
244.665
178.705
Xilla ...
de transport de passatgers 1 de mer·
... ... ...
222.429
382.079
385.119
caderies d'Wl port turc a altre, !\ls
Bulgària ...
188.090
223.685
192.136
Iugoslàvia
\'a!Xells de pa velló turc.
163.909
263.071
304.290
El pilotatge i els remolcadors als
Rumanla .....................
153.000
129.328
168.227
ports turcs, atx1 mateix està reserva~
Egipte ........................
127.837
78.285
61.416
«L'Action Française» que sempre
alS manners nac10nals. Els vruxells
de pavelló estranger ténen el dret de
Com es pot veure, Turquia ocupa el
Vegem ara els principals països lm- s'ha distingit per les seves campadesembarcar a qualsevol port de Tnr- sisè lloc entre els paisos expo,·ta-¡ portadors (les xtres indiqueu quin- nycs contra els treballadors espanyols que van a la República veïna
qUlll, passatgers i mercaderies prv- dors.
tars) :
a. cercar treball, sobretot e:1 el tenJps
cedents de l'estranger, alhora que els
de les beremes, ha publicat rece:ttva1Xells estrangers podran embarcar
Paísos
1932
1931
1930
passatgers i mercaderies amb destiment una nota que «denúncia» l'•'ntrada d'anarquistes espanyols que
nació als ports exteriors.
Anglaterra .. . .. . .. .
1.498.235
1.944.390
1.990.596
van
a França a fer la revolució tnJrHeus aci urta llet de legitima proAlemanya ...... .............. . 1.433.058
1.431.318
1.602.180
xlsta, conven1entment ccontract,.¡ts
teCCió al cabotatge turc, que de segulItàlia ...... ................. .
349.891
246.389
228.225
per les organitzacions comunisteu.
d& ha repercutit a benefici de la
Espanya. ................... ..
232.819
227.030
266.399
Això sol, ja és urta prova de l.J.
marma mercant turca. Per altra
SutSSa ............... ... ..... .
168.408
156.515
137.562
Ignorància dels «piadosos» redactors
ballda, les Companyies Maritimes ò~
França. ............... ..... .
128.747
306.824
143.253
del diari monàrquic.
Turquia, s'han fusionat en wta sola.
114.284
147.307
Austrta .....................
16'7.011
Però heus aci que a la denún~ia.
rot i conservant cadascuna de l~
companyies fusionades, una àmplia
S'ha consignat el cas d'Itàlia que ducctó, en una gran quantitat, a formulada pels «camelots du ·ol»,
hi ha. contestat una nota oficial joautono¡nla administrativa i pressu- importa ous turcs per a la sev!\ con- França 1 països veïns.
nada per l'agència Ràdio que despostària. Totes, però, obeeixen a un sumació mentre exporta la seva prodlrector, Bay Sadettin, home enèrgic
menteix la. noticia dels assalariara
de Daudet (Lleó). Malgrat tot, in1 lntelilgent, de la confiança del Govern republicà.
ressa, i l'exigeix la. causa sagrada sistelx a acusar f~ament els treHom sap que Turquia, de sempre,
balladors espanyols d'entrar a Franqu-; en bé de tots, defensem.
ba disposat d'urta flota marítima c:le
Esperant tenir la satisfacció de ça. a fomentar 1 preparar la Revovela, que ha estat d'urt eficaç ajut
r ebre la vostra adhesió abans del dia lució social 1 demana què esperen
per al desenvolupament del gran C'Q15 del pròxim setembre, ens com- les autoritats per a prendre mesures
merç. Ara, però, hom constata una
pl&vem a oferir-nos per vostres com- contra «els anarquistes a sou dels
progressió constant en la. motoritza-.
incondicionals en Crist obrer comurtistes».
Més documents f1Ue pr()ven panys
Explica com el Socors Roig ImerCló dels vaixells.
i per la causa obrera.»
nacional, recluta els espanyols. amb
Naturalment que la Manna mer- la ineficàcia d'aquest proceW1a mala fe 1 cinisme inconcebii.Jlrs
cant turca està per 60ta de la de
NOTICIARI
diment «elector'::tl>>
\ts grans potències marítimes, però
en homes que tenen per professió el
COL-LEGI OFICIAL DE CA- periodisme.
és Ull3 prova evident del gran proA mesura que han arr:bat a les
PADORS A~~S EN
gres operat en els anys que Turquia. nostre mans, hem publicat els doLa gent de «L'Action Française•.
VETERINARIA DE CATA- amb wta manca
estava governada pels republicans cuments que fan circular les organitde decòrum esfeLUNYA
d'esquerra.
reïdora, com que no han tingut n;ai
zac.ons cobreres» afectes a la CEDA
De
conformitat
a
les
Conselleries
També ha estat reorgarutzada. la per tal de portar a terme les «elecde Sanitat i Governació, des d'ahir necessitat de traspassar cap frouteIndústria anexe R l'activitat marlti· Cil ns» per a:S Jurats Mixtos, que el CoHegi Oficial de Capadors
Au- ra a la recerca de treball 1 per tant,
ma, que en temps de l'Imperi era estaven assenyalades per al passat xiliars en Veterinària de Catalunya no saben el que representa en l.U'a
nuRa, com són docs, drassanes, etc. dia 15 de setembre.
ha entrat en plena actuació l fa llar treballadora la. manca de treball
A¡ob aquest motiu, el Govern reLa CEDA i els seus acòlits mobi- públic que tots els professionals ti- i la tristesa que comporta pel al "'\P
publicà ha organ1tzat, suara., ur1a litzaren totes les seves forces, alhora tulars amb residència a Catalunya de familia el veure's obligat a anar
gran festa de la mar, que ha estat que els rectors dels pobles de Cas- han de sollicttar l'ingrés abans del a W1 país desconegut en busca 1e
celebrada amb gran entusiasme, tant tella, per tal de donar-se el triom!. primer d'octubre pròxim; al contra- feina rot deixant els fills a la llar
ri, haur1en de satisfer per drets d'inper la gent de mar, com per la poAVUi publiquem la circular d'una grés 500 pessetes.
plena de misèria, e.; dediquen, cal:.òblació turca en general, que ha mos- «Unió de treballadors cristians de
Quant als intrusos, tant sl exer- licament, a fer la vida lmposstole
trat la seva adhesió a l'obra reno- Catalurtya», que ens ha. tramès un ceixen la professió en W1 o més llocs, als treballadors emigrats a França.
vadora de Kemal Ataturk.
ot!er que, per carta, es mostra in· ja siguin propietaris ja dependents Volen veure'ls expulsats a rots 1 'ienHeus aci les dades de progressió dignat pel procediment, puix que d'aquests, ço és que no siguin en se cap classe de consideració, i tls
que dóna el cButlleti de la Cambra aquestes circulars 1· n estat reparti- possessió del tirol de capador, de la acusa de revolucionaris a sou e
manera seran demmciats i
de Comerç d'Estàmbu!J:
des, segons afirma el nostre comu- mateixa
els seran aplicades les sancions per- Moscou.
nicant, pels llocs de treball i domi- tinents preVIstes als Estatuts 1 a
Valdria més que «Act.!on França!Anys
Tones net Tones brut
cilis dels treballadors.
l'article 343 del Codi Penal.
se» es dediqués a altres feines mc.-;
L'esmentada circular precisa que
El domicili soclal ba quedat esta- profitoses per al seu pals, 1 deixes
1924
99.000
58.000
«les presents circumstàncies són una blert al número 8 del carrer de S!l.ll- en ~au els emigrats que prou pena
1927
114.000
63.000
<Yasió magnifica per a assolir un es- ta Cecllia d'aquesta capital, 1 el tenen d'haver de viure en un pais v!l
1928
132.000
77.000
clatant triomf dels Sindicats catò- Consell Directiu el collStituelxen els es publiquen fulls com els de Dansegüents senyors: Josep Abelli, pre1929
132 000
93.000
lics». Pobrets!
Ferran Massanas. vicepresi- det I Maurrà.s.
1930
161.000
103.000
rerò llegiu la literatura catòlica: sident;
dent;
Jo!Ul
Besora, tresorer; Mnrtl
1931
108.000
181.000
«Benvolg-ut company 1 amic·
Corominas, comptador; Jaume Raich,
1932
11!).000
186.000
secretari;
Manuel
Geli, sots-secretari;
Per la vostra condició d'obrer 1 ca1933
114.000
190.000
tòlic, us creiem veritablement inte- Genis Serrat, bibliotecari, I vocals
200.000
ressat en el triom! ~el moviment Francesc Espelta i Ciril Tomàs.
Com a delegats de Barcelona (ciuobrerista
cristià a la nostrn terra. tat)
ALTRES ACTIVITAT$ C0i de les provlncies de BnrceloEs per això que ens hem pres la n.a.. Tarragona, Lleida i Girona.. fo1\tERCIALS
llibertat d'adreçar-vos aquestes rat- ren designats els senyors Abc!U, SerTal com està. avui el món, que PS lles per a fer-vos avinent qu.! les rat, Espelta, Besora i Ma.ssanas, resCAMISERS
dJstiogetx per la gran crisi de con- ptòximes eleccio1;.s en els Jurats Mi."!· pectivament.
aumac!ó, conseqü~ncia directa de k'> de Barcelona csón una ocasió
CASA ESPl:.t.L\L PER
l'a~ur forçós, un poble que faci crè1· 41agnifica en les present.; circumsA CA..'\IISES A MIDA
xer el comen; d'exportac1ó, dóna pro- tàncies», per assolir un esclatant
L'eficàcia de l'anunci té
ves de P<lSSeir una bona orgaru!za- trtom! dels Sindicat.; Cristians.
r!ó.
· Davant la immmència d'aquestes
relació directa amb la diAixò que hem dit de la .Marina eleccions que, com sabeu, estan anW1lllercant podem aplicar-bo a altres ciades per lntClar-$e el 15 d. setentfusió del diari
lttivllats turques, Ul1ll per e"cmple t:=~ pròxim, i per la gestió de les
el comerç dels ous, que aVUi ês un quals cal presentar solament la llista
dels Principals nrtiC'IPs d'exP<Jrtació de socis de cada Sindicat, venim a
TAXISTES A BELGRAD
MANIFESTAGIP
de 'l'urqwa. Fa deu anys, qae l'ex- fer-vos comprendre Ja gran respon~6 d'ous apenes a.s.wlia .:ios mi- sabilitat que en aquests moments
Ions de lliures turques, 1, 9.1 a, mal- pesa damunt de rots els obrers catòIrat les restriccions imposades pels liCY i dir-vos ensems que els Sindi~ importadors i la com~Lènc1a cats de la U. T. C. tenen necessitat
~ Països productors d'ous. la XJlra del vostre vot.
ous Importats per Turquia es
Estem seg-urs que no ens el regate~uatre ID111ons de lliures turques. jareu. tant més que. per a donarconstar de segwda, que aques- nos-el, no heu de fer mês que signar
~ Xifra fou molt superior en els el butlleU Bdjurtt i tramelre1 amb
8 Y3 1930 al 1932, que assoliren a tota urgència al nostre Secretariat
...: lO llúllons. Heus ad unes dades general, sense que amb això contra-.cretes:
gueu compromla de cap classe.
Anys
El triomf dels Sindicats cristians
Quilos
LI. turques
a la nostra terra està avui s les
1923
vostres mans. Demà, tal vegada. h1
5.213.099
1.42l.t'.!l8
1924
arribaríem tard. Es aquesta una oca8.661.395
3.726516
1925
sió única per a demostrar que els
10.055243
4.859.853
1929
obrers catòlics no han mort, sinó
11.165.401
6.528.191
1930
q-.Je volen ocupar, d'ara endavant,
17 870.292
8.321.512
1931
el lloc que els pertoca.
24466.500
10.345.883
1932
Signar el butlleU adjurt~ significa
24.75~.388
8.02ò.OJ3
1933
ésser conscient de la gran responsa4.323.000
bilitat present; vol dir aportar el
JQrCom es pot \'Cure, ('ls anys de ma- seu esforç a 1.1 gran obrn de regede.J'..!'.C:SI>eritat foren del 30 al 32. El ntració social per què trebe.llem, ba~-........, com hem dit. ha. estat a cau- sats sempre en le.. grans encícliques
l'tst~ les tarifes prohfblllves I de les socla.ls «Rcrum novarunu i cQuadmc!tlr ~ons Imposades als importa- gessrmo anno».
~o-.u tni'l:òldcrats com els mi- Més de 1.000 treballadors han doPe ents de Turquia.
na. ja la se\'11 adl1es16 a 1~ «Unió de Una manife&tacló de taxistes UD«ué noc entront ll m.lnls~rt de I'Eital
ltiln~~tra banda., el fet de Ja dis- Treballadors Cristians de Catalun)-u de &Içad. degada al fet qae le autoritats pensen reduir el nombre
&q:·
de l'expo¡U:.ció turca. en en els pocs mesos que té d'existènla ~ ram de la producció ha estat cia. No en tenim prou: necessitenl de taxi a la dUa capital, la qual ~osa constituiria la nuna per a mottes famílies
ha COn:ll)etènel& estn.ngera.. PolòlllA més ajut, més col:l.aboractó.
(Expres&·Poto.)
estat. la Primera nacló que h.'\
La vostra adhesió personal int&-
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Les eleccions per als
Jurats Mixtos

I

-

Da:!

ECOS

•

Una gentil escriptora francesa va
contar-ncs que havia jestetat amb
un promès molt tímid. Tant, que no
S'arriscava ni en broma a jer-li tm

petó.
Trobant-se ella escrivint, el not li
preguntar:
- ¿Quan dura la tinta d'una es-

va

tilo?
-Segons. Ai..rò depèn de les quartilles que l'ht escriguin.
1 tot seguit, maliciosa, exhlbi el
seu Uapis de crouge11; i digué, repintant-se el$ llat;is:
-Veus? Es rom atrò, que dura
més o menus. segons els petons S'emporten el material...
Sembla que aquesta maniobreta
va decidir el poruc a lla11çar-se ... a
profit dels Jabricanu de llapissets
roigs.

LLEGINT .•;
GOTIMS DE LLUM
POE:\IES DE JOAN JANER
:: CoHecció uNova Joventutn :: 1935
Amb un pròleg del poeta Salvador
Perarnau, la CoHectó «Nova Joventut» ha publicat el primer llibre de
poemes de Joan Janer que porta per
titol «Gotims de llunu. El prologuista, Salvador Perarnau, defineix
el titol i amb això el contingut del
llibre amb poques paraules és: «Gotims de llum», poemes d'amor i de
paisatge, é;; W1a tirallonga de sensacions copsades per ur1 esperit fi,
atent i amatent de percebre la gràcia de les coses... »
Direm que «Gotims de llum» més
aviat és un arxiu d'imatges recollides a. l'atzar per un temperament deUcat. un primer llibre mai no pot
donar la sensació de cosa ferma, tot
i haver-hi en ell imatges t conceptes
ben definits. Els versos de Joan Janer són rics d'imatges, a voltes fi
ues i delicades 1 a voltes obscures.
Ens trobem, per exemple, en «Sol
juganer» <pàgma 1 , on diu:
La boira blanca dormia
en un replec de la vall.
El sol matiner venia;
d'un bot saltant-U a cavall
li diu, joganer: -Bon dial
Els dos primers versos, de bella
forma i precisió, fan la imatge bonica. La continuïtat, però, la deixen
penjada per l'exp:oessió forçada dels
versos següents, bons d'intenció, però
no amb l'encert dels primers per tal
com van en descens. En «L'Extasl
del Cirerer» <pàg. 35). ens tomem
a trobar en versos d'un fons ben
intencionat però desfets i allargassats per la forma, per exemple:
Pensa que, enamorats de ses flors
blanques
1 envejosos que fossin balanci
d'aires primaverals les seves branques,
uns estels l'escolliren per coix!.
Els poemes de Joan Janer tenen
l'escorça. de rots els primers poemes
de tots els poetes. En tot primer 111bre hi ha la palla 1 el gra. En el d'aquest novell poeta cal saber destriar
una cosa de l'altra. Ell mateix ja ho
fa i ho demostra en molts versos, nus
de retòrica, conscients, els quals
ja us donen la sensació que el poe.
ta hi és ben destacat. Si d'ara en.
davant sap passar per un sedaç molt
fi les seves noves produccions -cosa
que no dubtem que anirà fent- 11
serà fàcil., molt fàcU, donar-nos' la
perla i el diamant, sinó el gra ben
nu que ara en «Gotims de llum»
-tot 1 ésser-hi aburtdant- h1 resta.
amagat, com si una mica de vent
l'hagués colgat. no massa, però, perquè 60vint pugui sortir a flor de
terra. L'edició, feta oer la impremta
«Omega», és ben pu!cra.
P. IV.

S'HA POSAT A lA VENDA:

Què és la Unió

de Rabassaires
per

NONIT PUIG VILA
amb un pròleg de

LLUIS COMPANYS
ABANS: un professor discutible per a un ramat d'alumnes!

ARA:

16 professors eminents per a W1 modest alumlV'l

Gràcies al LINGUAPHONE!
Els professors parlen; vós escolteu.
De casa vostra estant, maneu.
16 professors d'anglès a les vostres ordres!
Vós, l'estudiant, sou a la taula del professor, i els 16
professors són en el lloc dels estudiants.
Aques'~ 16 professors, son 16 profeasora cèlebres. Els
teniu com a hostes a casa vostra. Enrao:1en tant com
voleu i diuen tot el que us convé a vós. Els 16 professors
us ensenyen 3.000 paraules angleses. No a.illades com a
aerolits. sinó formant frases, converses, pregur1tes 1 respostes, incidents, historietes i àdhuc cançons populars. Vós,
sentiu. :;ent.:u, sentiu i tomeu a sentir tant com us calgui I
Arriba un d1a -que pert no esperàveu- en què el ritme,
la pronúncla perfecta, l'entonació, la poesia propis d'una
altra llengua, us surten espontàniament, com !urt espontàniament el dolç nom de "pare", de •·mare", a l'infantó
que l'ha sentir a dà' moltes vegades. I llavors. quin golgl
El qw aprèn un id ioma estranger, és com si tornés
a néixer. Voleu tastar l'emoció profunda de :;entir-vos
infant; essent ja un home? Voleu desenvolupar dins vós
mateix, un altre individu? Voleu esdevenir DOS?
A casa vostra mateix podeu aprendre tant d'analès
com volgueu, 1 en tot montent que us vingui bé.

Trameteu aquest cupó avui mateix!
Sr. Delegat del LL"'OUAPHONE.
Carrer de València, 2!5. - Barcelona.
Dea!tjo infonnacló sense compromfs per a. aprendre idiomes.
Nom ............................... ~........................................................ .
Carrer ..................................................................................... ..

Pobladó .........~...................................................................... ..

La traïció constant de la Lli&"a

lràciques contradiccions de
Cambó
posades en evidència en el llibre

Les

de

Jaume M iravitlles

Crítica del 6
d'Octubre
amb un pròleg de
LLUIS CO:\lPANYS
Administració 1 venda.:
CATALONIA
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LLU IS CAPDEVILA

Home d'amor i

d'aventura
NOVEI.rLA

5 pessetes

Per la Justícia i
per la llibertat
(QOARTA EDlCIO>

2 pessetes
Ut(iu aquests dos LUbrea

J

En cap llar catalana no ha de mancar LA .HU_.__

'fAT

la humdnttat
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EL DOMINI DE LA MEDITERRANIA

Els anglesos no es volen trobar en inferioritat davant els italians

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

A la Mediterrània, les lll$.jors conEl Govern italià presentarà una reclama- centracions
s'efectuen a. Gibr altar,
Alexandria, }"ort Sald, Malta, Jaffa
gregues.
ció diplomàtica a Londres a causa dels i illes
Oficialment es declara tan sols
concentració cve a ésser
vaixells anglesos que van als ports laquequeaquesta
les esquadres angleses efectots els anys per la tardor»,
grecs --- Grècia protesta a Roma de les tuen
1 per tal de reforçar aquesta declas'anuncia que un gran nombre
anades i vingudes de vaixells de guerra deracióvaixells
de guerra, que correspon gairebé al nombre d'unitats que
es troben actualment a la. Mediteritalians pels ports grecs
rània, arribaran a. algUes heHèniques
EL G OVER N ETIOPIC S'BA
tNCAUTAT D ELS B ~ N S
D ELS I TALIANS QUE HAN
l\IARXAT

tats al lavorelg de l'or, que pot
ésser simplement recollit a tots els
punts del pafs, on existeix en forma
de jaciments aurifers 1 als rius.

LES 1\IANIOBRES DE MAL-

ELS ANG LESOS CREIEN
QUE NINGU N O CONEI·
XIA ELS MOVIMENTS DE
L A SEVA ESQUADRA
Londres, 19. - La publicació de

Londres, 19. - El corresponsal del
«Daily Mall» a Addis Abeba diu que
els autoritats etiòpiques s'han lncautat dels béns de dos súbdits italians
que han abandonat el pals.
TA
LOndres, 19. - El Govern anuncia
que anit es desenrotllaren importants maniobres de defensa antiaena
sobre Malta, però es rese~a comunicar els resultats dels tàctlcs. Anuncia, en canvi, que aquest mati ha
sortit cap a. Malta un alt cap que
tindrà. la prefectura suprema de totes les forces encarregades de la defensa de Malta.
NO HAN PASSAT SUB!\IARINS I TALIANS P EL CANAL DE SUEZ

Londres, 19. - Oficialment, ~o!ll
ha desmentit aquest mati la notiCia
que durant el dia d'ahir creuaren el
canal de Suez amb direcció al mar
Roig dotze submarins italians. S'especifica que a l'esmentat mar solament hi ha quatre submarins italians.
TROPES DE TOTES LES
ARl\lES CAP A L'AFRICA
ORIENTAL

Milà, 19. - Anit sortf cap a l'Africa Oriental el Duc de Bergamo, el
qu:l assumirà la prefectura d'una bri·
gada d'infanterja • •

telegrames procedents de Gibraltar
anunciant l'arribada a aquest port
de la major part dels vaixells de la
«Home Fleet» ha causat sorpresa als
cercles politlcs anglesos, pel secret
que es guarda sobre el moviment
d'aquesta esquadra, que es deia que
efectuava les maniobres anuals a
l'altura d'Escòcia.
Noticies que es reben dels ports
de la Mediterrània diuen que les
•,.mitats de la «Home Fleet», que
s'han unit en aquest mar són el
«Baharan)), el portaavions «Couragco s», de la primera esquadra; els
vaixells de guerra «Hood», «Renowm>,
de la segona esquadra, i els creuers
«Privee», navili-almirall, i «Leander».
També sembla que les tres flotetes de contratorpediners i part de
la segona noteta de submarins han
mr..rxat cap a la Mediterrània occidental.
D'aquesta manera, la gairebé totalitat de la «Home Fleet» es trobaria
a la Mediterrània.
L' ACTITUD D' ITALIA ENS
OBLIGA, DIUEN ELS AN·
GLESOS
Londres, 19. - El comentari que

Roma, 19. - Aquesta nit ha sortit
de Trieste un transport de tropes
d"artllleria cap a l'Africa.
fan les personalitats responsables de
• • •
Gènova, 19. - Durant la passada la tramesa a Gibraltar de la nota
nit ha sortit d'aquest port el vaixell metropolitana és que «les disposi«Lombardia» amb rumb a l'Africa. clons italianes exigeixen que el GoPortava quatre batallons d'infanteria, vern anglès adopti totes les mesures
un destacament de carabinleri 1 per- de seguretat necessàries a la Medisonal mèdic, amb un tot~! de 171 ofi- terrània i a Egipte».
cials 1 3.600 soldats 1 classes.
Els moviments de les unitats angleses, l'activitat dels arsenals i toNOU CR EUER I TALIA
Roma, 19. - Hom anuncia que el tes les Informacions que interessen
creuer «Eugenio di Savoia», un dels la defensa nacional són objecte d'un
més moderns i ràpids de la flota ita- silenci gairebé absolut a la Premsa.
liana, botat recentment, realitzarà en
ANGLATE RRA ENVIA VAl·
breu les seves proves de velocitat.
FRANÇA NO POT ANAR
CONTR A I TALIA, DIU LESACHE

Paris, 19. - El senador Lesache
ha dirigit una carta al cap del Govern, senyor Laval, en la que 11 diu
que França ha de guardar la seva
neutralitat amb Itàlia, i U recorda
l'actitud d'aquest pals durant la gran
guerra, quan lluità al costat de
França.

XELLS A LA MEDITERRA·
NIA PER NO TROBAR-SE
EN IN FERIORITAT
Londres, 19. - En els medis na-

l:T IC. PIA T E PO QUES MU· què el terreny es troba encara lm·
L AVA L ESTA MOLT A BA·
T UT
N l CIOtiS, PERO ES PR E· practicable a causa de les pluges.
Ginebra, 19. - El senyor Lava!
PA RA
ELS OFICIALS BELGUES es troba molt abatut, i el seu gest
Addis Abeba, 19. - Als circols aui la seva actitud autoritzen a rebutQUE SON A ET IOPIA
toritzats d'Abisslnia es tenia ahir la
Londres, 19. - Interrogat per l'en- jar la menor esperança d'lma soluirr.pressló que Itàlia rebutjaria l'ac-

ceptació de l'informe del Comitè dels viat especial de l'Agència Reuter un
Cinc. Es creu també que sl s'apliquen dels onze oficials belgues arribats a
sancions a Itàlia, aquesta contestarà Addis Abeba, ha declarat: «El Govern etiòpic ens ha demanat i hem
amb la Invasió d'Ablss1nia.
A desgrat que arriben municions vingut aquf. No pertanyem ja a l'Epe.· via terrestre, la quantitat exls· xèrcit actiu belga i no volem tornar
tent en l'actualitat és Insuficient. a Bèlgica, encara que se'ns ordenés
Un notable somali, anomenat Omar que ho féssim.»
Aquesta tarda arribaran altres onentre el 25 de l'actual 1 el 15 del Semantar, que es refugià a Ogaden,
després d'haver mort tm capità ita- ze oficials belgues, cridats també pel
pròxim mes d'octubre.
Mentrestant, la premsa londinenca lià. a la Somalla, ha estat encarregat Govern etiòpic.
L'esmentat enviat especial afegeix
fa prova d'una reserva extraordinà- per l'Emperador Halle Selassle de
ria 1 els periòdics publiquen les no- concentrar forces a la frontera d'a- que és probable que, en cas de guerticies relatives al moviment de vai- quella colònia amb Ablssinla. Omar ra, torni al seu país la Missió mixells de guerra, sense comentaris, en cc.manarà un contingent de 20.000 litar belga encarregada de l'entrenament de la Guàrdia imperial.
homes.
lloc secundari I en poques llnles.
Continuen les conferències entre
A ROMA CAUSA SENSA• els ministres estrangers I l'EmperaELS CONSOLS ITA L IANS
CIO EL MOVI MENT DE dor, per tal d'acordar mesures de
A ETIOPIA
VAIX ELLS ANGLESOS
protecció dels estrangers residents a
Addis Abeba, 19. - El corresponRoma, 19. - Ha causat sorpresa Abissfnia. Els periodistes que es tro- sal de l'Agència Reuter diu que el
i sensació la noticia que vers el ben a Addls Abeba han estat lnvl- Govern etiòpic ha donat les ordres
dia 25 de l'actual mes de setembre tats per l'Emperador perquè l'accm- oportunes perquè els cònsols Italians
entraran en aigües gregues quatre panyin en cas de declarar-se la guer- que es troben als punts avançats del
cuirassats britànics, 14 creuers, 54 ra. Hom donarà tota mena de faci- pals puguin retirar-se a Addls Abecontratorpediners i vaixells auxiliars litats de transport 1 comunicació als ba. Ha posat dues condicions: Prlesmentats periodistes.
mera. Que els cònsols segueixin un
i dos portaa vions.
Encara no se sap on es dirigirà e&mi determinat; i segona, que hauELS ITALI .\NS PROTES· l'Emperador; però és segur que tota ran d'anar a Addls Abbeba, i no dlT A RAN DE L ' ARRIBADA la. famllia Imperial abandonarà la rectament per altres ramin.; a Ert1
DE VAIXELLS ANGLESOS capital aix..! que comencin les hosti- trea o Somàlia.
litats.
D'altra banda, el Govern etiòpic
A GRECIA
PETROLIS DE L' I RAK A no ha pogut assegura: al Govern
Roma, 19. - Ha causat disgust a
MANS D' ITALI A
italià que, en cas de guerra, siguin
Itàlia la noticia que quatre vaixells
de línia, vuit creuers cuirassats, 14
Roma, 19. - L'«October» diu que respectades les cases dels esmentats
creuers lleugers, 44 destructors i al- Itàlia. s'ha assegurat el control ab- cònsols italians.
tres vaixells auxiliars, tots ells de solut dels petrolis de l'Irak, a l'oest
EGIPC I S QUE ABANDO·
l'Esquadra anglesa, efectuaran ma- de Tigris.
NEN ETIOPIA
niobres en aigües gregues el 25 de
Segons sembla, l'Associació geneAddis Abeba, 19. - De font no
l'actual.
r al italiana de petrolis ha adquirit
Aquestes maniobres es consideren la majoria de les dues companyies oficial s'Informa que tots els ciutacom una acció directa contra la cos- British Oil Developemen~ 1 Masul dans egipcis establerts a Etiopla han
rebut instruccions de El Cairo perta de l'Adriàtic, motiu pel qual el Oil Fiels Co.
Govern Italià presentarà la seva pro- , Tamb~ sem~la que el grup anglès què ret<>rnin immediatament al seu
testa a Londres.
s h.a rettrat d aquestes dues compa- pais.
El fet que s'hagi declarat que la . n)'les.
E~
REPRESENTANT DIIndependència grega està garantida I Aque~t~. C?ncessló fou feta pel dlPLOMATIC ETIOPIC A TOper Anglaterra en virtut del Trac- 1funt rel Falçal, per una durada de
QUIO
tat del 1826 h~ servit solament per 75 .anys, a 1~ Companyia de Pe•
Toquio 19. - Avui ha arribat a
trollS, 1 beneficia d'una durada de
a augmentar el disgust, ja que, se- set anys per a trobar les places més aquesta capital el representant dig< ..:: e~ cercles Italians, la lnde- favorables per a l'explotació dels ja- plomàtic d'Abissinis, Birrou, que ha
pendèncla grega no està amenaçada cinients.
estat objecte d'una gran rebuda.
per. cap pals.
.
Aquesta Informació ha d'ésser acoEn unes declaracions fetes als peL actitud de Grècia ~pira pre- llida amb tota mena de reserves.
riodistes, Birrou, que és el primer
ocupació als cercles ofictals, on s'arepresentant efectiu d'Abissinia al
precia que amb les probabilitats exisCALMA A ADDIS ABEBA Japó, ha dit que en ooHaboracló amb
tents de restaurar la monarquia a
Addls Abeba, 19. - Regna absoluta el cònsol honorari d'Abissinia a. OsaGrècia, la situació Internacional no
es desenrotllarà tal com s'esperava oolma, sobretot tenint en compte que ka treballarà en el millorament de
de bon principi. Actualment s'opina es considera que el perlll de l'acció les relacions entre el Japó i el seu
qt:c la restauració de la monarquia militar Italiana no és Imminent, per- pals.
a Grècia augmen~ .rà la Influència
britànica en aquella nació, puix que
el matrimoni del duc de Kent amb
la princesa Marina de Grècia ha enfortit les relacions d'ambdues famflies.

ció pacifica del conflicte.
La presència d'una gran part de
la nota metropolitana britànica en
aigües del Mediterrani suscita apassionats comentaris en tot-es les esferes de Ginebra. S'interpreten els mOviments de les unitats navals angleses com un signe inequívoc de la ferma resolució de la Gran Bretanya
de persistir en el to polític definitiu,
sobri, però enèrgic, com el ministre
d 'Afers Estrangers, sir Samuel Roare s'expressà en el discurs que pronuncià en l'Assemblea, i de fer que
es respecti, àdhuc per mitjà de les
sancions més crues, la Integritat del
Pacte.

a Itàlia que s'apoderi purament 1
simple, d' Abissinia.
Els mateixos periòdics constaten
que es va a posar en litigi la qüestió de la supremacia de la Mediterrània, 1 que Anglaterra està més
decidida que mai a lluitar per ella.
«L'Echo de Paris» escriu que Mussoll obraria bé acceptant les proposicions del Comitè dels Cinc, ja que
el¡, moviments de la flota anglesa
donen lloc a témer gravisslms esdeveniments d 'incalculables conseqüències sl els italians Insisteixen
a portar a terme llur acció militar.
Segons el «Petit Parlslen» Itàlia
no solament no perdria g~ns ni
mica del seu prestigi si acceptés ro.
feriment g~nerós de G.nebra, sl no
que
acrelXe:t:!a
considerablement
el seu prestigi i la seva glòria.
«Le Journal» opina que mitjançr..nt la lleial aplicació del Pla del
Comitè dels Cinc 1 permt'tent-se als
Italians exercir un paper predomlnant a Abissinla, es produiria a
aquest pals un ràpid desenvolupa.ment com ocorregué al Marroc
francès.

pics han informat al Comitè dels
Cinc qu~ no podran donar una resposta definitiva del seu Govern fins
dintre quatre o cinc dies.
La missió del Comitè dels Cinc no
està acabada., I solament acabarà. una
vegada es concreti el fracàs de la
seva temptativa de conciliació.
Aleshores el Consell de la Lliga
de Nacions es farà càrrec novament
del lit igi italo-etiope, i es veurà obhgat a aplicar els procediments que
es deriven dels darrers paràgrafs de
l'article 15 del Pacte, en els quals es
preveu per part del Consell la redacció de conclusions que equivalen
pràcticament a una sentència.

I

vals es declara que sl Anglaterra
tramet constantment unitats a la
mar Mediterrània és perquè l'AlmiEL LLOYD ANGLES ESTArallat no vol que les seves forces
BLEIX T A XA ESPECIAL
navals en aquell mar es trobin en
D E GU ERRA
manifesta inferioritat davant les ItaLondres,
19. - S'ha celebrat una
lianes, com succeïa fa alguns dies.
reunió dels asseguradors del Lloyd
En
altres
cercles
responsables
es
EL NEGUS ESPERA QUE
i s'ha acordat anuHar la clàusula
AIXEQUIN L'EMBARGA- considera que en el cas d'esclatar de guerra que figura actualment en
una
conflagració,
les
forces
navals
i
1\IENT D' AR!\l ES
tots els contractes soscrits per la
Addis Abeba, 19. - El Govern atrles de França serien les que de- Companyia.
cidirien
la
balança,
ja
que,
amb
la
abissini continua adoptant mesures
En conseqüència. s'ha decidit curde defensa 1 emmagatzema municions seva abstenció, existiria bastant equi1 armes que arriben en caravanes de libri, perquè la superioritat aèria sar l'avis reglamentari amb deu dies
l'interior. L'emper ador espera. que els dels Italians faria desaparèixer la d'antelació a tots els Interessats.
Passat aquest període, els contracembargaments d'armes siguin aixenaval britànica.
cats abans de començar les hostili- superioritat
tes addicionals garantldors dels
Hom
creu
saber
que
Anglaterra
tats, sl s'hi arribés, 1 introduiria alesriscos de guerra seran sotmesos a
no
ha
sondejat
la
posició
de
França
hores els armaments .per via maridavant l'eventual conflicte, per tenir una taxa especial.
tlma.
en compte que aquest es produiria
SOTSOFICIALS 1 CLJI. SSES
EL S GR ECS, PREOCUPATS en aplicar-se a Itàlia le; sancions
MOBILITZATS
Atenes, 19. - La nota grega ha p ·oposades, I aquestes haurien d'éssortit de Salònica cap a Estambul.
Roma, 19. - Ran estat mobilitser sec-..mdades per França; a més,
El Govern grec estudia amb tota
zat • els sots-of\clals i classes de la
atenció les repercussions del collflicte per a ésser efectives, haurien d'ésser lleva del 1910 pertanyents als ser!talo-abissini que poguessin afectar aprovades per unanimitat per tots vels automòbils de l'Exèrcit.
els membres de la Societat de NaGrècia.
cions.
NO U
RECONEIXEMENT
Per tant, es creu que en el cas
ELS J APONESOS HAN DEI DELS I NUTILS ITALIANS
XAT DE COl\lPRAR A L'A- q_e Itàlia ataqués Anglaterra per
F RICA I TALIANA
creure-la responsable de l'aplicació
Roma, 19. - S'ha disposat que els
Toklo, 19. - Els asseguradors de de sancions, França es veuria auto- I lt~>lians pertanyents a les lleves del
la marina mercant nipona han aug- màticament obligada, d'acord amb el 1911 al 1914, que havien estat exmentat el tipus de les primes per
als riscs de guerra de 5 a 25 per 100 conveni de Ja S. de N., a acudir closos del servei militar per falta de
per als transports a Europa pel Ca- en ajuda d'Anglaterra, ja qua aquest condicions físiques, siguin sotmesos
nal de Suez, 1 de 12 a 50 per 100 els pals, en aplicar les sancions, actua- a un nou reconeixement mèdic.
ria, no com a. una potència indidestinats a Som~lla i Eritrea.
Els comerciants que importaven vidual, sinó com a membre de la.
EL GOVERN GREC PRO·
anualment 400.000 tones de sal d'Eri- S. de N. complldor dels acords de
T ESTA DE L'E NTR ADA D E
trea i Somalla, fan actualment grans l'organisme de Ginebra.
VAIX ELLS ITALIAN S A
comandes a la Indoxina francesa 1
Als cercles extraoficials es diu que
e REe I A
a Amèrica.
la delegació de la Gran Bretanya a
Atenes, 19. - El Gabinet grec s'ha
BOLIVlA TREBALLA P ER Ginebra considera l'exposat com a reunit 1 ha tractat de la situació
A LA P OSSffiLE GUERRA absolutament clar des del punt de internacional. S'ha acordat protestar
EUROPEA
vista jurídic I, per tant, creu que novament davant el Govern de RoLa Paz, 19. - La puja de la cotit- no pot haver-hi el m.)s petit dubte ma contra el fet que els vaixells
zació dels metalls bolivians al mercat scbre la posició de França.
de guerra Italians segueixin entrant
mundial, deguda. .als preparatius bèlEL QUE ES OFICIALMENT a ports grecs.
lics d'Europa, ha produït al pais una
veritable febre minera, 1 s'intensifica
LA CONCENTRACIO D E
la producció de l'estany, la. plata, el
LA M EDITE!l RANIA
EL QU E DONARAN LES
lungstèn, l'antimoni i altres metalls.
Londres, 19. - La concentració de
M ESURES ECONOMIQU ES
També és objecte d'atenció dels les forces navals i aèries de la Gran
D' I T ALIA
grans I petits Industrials l'explotació
Roma, 19. - Es calcula que gràde l'or, estès bastant a totes les zo- Bretanya no es porta a cap solanes de Bolivla. El Govern s'ha pro- ment a la Mediterrània, sinó en tota cies a les mesures econòmiques preposat donar tota mena de facilitats la travessia d'Anglaterra a la base Sl3 pel Govern Italià, s'obtindrà una
als elements nacionals o estrangers naval I aeronàutica britànica de Sin- smna de dotze a quinze mil milions
que vulguin dedicar les seves activi- gapoore.
de lires.

I

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?
Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en valgueu pagar
Tots els dies a les quatre de la tarda

M ES ITALI A NS CA P A L 'A·
FA lCA
Gènova, 19. - En aquest port,
com en els de Nàpols I Tries~. pros-

segueixen els embW"caments de tropa I material de guerra cap a l'Africa Oriental. De Gènova han sortjt
n bord del paquebot cLombardla:t
4 000 homes, 4_ue constituei.xen els
últims contingents de la divisió de
Cosseria
PR EPAR AT IUS IT AL I A NS
AL DOD ECANES
Atenes, 19. - Els preparatius na.

vals que porten a terme els Italians
a les illes del Dodecanès, que es
troben sota la bandera d'Itàlia. és
causa d 'inquietud a Grècia, on es
reben contir.uament noticies de des·
etl"barcaments de tropes Italianes en
aquelles Illes.
Segons informes, els italians estan emplaçant una base naval a la
Illa de Leros, amb grans d!pòsits de
p . troli 1 in:taYacló d'artillerl:l grosse. que han porta~ de la illa de Kos.
La nota grega ba sortit del port
de Salònica I es dlribel.x a Estambul.

FRANÇA I ANGLATERRA
HAURI EN ACORDAT J A
L ES SANCIONS
Ginebra, 19. - De font autoritza,.

da s'ha sabut que França, Anglaterra 1 altres potències, els diplomàtics
de les quals han estat "fent front al
perill d'una guerra entre Itàlia i Etiopia, han estat considerant la responsabilitat d'un «boicot» financer i de
crè<ilt, la retirada d'ambaixadors i
ministres d'Itàlia, l'embargament de
les exportacions a Itàlia gradualment, I, per últim, el bloqueig econòmic recolzat per protecció naval.
Tals mesures serien preses en cas
que l'exèrcit de Mussolini emprengués
l'atac contra Etiopla. Els plans per
a aquestes sancions successives s'han
desenrotllat amb gran detall en converses celebrades entre basLidors.
ELS ANGLESOS ESTAN SE·
C U RS DE L' AJUT FRA N·
CES
Londr~s. 19. Els comentaris de
la Premsa deixen poques esperances
sobre la possibllitat d'una. solució a
Ginebra del conflicte abissini.
Diversos d'aquests creuen ouc les
proposicions que el Comitè defs Cinc
estan més be més cap aci que més
enllà de les de Paris. S igui el que
vulgui tota la Premsa fa notar la
completa identitat de mlr"!s acOilSeguldes entre Londres I Paris, I s'espera que arribi tan lluny com ho exigeixi el manteniment de les principals clàusules del Convenant. Sembla que aquesta identitat d'opiniorlS
ha estat el tema de la deliberació
ministerial, en el curs de la qual sir
Samuel Hoare, segons el «News Cromcle», sembla haver subratllat la
fermesa de les seguretats rebudes en
el curs dels darrers dies, segons les
quals el Govern francès no es negarà a prendre la seva part en l'aplicació coHectlva de sancions en cas necessari.
El «Times» precisa. que el senyor
Lava!, amb relació a les sancions
eventuals, desitja no anar més enllà
de les mesures econòmiques. «Es creu
que s'ha contret amb Itàlia un com·
promis en tal sentit».

A GINE·BRA
( Ve de la primera pàgina)

que els consellers etiops i estrangers
del Negus consideren que la guerra
és inevitable i que sols és qUestló
de dies o, com a màximum, de setmanes.
El Govern etiòpic espera el desenrotllament de les negociacions de GInebra amb la certesa que no s'aconseguirà res pràctic, degut a la decisió inflexible d'Itàlia de resoldre
la qüestió per la força de les armes.
L'emperador espera que aviat serà
aixecat l'embargament d 'armes I de
municions i degut a això ha obert
crèdits a Europa per un total de
50.000 lliurt's esterlines 1 500.000 thalers.
MUSSO L INI N ECESSITA LA
GU ERRA, DIU UN PERIODISTA ANGL ES

Londres, 19. - El redactor dlplomàtlc del «Dally Telegraph» comunica des de Ginebra que es troba
en condicions de declarar, després
d'haver consultat l'opinió de diverses personalitats del món politlC
europeu, que ningú no dubta que Mussolin! es veu obligat, I en qualsevol
cas desencadenarà. la guerra.
«S'admet - afegeix- que Abisstnia. aceptarà les proposicions del
Comitè dels Cinc, però que Itàlia
les refusarà. En aquest cas, la Societat de Nacions no haurà d 'esperar amb els braços creuats que Itàha comenci l'acció. El Consell Undrà 1
b t
b
t¡
a passi lli at, asan se en e s
articles 10 I 11 del Convenant, de
decidir mesures de defensa adequades. Si les coses segueixen el seu
curs amb la direcció esperada, es
creu que la Societat de Nacions
obrarà en aquest sentit.»
LA PREM SA ITALIANA CO N·
TRA L ES PROPOSI CIONS
DELS C INC
Roma, 19. - La premsa Italiana

FINS DINTRE D E QUATR E
O C INC DI ES NO POD EN
D ONAR UNA CONTEST A
ELS ETIO PICS
Gineb1a, 19. - Els delegats etiò-

EL COMITE EX A MIN A L ' IN·

. FORM E DE MADARI A GA '
G10ebra, 19. - Aques~a tarda s ha
reunit el Comitè dels Cmc, amb objecte d'escoltar l'informe del seu president, senyor Madariaga sobre les
converses que ha tingut amb els
caps de les delegacions d'Itàlia 1
Abissinia, amb ocasió del lliurament
de l'informe del Comitè.

I

ALOISI NO ES MOURA D E
GIN EBRA

LABORIST ES QU E DIMI·
T EIXEN
Londres, 19. _ Les critiques con-

tra la politica que segueix el Govern a Ginebra han quedat redu~des a un sector del partit laborista,
el qual es distingeix pel seu extremat pacifisme
·
Sta!ford Crlpps membre dei
Comitè executiu del partit laboris-~
ta, ha anunciat avui la seva dlmlssió, deguda a desacord en l'aprecmció del problema !talo-abissini en
el sl de l'organització.
Lord Ponsonby, leader del partit
laborista a la cambra dels Lords
ha presentat també la seva dlmls~
sió, per diferències sobre qüestions
de política exterior. Lord Ponsonb;y en una carta dirigida al cap del
partit, George Lansbury, li diu que,
part icularment, ha confirmat durant
els darrers trenta anys, que la pau
[1() pot ésser assegurada mal Per la
força de les armes.

su:

Ginebra, 19 . _ Sembla que el Baró Aloisl, ha. desistit de la idea de
portar personalment a Roma l'informe del Comitè dels Cinc.
Als circols ginebrins no s'espera
cap esdeveniment important en alguns dies, fins que es rebin les contestes dels Governs d'Itàlia I Ablssinia a l'informe del Comitè.
Hom té la impressió, amb tot, que
el Consell de la Lliga de Nacions no
ajornarà definitivament les seves
reunions fins que li h~gi estat lliurat l'Informe del Com1tè dels Cinc
¡ s'hagi resolt sobre aquest.
L AVAL 1 E D EN S'OCUPEN
D E LA MEDITERR AN I A
Ginebra, 19. - Els senyors Lava! 1

I

d'avu1· s'
el se t't
q
expressa en
n 1
ue
les proposicions
del Comitè
d els
Cinc de la s. de N. per a la solució
del conll.cte !talo-abissin! no són
acceptables per a Itàlia.
«El Popolo de Roma• considera lmpossible que s'arribi a una solució
EL SEN YO R ROCH A ES
ci~ compromls sobre les bases de
OPTIM ISTA
l'informe del Comitè dels Cinc que
Madrid, 19. - A les deu del mati
f'! periòdic diu està lluny de ~us- ¡ s'ha reun_it el Consell de ministres
fer les demandes mlnimes d'Itàlla a la Pre51dèncla, amb assistència de
tots els seus components.
Poc després de les dotze ha abanLA PRE M SA FR A NCESA
ALA R MADA. • ES TRAC· donat la. reunió el ministre d 'Estat,
TA D EL DOMINI D E LA senyor Rocha. Ha estat abordat pels
te
period.lS tes 1· a 1
M EDITERR ANIA
es pregun s que 11
Paris, 19. - Les darreres infor- han fet ha respost:
-Ara valg al ministeri d'Estat I
macions rebudes de Roma Indiquen
després em traslladaré a Palau per
clarament que Mussolml no s'acon- donar
compte al President de la R etenta amb concessions parcials sl no pública de la situació Internacional
que desitja desenvolupar integra- 1 de les notícies rebudes de Ginebra
ment el seu pla a Abissinia.
pel senyor Madar1aga sobre el lliuAquesta impressió ha causat a Pa· rament del document redactat pel
ris evident nerviosisme que va crei- Comitè dels Cinc a les delegacions
xent a mesura que es reben les In- italiana i abissínia.
formacions de Roma I Gmebra.
-Qlllila impressió té el Govern
cLe Temps:t, cLe Flgaro:t I cL'E- del conflicte !talo-etiòpic?
cho de París:t s'esforcen en diver- Les impressions són optimistes,
sos articles, en provar amb ajut de per bé que marxa a poc a poc I per
dades històriques, que és lmpossi· un mal carni. Encara no s'ha perble per a Anglaterra adoptar una dut l'esperança i és possible que es
altra actitud que l'actual, d'Impedir celebrin noves reunions.

Eden han celebrat avui al mati una
perllongada conversa. S'assegura
que tractaren detingudament de la
qUestló del Mediterra.nL

i

ETI OP IA NO A CCE PTA RI A
MAN DAT
Londres. 19. - El periodista an-

glès Sir Percival Philllps, el nrimer
r
que transmeté al món la noticia
de
la signatura de les famoses concessions Rickett, s'ha entrevistat amb
el Negus I tramesa al «Dally Telegraph» la següent referència de la
s eva visita a Halle Sélassié:
«Dimarts a la I?it valg presentar
a !"Emperador Raile Sélasslé un te·
legrama procedent de Londres en el

L A PR EMSA F
DONA CONSELL:ANCEa~
SOLINI
A lolUs
Paris. 19. - Part d

de Paris, comentant el e la Pr~
lo-abissml 1 l'informe ~pn1c~
dels. Cmc, es dirigeix e ~·
11 dm que no I>Orti Ies\MUSsolini1
trem, acceptant el que gses a l'et.
sense destruir la pau euro Ofel'elxeñ
cLe Pet1t Parisien1 di J>ea.
gran potència com Itàliaun!U.:_ ~:n:.¡
ceptar. les proposicions dT... lli ac.
dels Cmc, sense perdre ris d~:e
prestigi.
el se-J
«Paris Soir» diu que
no ~·arribés a l'aplicaciÓ j~cara .QUe
mi11tars, resten les econò . sancUllls
a la llarga portarien Ità!X:qu~· QUe
na. Afegeix que Mussol' !l ... ru¡.
d'accep~ar les proposicion~11 j hallfia
en realitat tota AbiSSinis eSt a Q1le
ta. el seu control, en ro . aria sr).
c~ebantés el Pacte de la
no
c1ons ni la sobirania d'aqueu e Na.
però que en uns anys de
Pals;
ternacional, Itàlla tindriac:!ol .U¡.
econòmica 1 polftica a Abiss' . VIda
11 donarien l'hegemònia sobr~q~
país.
e,

u.:

rn:awe

~~:s~~;!~ 0~EL

PARTIT

as:·

Londres, 19. - El partit conse
dor anglès celebrarà la seva.
blea anual el pròxim mes a la ·
blació de Bournemouth.
pO.
Un dels principals afers a tra
durant l'assemblea serà el pro/tar
de soiUcltud al Govern perquè ecte
el que costi, faci que els serv~isCOst!
litars, tant els terrestres cotn ~
aeris I navals, siguin adequats e
a la salvaguarda del territo!1 br~r
nie contra l'agressió de qualsevo¡ 1 •
tència. El projecte sollicita tan:;
que el Govern compleixi amb tota
lleialtat els compromisos internac!o.
nais que tingui contrets, 1 que després de declarar que les seves forces
de defensa no seran fetes servir per
agredir altres potències n1 crebau.
tar el Pacte Kellogg, es dediqui a
tractar de la conclusió d'un tractat
internacional per a la reducció d'ar.
moments.
LA P REl\lSA
P ESSil\flSTA

FRANCES.~

París, 19. - Els pariòdics espert>n
amb Impaciència I inquietud et resultat de les deliberacions de Roma
I la resposta del Comitè deis Cinc.
Mal ni encara des del principi del
conflicte, havia manifestat la Premsa tant de pessimisme.
"HI ha moltes raons per a creure
que a Roma han estat ja tirat.<; els
daus -diu "Le Petit Parisien" Es
tem que ·, s complicacions anglo-lla·
llanes v.nguln a sumar-se dintre poc
al conflicte abissini. Mal, des de fa
molts anys, havia estat tan carregada l'atmosfera internacional."
Sorprèn també la magnitud dels
preparatius anglesos. «L'Echo de Palis diu:
«¿Es que el Govern britànic no es..
pera ja cap resultat de les negocl:v
clons? Les declaracions del cduce1 a
la Premsa 1 el que es creu saber de
les decisions britàniques fan pellS3r
el pitjor. Les decepcions causades a
Londres per Itàlia han tingut per
efecte inclinar cap a França els mi·
nlstres 1 l'opinió pública britànica Al·
gunes elevades personalitats es pregunten si la solidaritat franco-britànica, afirmada en termes expUcits
que no deixaran cap dubte a l'es..
perit de ningún, no serien ja el mitjà més segur de circumscriure el mal
abissini i salvar la pau.»
El «Flgaro» declara : «El desenllaç
s'apropa. De creure els rumors qu¡
circulen a Ginebra I de compro~1lr·
se el pessimisme, el desenllaç podria
ésser fatal. Es vol esperar que Ità·
lla vaciHI davant l'amplitud del dra.
ma que pot resultar d'una actitud
Intransigent».
Després de fer notar l'emoció que
regna a Ginebra l'anunci dels moviments de vaixells de guerra bn·
tànlcs al Mediterrani, «L'oeumt,
diu: «S'afirma que a Ginebra es
considera el Consell de ministres de
Roma com a susceptible d'a~rrejar
la retirada d'Itàlia de la Lliga de
Nacions. ~t.
«L'Oedre>>, periòdic moderat, q~e
freqUentment ha manifestat la s~;a
simpatia envers Itàlia, diu: No :llllS·
garem que nombrosos francesos que
jutguen necessària l'entesa francoitaliana s'enfaden en veure com Mussolini s'acosta envers Hitler eu el .noment que França se li resisteL" un
xic. Per gran politic que sigui, Mt!Ssolinl porta malament rassumpte.J
El "Populaire", socialista, i "L'llU·
manité" comunista continuen recla·
mant l'aplicació dél Pacte "per ~
evitar majors complicacions I m
greus precedents."
. "-diC·
"Hitler -diu "Le Popularre
ta a la Societat de Nacions el st~
deure respecte a Mussolini."
LES DIMISSI ONS DEL PAA·
TIT LABORIST A
unJtei
Londres, 19. - Avui s'ha re ,•.
Comitè Nacional Executiu del P~
tlt laborista, i ha estudia~ les.~~
slons presentades per Sl!' Suu
Crlpps 1lord Ponsonby, ambdU:S:
diferències d'apreciació en quesU
Internacionals.
dlJ!ll>S'ó
S'ha acordat acceptar la
se:~·
de sir Cripps, fentrse constar el
timent del Comitè pel fet.
LIC
LLY D GE ORGE sEL·~d

!n

Londres, 19. - El senyor LI
George ha pronuncizt un diSC~¡a;o
el qual aHudint el confllcte IAIU
etioplc ha declarat : «L'atac d1guec·
contra Etiopla constituirà unam , 8•
r.l d'agressió tan iJDportan.~ coa•
tac d'Alemanya cot:tra :se;gic~ !!t
Lloyd George aprovà el ~e cs·a
sir Samuel Hoare n Ginebra en ·ess
~~!i ~e f~ac~~~~~J¡~a ~~~= que ha afegit que '!energia ~~·del
dat a Etiopia, com a solució de l'ac- havia d'haver-se manifestat ,
tual conflicte, i li vaig preguntar
a l'Emperador sl li interessava do- primer moment. - - - nar una con~estació. Aquesta fou lmmediata I fou la següent: «Et10p1a.
com a membre de la Lliga de Naclons, no podrà mai per;;,ctre que
un altre membre del mateix organiSme la domini sota la forma d'un man
dat o protectorat, ni de qualsevol altra manera disfressada».

I
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LA SITUACIO

VOL L A IN DE PEN D ENCIA
ABSO LUTA
Gioet.ra, 19. - En unes declara-

ACTUAL

D'AR,.ES
PER TROBALL A . 0 rdJli·
isdicclo
•
Ha p~t a la j ur
cions no ohcials fetes a un pertodls1anY Q'J·
ria
la
causa
número
50:!
d~(liile;jnd
ta, el delegat etiòpic T ecle Hawariate ha d1t r efermt-se a les proposl- correm, seguida contra. ela de~
cions del Comitè dels Cinc:
López 1 López, a conseqUen dicBt "'

«Nosaltres no ens tallarem el coll
per a salvar-nos les mans. No podem
sacrüicar j ustlcJ.a per pau. Es una
qüestió de v1da o mort per a la in·
dependència 1 sobirania del meu pals.
Rem fet ja unes concessions enormes ; però h1 ha un limiti.

corcoll portat a cal? al ~~llrrer tJ
Ram de Construcctó de ar".flMercaders, on es uobSre~ ~ t:P
L'esmentat indh·i du. qu 11 di?
pres 1 processat. ba passa~
sicló de l'autoritat. mll;tar.

·Lieqiu avui i cada dia LA HUMANITAT1 ·el vostre diari

DI~E NC

7

ld humanitat

RES 10 DE SETEMBRE DEL 1935

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

Els mini stres a c<?___rd_e_n_re_c_a_b_a_r_l_a_c_o_n_f_ia_n çap_ re.s d_e_n_c_ia_l
··----- ¡

s.

fer ús de la paraUla per tal de maE. signa els decrets de restriccions, nifestar
al Govern que per solidaritat amb el ministre de Marina 1
que en la seva ces'lluclO haentre els quals, s'inclou el de refundició entenent
via merescut l'aprovació del cap del
sen>·or Martlnez de Velasco,
de Ministeris
¿Vol significar això la partit,
per la q u:U cosa e1 seu cr1t11ri era.
mantingut pel partit en el qual militen, es veia precisat a. presentar la
confirmació de confiança?
dimissió del seu càrrec 1 ho notlfl(Ve de la primera pàgina)

Caldrà conferenciar
un a'ltre cop amb el
senyor Martínez de
Velasco

Pronòstics
Madrid, 19. - A darrera. hora. s'assegurava que sl el senyor Lerroux
comptava amb l'ajut del partit agra¡ es umitaria a portar al cap de
r,Estat el detall del reajustament mihisterial. En cas contrari, plantejar ia la crisi total 1 com que això ja
serà avançada. la nit, les consultes
no començaran fins demà.

Restriccions
Madrid, 19. - Aquesta tarda., el
del Govern, després de confe~Eclar amo el senyor Martlnez de
~elaSCO marxarà. al Palau Nacional
arribarà a les set de la tarda. per
tal de sotmetre a. la sanció del cap
de l'Estat el (}(>eret de reajustament
JillOlsterial.
podem IISM!gUJ ar que en el decret
se suprimeixen els mlnisterls d'Agricultura, Indilstrla i Comerç i Comunicacions que passen a Obres Publiques. Es crea el minlsteri d'Economia Nacional 1 en aquest es reco..
UU'an eis serveis d'Agricultura i IndÚStria 1 Comerç. S'unifiquen els
mlnistel'is de Treball i Justlcia.
A la Presidència h i haurà una
sots-secretaria que serà. del Marroc 1
oolòn!es i mtramar. A Estat se suprimeixen una. sots-secretaria 1 diverses direccions generals. Passa a
aquest ministeri la Direcció d'Emigració. A Justícia i Treball refosos
es crea una sots-secretaria de Treball i Sanitat i continuarà la. de
Just1cia. A Govemació se suprimeix
una sots-secret~na 1 dues direccions
generals. Se !.uprimeix la Direcció
d'Administració local. Passa a ••quest
ministeri la Direcció de Presons. A
Finances se suprimeixen algunes direccions generals 1 a. Obres Públiques
i Comunicacions refosos se suprimeixen les sots-secretaries i dues
direcc.ons generals. A Economia Naclonal hi haurà una. secretaria. d'Agricultura. amb els serveis d'Agricultura. i IndUstria i Comerç. Se suprimeixen la. sots-secretaria. de la. Marina Civil i diverses direccions generals. Passa. a. aquest ministeri la direcció de Pesca. A Instrucció Pública.
se suprimeixen algunes direccions
¡enerals.

on

Madrid, 19. - A un quarL de nou
de la. nit sorti de casa. ael President
de la República. el senyor Lerroux,
el qual dlgué als periodistes:
-Oïda! Aneu a oir, o millor van
a oir, i perdoneu la familiaritat, l'esdevingut. He sotmès a S. E. la signatura dels decrets de la llei de Restriccions. Respecta l'altre problema,
per indicacions del senyor President,
demà he de tornar a celebrar una
nova. entrevista amb el senyor Martlnez de Velasco. I res més, senyofS.
-¿Hi haurà Consell de Ministres?
-li fou preguntat.
-Cap Consell més que els que a
mi em domn o jo em prengui. La
conferencia amb el senyor Martinez
de Velasco s'efectuarà demà al mati.

La signa tura de S. E.
Es refonen diversos
m inisteris
Madrid, 9. - L'index de la signatura de S. E., lliurat pel cap del Govern als periodistes en arribar a. la.
Presidència. després de la seva. entrevista. amb el cap de l'Estat, diu:
Presidència. - Hom refon en un
Minlsten, que s'anomenarà de Treball i de Justicia, els actuals de Treball, Sanitat i Previsió i de Just1c1a.
!dem a un altre que s'anomenarà
d'Obres Públiques I Comunicacions,
als actuals d'Obres Públiques i de
Comunicacions, i en un altre, amb
el nom de Ministeri d'Agricultura,
Indústria 1 Comerç, els actuals d'Agricultura i d'Indústria i Comerç.
Ovres Públiques. - Autoritzar les
Companyies del Nord i de M. S. A.
per a. emetre bons de Tresoreria. fins
la suma. de 25 milions de pessetes
cadascuna.
Justlcia. - Autorizar diver::.os preveres per a. la venda de !Inques.

Martínez de V elasco
es presenta
Madrid, 19. - A dos quarts de set
de la tarda ha arribat el senyor
Martinez de Velasco a la Presidència
del COnsell per tal de conferenciar
amb el senyor Lerroux. Com que el
voltaven nombrosos periodistes, ha.
preguntat què p:ISSava, i un dels informadors li ha dit:
-Doncs, esperant-vos.
El senyor Martínez de Velasco ba
replicat:
-5!, jo sóc tardaner, però segur.
Un altre periodista li ha dit:
-Vós sou qui teniu la clau.
-Què passa. dintre de l'habitació? -ha preguntat al seu torn.
-Com que vós ten\u la clau, vós
ho sabreu-li ha. contestat un periodista.
El senyor Mart!nez de Velasco no
ha contestat a altres preguntes que
n han fet els periodistes sobre sl
l'actitud dels senyors Royo Villanova
i Velayos, era una actitud del partit
agrari, o pel contrari els dos ministres serien substituïts en dimitir,
per altres elements agraris.
El senyor Martinez de Velasco s'ha
llmitat a contestar:
-Ara. veurem el que passa quan
conferenciï amb el senyor Lerroux, i
desp1 és ho sabreu vosaltres.
-Heu parlat amb els vostres
amics?-li ha preguntat un altre
periodista.
-He conferenciat amb algun, però
no pot dir-se que hagi estat una reunió.
I sense dir m6s ha passat a conferenciar amb el cap del Govern.
El senyor Martlnez de Vela.sco ha
abandonat la Presidència del Consell de ministres a. les set de la tarda, I adreçant-se als periodistes els
ha dit:
-No feu punta. al llapis, car és
molt poca cosa el que us he de dir.
Dintr~ d'uns instants an rà a Palau
el senyor Lerroux i a la seva. sortida
us donarà una referència. de la. conversa que hem mantingut.
-Ens podeu dir si b1 ha crlsi?ha pr~guntat un periodista..
El senyor Martlnez de Velasco ha
eludit la resposta i acomiadant-se
dels informadors s'ha 1 mitat a dir:
-Per a la \'OStra orientació em limito a dir-vos que dintre deu minuts
el senyor Lerroux es dirigirà a Palau.

o

Optimisme i milions
Madl·id, 19. - El ministre de Finances h:\ rebut els pe1iod!stes, tal
com havia anunciat aquest mati, a
darrera hora. de la nlt.
En primer terme, demanà als informadors les darreres impressions
politiques que hi havia. L1 fou donada. la referència. de l'entrevista
celebrada. entre el Cap d'Estat i el
senyor Lerroux, el senyor Chapaprieta es mostrà francament optimista..
Va referir-se al decret-llei de Restriccions i manifestà que hom suprimia quatre o cinc sots-secretaries,
unes vint Direccions generals i un
núvol -digué de caixes especials,
juntes i organismes el número dels
quals no podia precisar, però que suposava. que eren molts.
Sense poder prec1sar matemàticament l'economia que s'obtindrà amb
l'aplicació de la llei de Restriccions,
tenint en compte el que representen
les Conversions del Deute, classes
passives, reducció de diversos serveis, suposa una. economia de 400 rnillons de pessetes, o sia doble del que
vaig oferir al Parlament quan valg
estar als escons de l'oposició.
S'han de fer al xl les coses: oferir
poc 1 després donar molt més.

V am pliació del Con sell

cava així al Govern. Manifestà al
mateix temps que la. seva. rE:SOlució,
com la del senyor Royo Villanova,
quedava. subjectada al que s'acordés
en la conferència. que aquesta tarda
havien de celebrar els senyors Lerroux 1 Martinez de Velasco i, per
tant, exercmen llurs carteres fins
que fos coneguda la. determinació.
També digué el senyor Velayos que
la. dimissió no entranyava ni molt
menys la manca de coHaboració del
partit agrari al Govern, 1 d'una manera particular volia. fer constar, anticipant-se a l'entrevista que hav1a
d~ celebrar-se, per estar autoritzat
pel seu cap, que encara que el partit agrari no tingués representació
al Govern- per ex1gir-ho així el seu
criteri o por ésser convenient al reajustatge !llliUSterial, continuaria la
prestació del seu ajut i concurs parlamentari.
El senyor Lerroux respongué al
senyor Velayos i acceptà les raons
adduldes per aques~ per a. justificar
la. seva actitud. Agra! el seu oferiment de continuar en ¡'exercici de
les carteres 1 que esperava que la
conferència amb el senyor Martmez
de Velasco donaria el resultat satiSfactori que era d'esperar.
El senyor Gil Robles, com a cap
de la Ceda, parlà en termes semblants als del cap del Govern 1 féu
un elogi de la collaborac1ó del partit agrari. Creu que la co1:la.borac1ó
d'aquest partit és necessària en els
&ctuals moments i que, per tant, el
seu desig era. que no manqués, com
aixi ho esperava..
Hom tractà després altres aspectes
polltics relacionats amb el rea.justatge mirusterial i la. supressió de
carteres.

glamentar-ho; plantilles de personal
1 normes perquè hauran d'ajUbtar·se;
despeses de representació; subven·
clons; material d'oficines; impremtes; automòbils amb divlSló a tres
categories; fiscalització de despeses;
gratificacions; pagament en or ... A
:.que~s decrets b1 ha que afegtr et
dels ministeris 1 el de les subsecretaries i direccions generals, i després
en el cas d'accepLar-se la proposta.
per part del Pres.dent dc la República els que hagin de redactar·S:l
pels m.lni.stres d'ac1 al dia 23 1 que
davant el problema. polltlc que s'1lll·
cià ahir, han quedat en suspens. Un
mlnistre calcUlava que el total de decrets de restriccions s'aproparia al
centenar.

La sintaxi

Madrid, 19. - Royo Villanova ha
parlat amQ els periodistes 1 els ha
dit que Martinez de Velasco ja sabin que a. la primera. qüestió catalana que es presentés 11 tingués preparat substitut perquè ell se n'anlria. També els ha dit que rep moltes
felicltac:ons d'arreu d'Espanya. I ha
afegit:
El discurs del President de la República. d'ahir fou interessant, però
b1 calia posar els cinc sentits per a
interpretar exactament les paraUles
de s. E. Com que té aquesta sintaxi! Però pel que jo vaig poder
comprendre de les seves paraUles, el
senyor Gil Robles no ha. d'oblidar
que és el cap del partit de més representació parlamentària 1 per tant,
ha d'ésser el qui majors sacrlticls ofereixi per arribar a la. formació d'un
Govern de la. més àmplia. base, necessari en aquests moments de gran
enrenou internacional. El senyor GU
Robles ha estat molt circumspecte.
Em sembla. que la crlsl és Inevitable.
També s'ha preguntat al senyor Royo Villanova sobre les penes
de mort 1 ha dit que no hl havia
problema. El problema. havia estnt
enviar-les a. informe del Suprem. Jo
crec que els indults es concediran
perquè el mateix senyor GU Roblcs
Es plante jarà la qües- ha dit que els votaria.

tió d e confiança
Algun dels ministres ha fet observar que semblava. que no es compta.
va amb totes les assistències neces,
sàries per a presentar-se davant el
Parlament i han considerat que donats els problemes plantejats, era.
necessari comptar amb totes les confiances 1 si es comptava amb elles,
com s'esperava, presentar-se al Parlament amb tota autoritat 1 prestigi,
una vegada. resolt el plet polltic.
S'ha parlat dels comentaris que
sobre la crisi feien eis periòdics del
mati i consideraven que es collocava.
el Govern en forma que es crebantava. Ja seva. autoritat. El Govern estava en precari i no podia continuar
aixl. Era precis, per tant, conèixer sl
es comptava amb l'assistència. del
President de la República. i del Parlament per a continuar amb tota
dignitat al Poder. La. de les Corts
quedaria comprovada el dia de la reobertura i mancava conèixer sl es
comptava amb la del President de la
República. Per a a xò els ministres
han convingut que era precis que el
President del Consell es traslladés a
Palau per tal de plantejar la qUestió en el moment d'anar-se al reajustament del ministeri, coneixent
amb anticipació l'opinió del cap
agrari i de comptar amb la confiança
del president, ofer.r-li tot seguit la
constitució del nou ministeri.
En vista d'això, el senyor Lerroux ha c2lebrat una conferència telefònica de deu minuts amb el cnp
del partit agrari, però com que,
aquest no entengué bé el senyor Lerroux ha ofert tornar immediatament a Madrid per tal de celebrar
una conferència.
S'ha conv.ngut aleshores que e)
mmlstre de Finances redactés un
decret amb el reajustament per tal
de presentar-lo a. la signatura de

Una visita de Besteiro
Madrid, 19. - A les cloc de la
Larda estigué al domicUi particular
del cap de l'Estat l'ex-President de
la Cambra senyor Julià Besteiro.
Fou preguntat pels periodistes sobre l'objecte de la seva. visita. al senyor Alcalà Zamora, i digué que no
tenia importància poUtlca.
-He vingut a Madrid I m'ha semblat un deure de consideració saludar el cap de l'Estat. Aquesta visita
no té abast polltlc.
-Com creieu que es pot resoldre
l'actual problema politic?
-No aneu a creure que la. meva
visita. ha. tingut altre interès. No conec ben a fons el problema de què
es tracta. perquè estic allunyat completament de la polltlca, millor dit:
no allunyat, sinó desorientat.
-Però vós tindreu una. impressió?
-Ja us dic que estic desorientat.
A més, em sembla que és una cosa
que podriem dir secreta. dels partits
governamentals, i jo estic allunyat de
tota activitat politica.
-Però almenys ens podreu donar
la vostra opinió.
-Ara no em crec prou documentat
per a fer-ho. No conec bé el conflicte
polltlc i en definitiva. no sé res.
-sembla que hl ha algun inconvenient per a formar un Govern naclonal.
El senyor Bestelro inslsti que no
podia fer comentari de cap menn, 1
acabà la seva conversa amb els periodistes tot dient:
-sento molt no poder ésser més
explícit.

...

Madrid, 20, matinada. (Crònica telefònica del nostre redactor a Madrid). - El mateix Govern s'ha declarat en crisi en el Consell celebrat
al mati.
L'acord en ferm ha estat facilltar el funcionament de les prerrogatives presidencials. Per això s'ha
donat un vot de confiança al senyor
Lerroa."<.
Es convingué que el president del
Consell presentés a la. signatura del
senyor Alcalà Zamora el decret orgànic sobre la refundició de ministeris, després de comunicar-li el problema politic: el problema polltic,
plantejat per la dimissió dels ministres agrariS Royo Villanova 1 Velayos, 1 per l'aplicació de les restriccions.
El decret en qüestió, com anunciàrem, fon el Mlllisteri del Treball
i la. majoria dels seus serveis, amb
el de Justlcia. El de Comunicacions,
el d'Obres Publiques 1 el d'Agncuitura, Indilstria. i Comerç queden resumits en un nou Ministeri, que
s'anomenarà d'Econoill.la NaciOnal.
Per consegúent es suprimeixen tres
minlst~ris. Tres ministeris suprimits
1 dos ministres dimissionaris. Aquesta és la Situació.
El senyor Lerroux, després de conferenCiar en seccions amb el senyor
Martinez de Velasco, cap dels ministres dimissionaris, ha visitat el
President de la. República. Visita
llarga. A la sortida declarà que el
senyor Alcalà Zamora. havia &lgnat
el decret de les restriccions.
Potser es considera que aquesta
contingència, de l'adveniment de Ja.
qual el Govern no estava. molt segur, és una reiteració de confiança
al Govern en crisi. El senyor Lerroux, no obstant, no ocultava la seva. preocupa~ó.
S'ba resolt una. incògnita. El Govern compta amb la. reiteració de
la confiança presidencial. D'aquesta
manera. la. qüestió ha quedat centrada dintre l'òrbita de les baralles
dels partits, la. representació dels
quals ocupa el Poder. Els dos ministres agraris insisteixen en llur
actitud, aferrats al criteri que el
partit al qual pertanyen no col:laborin amb el Govern personalment sinó mitjançant ajut parlamentar!.
El senyor Royo proclama que
aquesta és la decisió del seu partit
1 del seu cap. Ho proclama i ho reitera. El problema polític 1 la crlSl
per ell determinada, segueixen. El
Govern creu haver donat un gran
pas però tot, poc més o menys, segueix igual; és a. dir que no s'obri
una criSI a fons i que no es canvU
nl la proporció de forces en ell representades, ni el caràcter, com tampoc la linla. politica que el caracteritza d'una manera. tan inconfusible.
Perquè succeeixi aixl el Sr. Ler
roux continuarà les conferències
amb el senyor Martlnez de Velasco,

Madrid, 19. - Des de la celebració
del consell del dimarts havia. despertat molta. expectació la reunió
Tribunal de Garanties
del Consell d'avui. L'interès havia
augmentat a darrera. hora davant els
rumors de cr.si total que han circu- S. E.
lat als cercles politics.
Resolt pel Govern el plantejament
El cap del ur.vern decidi en el de la qüestió politlca davant el Preconsell d'ahir que en el d'avui sols sident de la República, la decisió
s'ocuparien els ministres de tres d'aquest determinarà el rumb dels esqüestiOns, la. resolució de les quals deveniments. Es natural que depeMadrid, 19. - Aquest mat! s'ha
era urgent i en redactar la convoca- nent tot de la decisió presidencial, celebrat el primer ple del Tribunal
tòria. indicà a tots els ministres que la jornada transcorri enm:g de gran de Garanties Constitucionals despres
en la reun.ó únicament es tractaria expectació i les conjectures hagin de les vacances d'estiu. En acabar,
de la qUestló internacional, de la. llei estat nombroses i per a. tots els gus- el secretari ha donat la següent rede restriccions 1 del concernent a la tos.
ferència:
situació de la politica interna rlel
Continuarà el senyor -S'ha donat compte de l'escrit del
Govern, 1 que no es portessin al Consenyor Jiménez de Asúa, demanant
Por tela? P osicions
sell d'avui afers que els ministres
que s'aixeqUi l'embargament que pecons:deressln que podien ésser ajorLes posicions es poden resumir sa. sobre els béns de l'ex-conseller de
nats. A això s'han atingut els m1ll1S- d'aquesta manera.
la Generalitat senyor Lluhi, i el Tritres de conformitat amb l'ordre del
Els radicals: Ha de mantenir-se la bunal ha. acordat no donar lloc a.
dia que havia fixat el senyor Lerroux. coalició actual; no s'ha de pensar en la petició del senyor Asúa i que es
El senyor Rocha. ha exposat la si- canvis d'orientació polltica. Si surt practiqui la liquidació de costes.
tuació en què es troba li\ politica. In- un ministre de cada partit, el radi<'a.l
Després s'ha. donat compte d'un
ternacional 1 s'ha acordat traslladar no ha d'ésser cap deis que figuraran altre escrit del senyor Asprai, conaquesta. impressió a S. E.
oficialment al grup. I si el senyor tra la Sala. primera del Tribunal
S'ha. fet referència a. les conferèn- Cbapaprieta és insubstltulble, la so- Suprem. S'ha acordat requerir-lo pePc:cs celebrades per a l'aplicació de la lució es clara: el ministeri de la què formuli la. querella en forma, 1
llei de restriccions i realització d'a- Governacio ha de jugar en el re- s1 no serà considerada. com a desisquesta, i s'ha indicat que tots els ajustatge que es fac1.
tida.
partits que presten encara. coHaboraLa Ceda: Accepta des d'aquest moDesprés s'ha examinat el sumari
ció a l'actual Govern es troben d'a- ment Ics Restnccions i la pèrdua de per mjilries contra el Govern, del
cord amb el projecte que ja està representació que això significa. El qual s'ha declarat autor l'ex-conseultimat ·pel Govern, per a la qual senyor Gil Robles tè un ampli vot lltr senyor Comorera. S'ha acordat
cosa donaven la seva. aprovació, amb de confiança del seu partit per a nomenar una. ponència perquè esEntra en funcions la sols
lleugeres modificacions que a decidir. Sortirà un ministre de Ac- tudii la competència. del Tribunal de
Lliga
darrera hora. cons deraven com·e- ción Popular 1 quedaran els altres Garanties sobre l'assumpte.
~uatre. El nom és el de menys. ~o
Madrid, 19. - Minuts abans de les nients.
També s'ha donat compte del suEl ministre de Finances ha donat lll ha més que uquest dilema: o la mari ínstru1t
set de la tarda ha estat a la PreSiper un jutjat de San
a
coneiXer
el
decret
fonamental
que
continuació del bloc o la dissolució Sebastíàn, contra el vocal Sr. Pradedència del Consell el diputat de la.
és
la
base
de
la
reorganitzacio
J
de
de les Corts. La. Ceda. no coHabora ra, per tm discurs contra. la forma
Lliga regionalista senyor Ventosa. 1
Calveu. Se suposa. que aquesta visi- les economies que es proposa re:llit- amb els part1t que simpatitzaren dE' Govern. El Tribunal s'ha declazar
l'actual
gabinet.
Molt
poques
amb la Revolució.
ta ha estat relacionada amb el morat competent per a entendre en
observacions s'han fet a la labor
ment pol!tlc actual.
Els agrariS: L'estat pla del partit l'assumpte i resoldre. En donarà
realitzada pel senyor Chapapn'!ta. desconellua. aquesta tar(l.a la pOSició compte a les Corts 1 al Govern pu
La part principal d'aquest decret es
cap. Suposaven que mantmdria. Si creguessin op : til querellar-se.
El senyor Lerr o ux va refereix a la refosa en tres de sls 1del
ajut a la coalició governamental.
Demà -ha acabat dient- tornarà
a veure el P resident ministeris.
L'acutud dels seny~rs VeliY"S I Royo a reunir-se el ple per a estudiar el
No h1 ha hagut en aquesta part Villanova te la solidaritat del partit. pressupost per a l'any vinent.
d e la República
del Consell cap discrepància J)E'r No ha faltat qw digués aquesta tarMadrid, 19. - Poc després d'aban- part dels ministre_, 1 ha quedat acor- da. que en cas de no coHaborar diNo es confirma
donar la Presidència. el senyor Mar- dat que el dit decret fos posat a'l;ul. rectament els agrans podrien entrar
tinez de Velasco, ho ha fet el cap del matetx a la signatura de S. E. i ob- al Govern els regionalistes.
Madrid,
19.-D.. ~..nt d • .., rumors
q:vern, el qual aturant-se davant tinguda la seva confirmac.6 es puUna \'egada acordat que al volblicarà sense dilació a la "Gaceta ". tant d'un sol decret. de les Restric- quo han circulat aquesta. matinada
e..; period stes, ha exclamat:
Demà, la "Gaceta'' sols publicarà el cions fos plantejada la qileslló de que el líder soc1a!.lsta senyor Largo
-La bamcadal Qué passa?
Els informadors li han dit que el relatiu a la supressió de ministeris confiança, hom decldi que fos el de Caballero havia estat tras.ladat al
senyor Martinez de Velasco havia perquè serà la base del reajustament supressió dels MinisteriS. Aquest de- reu domicili des de la presó de Madit a la sortida que el senyor Ler- miniSterial 1 dels decrets que cada cret ,.a un1t al de les sub-secretaries drid, com a conseqücncia d'haver-U
roux donaria la referència dei trac- ministre d.cti en particular.
i Direccions generals. però quedà se- estat concedit pel Tribunal de Ga·
En aquest punt l'acord, com hem gregada.
Bl. en la seva conversa.
la part de Mlnis:eriS.
ranUes la. presó atenuada, els per!G-No és això el que ha dit -ba dit, fou unànun 1 s'ultimarà tot en
distes que fan in!orma.ció a la L'l·
~p~Icat el s.:;nyor Lerroux-, puix ja un prop~r Consell de mmlstres conEl decàleg recció general de Seguretat par!a.~nem convingut quines havien vocat pel ¡;enyor Lerroux, probabled ésser les seves . paraUles. Va!g n1 ment en el de demà, després d'haver
El senyor Chapaprleta portà, no ren amb el sots-direct.or senyor Fergomlcill del President de la. Repu- conferenciat amb el senyors Gil Ro- absLant, al Consell els altres dc~rets nandez Mato, el qual els ba dit que
llca per a sotmetre a la seva signa- bles, Martinez de Velasco 1 Alvarez
en aquell Centre policiac no es tenia
tura els decrets aprovats aquest mati (Melquiades>, ~r arribar a la solu- dt: restricclc.ns pe:què, en la taraa referent aquest pai Llcular cap noUd'avw, fossin sotmesos al Prcsldcu~
~ que es refereiX a l'aplicació de la ció concreta dc l'assumpte.
de la República. Si aquest ratJftqués cia, 1 ha afegit que d'êsser veritat
SB.rllosdc Restriccions, 1 abans de poEls agraris recolzats la. conf1ança 11 s er 1en sotmesos el rumor, la Presó Cellular baur.a
a la s1gnatura parlaré a S E.
de la situació poUt.ca que se'ns ha
p el partit, refermen la aquests decrets. Són deu 1 algun mi- demanat a la. Direcció la u:amesa
creat, i com que necessitava. parlar
nistre els ha classificat alxi: deciL e; d'alguns agents per a la \1gilàncta
dimissió
~ el senyor Martlnez de Velasco,
del senyor Largo Caballero. en el
del senyor Chapaprieta.
Hom pa&>à a exummar la situalao he ret 1 aquest s'ha produït amb
seu trasllat des de la presó al s<. u
Els
decrets
són
aquests:
Situació
rò correccló I noblesa. de sempre. Pe- ció pollttca int.emn del Govern I en
res més puc dir-vos.
aoucst moment el senyor Velavos \'a d'interins i juntes de caps per a ce domicili particUlar.

ES TRACTA DElS SENYORS
LLUHI I GOMORERA

L'ORDRE

LA TRAMITACIO DE LA CRISI
àrbitre en aquests moments de la
situació.
Es creu, en els medis governamen·
tals, que s'aconseguirà sotmetre el
cap agrari a. les conveniències interessades perquè l'actual bloc governamental i parlamentari no es trenqui. Es creu, en aquests mateu.:os
medis, que no costarà gaire treball ja que el no lligar-se aq•1est
nus en els moments actuals representaria la. impossibilitat de formar
un altre govern dintre de l'actua!
Parlament. I hauria d'ésser dis~ol~
tot seguit. La dissolució en aques·
tes Circumstàncies, amb la. gravetat
extrema del panorama. internacional
a. la VISta no sembla. viable.
A la formació d'un govern dels
anomenats nacionals que propor.:lonés tota aquesta àmplia base de
concòrdia per a. tots els sectors del
pals la. Ceda s'hi oposa terminautment. Per a desenrotllar tota aquesta .sèrie de consideracions la rr~o
lució s'ha ajornat per a avui divendres, després que el Sr. l.erroux hagi parlat novament amb el senyor
Martmez de Vela.sco 1 amb els altres caps de la. coalició governamental.
Plantejat el problema polltic en
circumstàncies desacostumades, d!.'ltre noves vies ha de desenrotllar se
El senyor Martlnez de Velasco ba
declarat sobre el seu pensament i Ja
seva. possible acció. Ha declar!lt •es
seves posicions que deixen entreveure una possible inteHigèr:::1a. amb
una. personalitat per a forçar la. so•·tlda. d'aquesta crisi singular cap a
camins d'un canvi polltlc.
Els cedlstes formulen tais insinu'lcions.
Si es pot convèncer el senyor
Martinez de Velasoo es procedirà al
reajustament del ~overn amb lit!at
significació i proporció de forces t¡ue
el que ara. està en crisi.
Es diu, a titol de rumor, que sl els
agraris s'obstinessin a no coHaborar
personalment, podria cercar-se Ja
coHaboració de la. Lliga encara que
els agraris, 1 el senyor Royo el primer, s'hi oposarien amb totes llurs
forces.
Malgrat la ratificació presldenc~f\1,
la. crisi podria. prendre en el dia
d'avui altres camin; per a la seva
solució. Encara. que no és probat:-1~.
De totes mane1es els pronòstics
són aventurats perquè la crisi corre per camins imprevistos, nous. T'l·
tes les salvetats són poques. La se~a
solució final no és possible ajornar-la ja que la reo!>ertura. del Parlament és molt p.èxima.. La. tranutacló d'una crisi a fons seria excessivament laboriosa. i, segons asseguren els governants, excessivamtot
pertorbadora..
A més no hi ha llei electoral que
pugui facilitar els camin.s definitius pels quals el plet que es ventila pogués passar a. la sobirania del
poble del qual, segons la Constitució, dimanen tots els poders.

<(Ya» planteja un
dilema
Madrid, 19. - El diari cedlsta nocturn, diu:
«El Presidente de la Repilbltca a.1
rec1b1r el planteamiento de la cvnHanza, tiene dos soluciOnes. ratificaria. o anunciar su deseo de pect1r
la op~ruón de otros JE:fes pJhtlcos.
En el primer caso todo queda lesuelto con el refrendo de autorldad
que el Gob1erno neces1ta; en el segun.
do, se plantearà la crisiS total y se
va a la fomación de un nuevo Ooblemo.
Ahora bien: el Gobierno actual !.lgnifica la permanencm de las Cortes
y la contmuidad de una poUt1ca. ~u
recbazo rmphca nada menos que la
diSOlUCión del Parlamento. Con ~s·
ta::~ Cortes no puede haber otra listu.
mmlStenal. Ayer mi.smo dectamos
que algunes de los partides no tenemOtl mconvemente en aclarar qi.le
el mas numeroso de los que fonnan
la coordmación actual, no permJte
contacto ru colaboración con ias
iuerzas que mantuvieron uno y otra
con la revoluclón. Hay que desca.rtar la convivència que ello replesentana.
El duema es 01en claro. o la miSma. tormación y la. misma polit1ca, o
pollt1ca dlStmta y tormac16n dite·
rente. Pero en este caso, con .Jtro
Parlamento. ¿Se puede en estos momentos en que la. polltlca extenor y
la mtenor reciama.n t.anto cu1dado
y tanta eV1tac1on de guerras y aveuturas, pensar en este camb10? En el
terreuo de las conJetura.s, al llegar a
esta hlpótesiS de un camblo de
!rente en la situac16n nacional, no
hay mas remedio que formulal"Se
esta pregunta.»

PUBLIG
EL SENYOR BAGUENAS
CAP A MA DR I D

El senyor Marti Baguenas ha sortit en avió cap a Madrid. Probablement tornarà aquesta tarda.
El motiu del viatge és visitar els
seus familiars.

EL GESTOR DE JUST I CI A
I EL SENYOR BAG UENAS
CONFER ENCIEN

Ahir a la tarda, el cap superior de
Policia. senyor Bàguenas, acompanyat
del cap de la brigada criminal senyor Cervera. visitaren el conseller
de Justícia senyor Prat per a. pa.rlar11 de l'aplicació de la llei de ganduls
i malfactors.
El senyor Marti Bàguenas mostrà.
al conseller uns dissenys que podrien
servir com a fitxes per a la identificació de tots aquells individus als
quals s'apliqui la llei de ganduls i
ha fet avment al senyor conseller la
necessitat de portar un control a base
de registres centrals, perquè tots
aquells elements als quals sigui apacada l'esmentada. llei en qualsevol
reg1ó d'Espanya. tln¡uin alllllurs antecedents.
El senyor De Prat escoltà complagut els visitants 1 es tomaran a reunir una altra. vegada per a veure
de portar a. la. pràctica les activitats
del cap superior de Policia.
UN ENC A RREGAT DE CON
FI A NÇA

La casa. comercial Fortuny S. A.,
denuncià dies passats a. la policia
que feia temps que venia. notant substracciOilS de pernils i conserves dels
seus dipòSits. Tot el que ha. estat
sostret, segons balanç, puja. unes
dotze mll pessetes.
Els agents senyors Onrubla. i Cortès iniciaren llurs esbrinaments i
aconseguiren comprovar que l'autor
dels furts és Joan López .Méndez,
empleat com a. encarregat dels seus
magatzems, per la qual cosa. procediren a la seva detenció. També fou
detingut un cunyat seu que es diu
Enric Forcadell, el qual era. l'encarregat de la venda per les tendes de
queviures d'aquesta ciutat.
Ambdós seran posats a disposició
del Jutjat de guàrdia.

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

Ahir declararen diversos tes·
timonis en la causa que es
segueix contra el diputat a
Corts senyor Tomàs i Piera
Davant el Jutjat de primera mstància, que té al seu càrrec per inhibició del Jutjat militar la Instrucció de la causa. contra el diputat a
Corts senyor Tomàs i Piera, per rebellió, declararen ahir diversos tes·
tlmonls.
Entre aquests figurava. un cquota»
de l'exèrcit que arribà a Hospitalet
per tal de reprimir el moviment.
Segons les nostres noticies, l'esmentat testimoni, el qual hom con·
fiava que faria. algun càrrec impor
tant, manifestà que ell no havia vist
el susdit diputat que comanés ele
grups rebels 1 que a més, en arribar
a dita localitat, tot estava. ja completament tranqull.

Han estat alliberats quaranta
presos governatius procedents de València, ~nt:e ~lis, Són condemnats els autors
el conegut anarco-smd1cahsta del drama «Mary ougan>> al
Ascaso
pagament de 137.000 ptes.

*

Procedent de València. arribà un
vaixell amb quaranta. presos governatius que es trobaven en aquella
capital.
Després de registrar el seu domiclll quedaren c'1 llibertat. Entre els
que arribaren figura. el conegut anarco-slndicallsta. Ascaso.

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

•
t ant?.
Un servei• lmpor

En un bar del carrer de Sant Pau,
la Policia procedi a la. detenció de
quatre individus que estaven reunits
en un recó de l'establiment 1 procuraven no ésser vistos. Aquests subjectes s'anomenen Artur Pa.rera,
molt conegut entre els elements extremistes; Francesc Gin:.énez Martinez, reclamat per diversos delictes
contra la propleta~ amb violència,
pel Jutjat de Logronyo; Enric Garcia. G11.rcia., detingut fa. temps com
a sabotejador 1 en fer-se un escorcoll al seu domicili b1 foren trobades ampolles de liquid lnflamable, i
Miquel Marin Muta, detingut també l'any 1932, en unió del famós Va.lera, quan intentaven atracar un
cotxe en el qual anava la Policia.
Els foren ocupats uns plànols que
descrivien diverses fàbriques i despatxos dels a.!ores de Barcelona..

Amb motiu de la. representació, fa
molt temps, en un teatre d'aquesta
capital, del drama. pollclac «El procés de Mary Dugan», es promogué
un plet entre els autors i els traductors, plet que arribà a. fer que
fossin suspeses les representacions
en els altres teatres d'Espanya.
Feia ja uns tres o quatre anys
que això durava. 1 a la. fi el Jutjat
número 4, que tenia al seu càrrec
la resolució de l'afer, ha. dictat sentència i, segons les nostres noticies,
es condemna. els autors de l'esmentat drama al pagament de més de
137.000 pessetes als senyors Burgas,
Fernàndez 1 actors.
Aquesta noticia sembla. que causarà certa emoció entre els aficionats a. les coses de teatre.

*

L'afer de les hipoteques falsificades
Arran de l'afer de la falsedat d'escriptures d'hipoteques, descoberta fa
poc per la Policia, el Jutjat rebé declaració al detingut P. Sagrera, el
qual, segons les nostres noticies,
negà en absolut que ell fos l'autor
d'aquest delicte i molt menys que
lnduls la. dona. també detinguda. que
suplantés la personalitat de l'altra.
senyora per tal de cobrar la hipoteca.
En vista d'aquestes manifestacions
es prengué declaració a la detinguda, anomenada Angela. Marquès.
Aquesta confessà que havia estat invitada pel Sagrera, 1 d'acord també
amb un altre Individu, anomenat
Torrabadella, que fa cert temps que
mori.
LI fou presentat seguidament el
Sagrera, i la detinguda, sense vacUlar, el reconegué i man1festà que era.
el que li havia encomanat l'e:;mentat servei.
Com sigui que h¡ ha alguna contradicció pel que han marufestat alguns testimonis, el ju~e decretà el
processamen¡ del cap1tallsta, que és
un carboner anomenat Primitiu Boque Bonet. Aquest ha quedat en IUbertat provisional.
Tam~ declararen davant el jutge la dona a la qual havien suplantat la personalitat 1 el notari que
atorgà l'escriptura. Ambdós aporte.rE'O detalls d'Interès que s'afegiran
al sumari.
Per a avui hi lla altres diligències preparades.

lERROUX FORMARA GOVERN
AMB
EL QUE GREGUI
OPOATU MARTINEZ DE VELASCO CREU
Madr1ü, 20
matinada.>. - l.A
impressió que han pogut recollir els QUE HA D
'HAVER-HI CRISI OE
mtormadors a darrera hora. de !a
wt. despres d'aquestes converses, es
FONS
que es procurara atenuar l :;ua.v¡t:¿;lt
(2

l'actitud dels agraris. Si aquesl.a
actitud no desaparegués, el senyor
Lerroux. que seguns els nostres mformes compta amb la plena. confiança del Cap de rEstat, reorganitzara el Govern com cregut convenient 1 a. benefici dels alts interessos d'Espanya.

MELQUIADESAlVAREZ ESSOliDARITZA AMB ELS AGRARIS
Madrid, 20 <Dues au.:1nada ·
periodistes lum vi.s1tat el seny.>r
Melguiadcs Alvarez i ha dit que .s1
els agrari.;¡ mantenen el ~ allunl'ament del Govern, el es solidarltz.'lr.i amb ells i no prestarà co!labornció al Govern que formi el senror
~

Lerrou~ .

Madrid. 20. (A les dues de la matl.lada.> · Aquesta nit els periodistes visitaren, al seu dom1cill particular, el cap dels agrariS, senyor
Mart1nez de Velasco, el qual dig-.lè,
p .rlant de la. con!erèn :ia celebrada
atr.b el senyor Lerroux, que ell ma.ntenta i es feia. solidari de l'actitud
adoptada pels senyors Royo VillaU(.VB. i Velayos per una qúestió f().
OR•nen ta 1.
Els informadors l'han informat de
les paraules del senyor Lerroux dient
qlle demà celebraria una. conferència amb ell 1 el senyor Martlnez de
Velasco ha dit. que no en sabia res.
Hom U ha demanat una impressió polltlca respecte al resultat de
totes les converses 1 ha dit que, al
seu judici, no hl ha mès remei que
abordar una crisi a fons.

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

la humanlfaf
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DIVENDRES, 'lo. DE SETEMBRE DEL

ELS FILMS DE POR

...

IFetll~

EL 0/NEMA

Di lluns, e~trena

A la recerca d'un tresor

LES ESTRELLES EN

per SIO
No es tracta de cap exploració
fantàstica a la recerca d'Una àmfora plena de joies, sinó d'una lnfor' macló que divulguem perquè la considerem d'interès.
Contestant la pregunta: Què és
el més costós 1 que més escasseja
en el món?, amb accent dubtós dlverses persones respongueren: «Els
diamants. El platí. Els vins rars.
Els violins StradivàriusJ.
«Res d'aLxò», Informà Dan Mainwartng autor d'aquestes notes. Després donant-se molta importància,
excllimà: «El més escàs i més costós que existeix en lo. vida és trobar artistes que serveixin per a ésser
estrelles del cinema!».
La bellesa i el talent d'artistes com
Marion Davles, Kay Francis, Dolores
del Río, Greta Garbo, Bettc Davis,
Margaret Lindsay, Jean Muir, MarTornen aquesta temporada. Tornen,
perquè aquest gènere de films que
posen en tensió els nervis tenen un
sector de públic ~olt nombrós per
cert- que els espera amb rruYcló ...
Act tenim dos actors dels encarregats de «fer-nos por1> la temporada
vinent: Boris Karloff (a dalt) I warner Oland (a baix)

~on ~uintín ~~ Amar~ao
El pruner film nacional «perfecte>> produït per FILI\IOFONO

Tullio Carminati i Ida Lupino, sota la vlgUància del director, Lewls
Milestone, estan assajant una escena de cParis en primavera» quan
entrem a l'escenari número 5. Caminem uns passos 1 ens trobem al
elm de la Torre Eiffel, on han Mat
amb intencions suïcides. Ell acaba
de tenir un disputa amb la seva
amant, Mary Ellis, i ella amb el seu
promès, un poeta poc sentimental.
Però en trobar-se, les idees de tots
dos canvien de curs.
Carminat! estreny Ida entre els
TALLERS DE cc REFINAR»
seus braços. Junts els caps giren
Aquesta personalitat que es descoels rostres cap al Paris que s 'estén
breix es refina als tallers, que són
als seus peus. -Aquest és el meu
els studios i finalment se sotmet
Paris, petita-diu Carminati-. D'a- : ![.,i~~•
a la prova que determinarà el vavul en endavant el compartiré amb
lor positiu que Ja troballa pugui tetu Fa el gest de besar-la, però com ~.1.!..¡;~¡...,¡¡¡¡¡,,.111111
nir.
En la història de Hollywood estan
que es tracta d'un e.ssaig, no ho fa.
escrits molts noms de personalitats
Milestone es declara satisfet i ordeque foren portades aill amb l'espena que es preparin les cambres per . . . . . .
rança de convertir-les en estrelles
tal de rodar l'escena.
de cinema... Els exploradors del
camp del talent 1 la bellesa presenQuan entrem a l'escenari del costen els seus «descobriments», que és
tat ens trobem Dixie Lee estesa so- ....,.._.
com hom anomena les noies que
bre un plano de cua. i embolicada
Es un film Paramount
seleccionen. En els studios les poUen una grossa flassada de llana. J oe
menten 1 les refinen fins a fer-ne
Morrison, assegut davant del teclat,
Escolteu les cançons de
el que en podriem dir «una merespera pacientment mentre el percaderia acabada» 1 llesta per a la
ruquer mulla amb cura la cabelle- 11
venda, però els aficionats al cinema veuen la joia, la troben poc sara de l'encisadora Dixie. L'escena de
tisfactòria i mouen el cap d'una ma«Capullos de azahar» ens mostra Joe
nera significativa. Resultat? Doncs
Morrison quan vol fer adormir Dique la joia, aixi canviada, toma a
xie Lee amb una de les seves can11
l'estoig d'on fou treta, convertida
çons mentre ella procura secar-se
en una dona incorformada I desiHudel xàfec que els ba agafat en ple
sionada, o en lluitadora que afronta
camp, mullant-los fins als ossos.
novament la batalla per tal de con·
interpretades per
querir el triomf.
Elllott Nugent, jove director, preEntre el que els exploradors porgunta: -Llestos?, quan el perruquer
taren a la ciutat del cinema 1 el púdesapareix corrents de l'escena. Diblic ha acceptat amb delectança.
:rle tanca els ulls i Joe comença
trobem estels com Marion Davies,
cantar. Les seves mans es mouen
que ballant en els Folies fou selecen
GLADYS SWARTHOUT
cionada com una possibilitat estelar,
com sl estiguessin tocant el piano.
se U donà una oportunitat 1 el món
En r ealitat, l'acompanyament el to- DISCOS ODEO N
del cinema s'enrlqui amb una for- del metropolità de Nova York, que debuta al llenç amb <t Rose of the ran· quen dos pianistes invisibles per al
cho» (La rosa del rancho). Diuen que canta molt bé
mosa. noia més.
públic.
Prop de les cambres veiem Gracle
CAREWE TENIA RAO
Alien que després de preguntar a NuEdWin Carewe veié Dolores del Rioi
gent sl ella ha. d'Intervenir en el
pensà que ella era precisament e
segUent pla, va a l'encontre de Dixie
que es necessitava a HollywOOd 1
h em vist confirmat que Carewe te1 després se les sent discutir les úlnia raó.
times fetes de la seva mainada resEl director Murnau veié a Esto(Totalment reformat)
pectiva.
colm una noia. que actuava en peHiAvui, divendres, un programa
En retirar-nos del «seb topem amb
cules, li semblà. bon material per a
que no oblidareu pel grandiós
un grup d'encisadores noies compost
modelar una estrella 1 posant-se d'aèxit que ha obtingut
d 'Ano Sheridan, Grace Bradley, Kacord amb Mauritz Stiller, que en
aquella època dlrtgia Greta Garbo,
therine DeMille, Wendy Barrie, Gall
ambdós portaren a Amèrica la diPatrick t Gertrude Michael, que, sevina trà~ica.
gons ens diuen, volien sentir cantar
Gairebé sempre la matèria prima
J oe Morrison.
amb què es modelen els estels es
troba a les taules. Kay Francis, Bette Davis, Jean Muir, Claudette ColL'estrena del Capitol
bert i Claire Dodd, totes foren actrius teatrals.
En canv1, Mary Astor vingué perLagardere, l'heroi immortal, el caquè guanyà un concurs de bellesa 1
valler romàntic, les gestes extratalent; Margaret Llndsa.y assistia a
ordinàries del qual són U\n popu.
una escola dramàtica de Iowa, vinGraciosíssima creació de ~ll
gué a Hollywood per la seva pròpia
lars, acut avui al llenç del cinema
GUEL LIGERO, amb Mary del
iniciativa i aconseguí convèncer els
Ca.pitol a fer-nos vlur:! una t'poca
Carmen i Ricardo Núñez
productors del seu propi valer artisEs
un film de BENITO PEROJO
d~ grans emocions, pròdi&a en 1es
tic.
Música del mestre Guerrero
més admirables aventures 1 tenebroN'hi ha algunes més, que són acA més, un altre film de base:
trius d'indiacutible valer, tJerò el
ses intrigues.
LAS WJAS DE LA PORTERA
material privilegiat del qual es mo«El Jorobado o El JuramEnto de
per Jeanne Cheirel
delen les estrelles és molt escàs a
(Onica Films)
tot el món.
1-agardere», és la noveHa ideAl dc
capa 1 espasa i en oferir-la avui
Nota. - Per a horari, conLA PRODUCCIO NACIONAL
sulteu cartellera.
l'empresa del Capítol al 3eu públic,
mereix l'aplaudiment decHit de tots.

llene Dietrich, Claudette Colbert, J oan
Blondell, Ruby Keeler, Josephlne
Hutchinsoll, Ann Dvorak i altres, va..
Ien molt més que el més exclusiu
instrument musical o els diamants,
platí o qualsevol altra cosa de vaIor semblant. I aquesta bellesa. I aquest talent són molt més difícils
à e trobar que tot el que podíeu
imagmar que fos el més costós que
pugui existir.
Una vegada que h om troba algú
que sembla que ha de donar bon
resultat, se'l porta a Hollywood.
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Avui

solemne

ESTRENA

Els intèrprets de «i Allajo
los hombres !»
En l'elecCió d'intèrprets per a
c¡Abajo los hombres!», Josep Maria
Castellvi no ha escatimat res. I ~1
resultat no pot ésser més falaguer,
perquè ha trobat el que li mancava;
l'actor i l'actriu que convenia per a
cada personatge: Aixi trobarem n
Pierre Clarel convertit en un magnific ballarl de ccclaquette» incorpol rant un personatge molt ben traçat.
burleta 1 sentimental, conquistador '
enamoradís. A carmelita Aubert AuTOT EL DINAMISME ARRAVATADOR DE LA POPULAR OBRA DE bert, transformada en una coHl'giall\,
PAUL DE DEVAL INTRIGA, AVENTURA, CREUAR D'ESPASES!
que sap el valor de la seva feminitat,
representa un rrol» el qual servirà
Iper a consagrar a aquesta deliciosa
I doneta. A més, també veurem AieVegeu cartellera xandrc Nolla en el paper de criat,
SES Sl O CONTINUA de 4 a 12-30
. tipus perfecte del vell servidor que
I
cegament i que no té una "ê·
I • •Wi• •MIIIiiill.lillil.illllil~······iMI·iWWr;~·ill obeeix
plica per al seu senyor. Manuel Crespo encarna el paper d'un vell milionari misantrop, viatger infadigable,
Avui al Fantàs!o
j
mal gènit i molt aficionat a les 1t>El cinema F'antàsio amb motiu
nes, 1 a Líbia Dimas, dona de gran
de Ja inauguració oficial de la tembellesa, que ha de constituir una reporada, presentarà avui, dissabte.,
velació, 1 que representa molt gentiluna de les grans produccions de la
marca Ufo. que porta per titol «El
ment, el rrolit de capitana de Vl\1secreLo de una vida», 1 els ex.:eriors
xell.
de la qual van ésser filmats a la
Costa Blava.
El gran actor J ean Murat r evela
en aquest; fUm un nou ~te del
seu talent múltiple 1 la seva tasca
figura com la millor de le'> seves
admll1lblcs creaciOns.
Brlggithe Helm, la bella actriu. interpreta el personatge femtui central amb insuperable mestna. 1 Ja
resta del repartiment està format
per Madcleinc ozeray Vlladimír ~
b.o:orf, Gaston Duboso, etc.
Lu realització es deu a Artur S.O.
binson.

UN FILM APASSIONANT

11

«EL CONSEJERO DEL REY»,
DE DINAMARCA
Struensee, el doctoret alemany,
que és com l'anomenaven despectivament els seus enemics, convertit
aleshores en conseller del rei Cristià vn de Dinamarca, era tingut
per tots, excepte la bell!ssima reina
Carolina Matilde, com un home ambiciós i dèspota.. No se li podia perdonar l'haver pres el partit del poble i projectat una sèrie de reformes que havien de calmar els ex

citats ànims del pafs, impotent per
a suportar les pesades càrregues que
damunt d'ell s'havien posat.
I fou davant tota la Cort, entre
mirades plenes d'enveja 1 odis mal
continguts que el rei investf St;ruent ee comte d'Hartenberg amb donació del castell d'aquest nom 1 totes

en la producció n acional "60 horas en-~)

Un film extraordmart de
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t EL JOROBADO O EL JURAMENTO DE LAGARDERED
Ur•a escena d'aquest gran film de capa 1 espasa,

les seves possessions anexes. Adhuc
Carolina MatUde, veient Struensce
acceptar aquells honors senti vacu- ¡
lar la confiança 1 fins 1 tot el naixent amor que en ella s'havia desvetllat vers aquell home.

Demà
tp-iglffe HELI!J
J~tUJinii.T

Pero Struensee, davant l'estupefacció de tots aquells nobles que l'odiaven i davant la Immens.'\ alegria.
de la reina, dona abam que res i
dona bella, descendí uns graons de
!!>. majestuosa escalinata del ~
tell d'Hartenberg, des d'aleshores
possessió sel'a, i entre les aclamacions dels seus nombrosos serfs 1
els féu donació de llur llibertat i
els oferi participar amb ells. amb el
poble, les riqueses que se U acabaven d'atorgar.
. L'ap~ionant vida d'aquesta gran
figura hlStòrtca, encarnada per un
~ctor de la talla de Clive Brook, ens
e.s explicada en el cinema per la
gran producció de Vic tor Savillle,
«El consejero del re¡», distribuïda
per Seleccions Capitollo 1 amb la .tor-

en el paper de Carolina Matilde de
, Dinamarca.
moslsslma actriu Madeleine Carroll J

Solemnial
p resentació
deia
genial
parella

L'ambient cos·
mopolita de la
Costa Bla va
com a marc de
la més bella de
1es peHícules
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LES COMARQUES

·LA CULTUR

•

LES NOSTRES ACTIVITATS MUSICALS

A TARRAGONA

El que es farà a
en el curs que comença

bé en t-a... som a ple estiu 1 parlant d'una possible «panne» en
Ahir, a la tarda. va succeir un
cavernícoles que integren Ja aferrissada entre .:ls preten<li!O t.;;
Ga_II~enctn a les nostres esferes j la seva actuació normal. Aquests lamentable accident que va costar la ments
ge:;tora. posessin de 1.1an1test el ~eu
Amb l'organització del Sanaton de
ja es ls els mes òptims proJectes. rumors han vingut accentuant-se en

!llUS!ca n ells molt. en ferm i quelcom

1il oaae hipotètic, amb tot, però, es
~!igant caps 1 poc a poc el que
van 11 antuvi solament s'albira a
de bC d'unes possibllltats, acaba per
través un ret re.,, -· .. •'!lllenta el
ésSfr

no ésser coneguts fins ara nt els
propòsits ni els programes de la
Corporació Orquestral que dir¡geix
el mestre Pau Casals. Finalment,
podem assegurar que vençudes o ~
jomade~ les dificultats que es presentaven l'Orquestra Pau Casals actuarà com sempre, al Palau de la
Música Catalana i que pròximament
seran conegudes les obres 1 els projectes que durant la seva actuació
anirà desenvolupant.

....

concerts simfònics tindran
també la seva esplendor acostumada
a les audicions populars de la •tostu. Banda Municipal. A part de l'audició extraordinària de la «Novena
Simfonia», de Beethoven, sabem que
es projecta Interpretar el gran oratori del mestre Joan Lamote de
Grignon «La Nit de Nadal» l 111.
«Simfonia sobre un tema de muntanya» de Vincent d'Indy amb Ja
senyoreta Marti-Colín al piano.
Com a notícia excepcional, apuntarem que amb la nostra Orquestra
Municipal d'Instruments de Vent 1
rota la direcció del seu mestr-1 J.
Lamote de Grignon, actuarà un
gran pianiSta estranger de !ama.
mundial, el nom del qual hem promès no revelar, malgrat la temptació, fent així honor a la paraula
donada.
Els

•••

Com a esdeveniment umc a Barcelona, reservat només a les grans
capitals, cal remarcar el Festival
que durant deu die;:; donarà la Societat Internacional · 3 Música Contemporània, de la qual formèn
RICARD WAGNER
part les primeres figures de l'Eurovolwn dels grans e.sdeveniments pre- pa musical i durant el qual es docursors dels futurs i més remarca- naran grans audicions simfòniques
i de música de c~mbra seleccionables èxits.
Co111ença l'actual curs, gairebé
com Sl.:mpre, l'Associació de Cultu"a
Mus1cal amb la presentació del jove pianista vienès Kurt Engel, primer premi al Concurs Internacional de Varsòvia en 1932, a continuació del qual apareixeran a l'estrada del Palau de la Música Catalana pianistes de tan alta estima com
Al!red Cortot, Walter Grieseking,
Claudt Arrau, Artur Rubinste!n 1
Munz, aquest desconegut per ::1.
nosaltres. La gran clavecinista Wanda Landowska, interpretadora mà·
xima de les famoses «Variacions
Goldwerg» del gran Bach, c!ou a·
questa llista de grans virtuosos del
teclat a la qual cal afegir concertistes de tal volada com Jacques
Tbibaud, violinista; Enricco M:linardi, violonceHista; Regino Sainz
de la Maza; guitarrista; Rosette
Andar cantatr u; el famós Quartet
Kolisch, i el cèlebr Trio CasellaPoltronieri-Bonucci, entre altres Q.&te
oportunament s'aniran anunciant.
Associació de Música «da CameALFRED CORTOT
ru, començarà les seves tasques
després del 15 d'octubre, i s'encar- des, alternant en les seves sessions
regarà del concert ln:.ugural la nos- la música de caire ultramodern mes
tra famosa Orquestra Pau Casd!s, destacada, amb altres de música
amb la qual coHaiJornrà un famós clàssica ja totalment consagrada pel
pi:mista ja conegut del nostre pú- temps.
bhc l'I nom d•. I qu. l r esta per ara
Simultàniament amb aquest gros
esdeveniment mundial BarcelonJ.
hostatjarà els delegats del gran Congrés Internacionel de Musicologia,
que també tindrà lloc a la nostm
ciutat. Es celebraran ensems diver.-:os
actes en honor dels congressistes ets
quals també tindran gran ressonàucia.

I

I
I

...

Un lloc preeminent ocupa a la nostra vida m~ical l'actuació en dues
temporades del Gran Teatre del .Wceu. El dia primer de novembre o-·
brirà les portes amb un elenc d~
. categoria excepcional que no tnte!ltarem donar aci integre perquè ens
manca espai. Esmentarem només aquelles grans figures que són cap dt>
cartellera dels grans teatres d'Europa 1 Amèrica tals com Lauri Volpi,
Gina Cigna, Aran:Ji Lombardo, TeJko Klva. Mercè Capsir, Falliani, Ba~iola, Galliano Massini, Franco Bataglia i carlo Merino, amb un repertori seleccionadisslm en el qual,
ultra la gran tetralogia de Ricard
Wagner «L'anell del Nibelunp, hom
LAMOTE DE GRIGNON
podrà escoltar Mozart amb cCos1
~at.. Sable. , però, que el gran fan tutte» 1 cEl rapte al 8errallt;
Artur De Greeff, que ja va tenir un Granados amb d.laria del Carmen»;
trJOm! ressonant en els concerts del Pahissa amb eLa princesa Margaa la qual ha afegit un accurs Passat actuarà a Música «da rida»
C~mera. aquesta temporada i amb te; «La força del destit, de Verdi;
tot i la discreció dels dirigents d'a- «La ciutat invlslble de Kiteg», de
QUt:sta A.ssociaci J hau arribat a nos- Rimsky Korsakcff i de Dvorak, ulaltres noticies - que no donem com tra «La núvia venuda•. l'rstrena -le
~segures, però sí com a molt problt:s - que actuaran als :.Pus
concerts ar~tes tan excepcionals
(>m Tehudi Menuhm i Frit.z Krelsel, V1olic!stcs, com també la nostra
exeellent pianista L.;;abel Marti Colfn, la qual coHaborarà. amb l'Orquestra Clà.ssica sota la direcció del
lXIestre Josep Sabater. Com sempre
~ació de Mú..<ica cda Camera:»
a erirà Grana audicions sunfòmques
càrrec dels més prestigto,:os con~~ orquestrals amb primeres aue ns de les més grans obres mes:t:s 1 de les més importants pro- ¡
UCclocs d'avantguarda.
,
IJ.Com &empre, les Associacions de
1 ~ca ~t!ga. Obrera de Concert3 •
dad Es~ud1ants de l'E...<'Cola Mwúcipal
ac Mu..-tca, aniran organitzant les
~es habituals audicions que junt a
PAU CASALS
<tel que Pr<"Para l'Associació Musical
lll.ab~lstricte IX.è, consUtulran ve- cJacobfn» interpretada per artistes
es cselevenlments d'art.
del Tea.t.re Nacional de Praga, sota
la dir Ió d l'eminent mestre Zem·
~El PUnt negre ha estat !Jns ara. la llnskveec e
··
• • •
~ t QU.tl hauria do córrer l'actuaCió
da r0rquest.ra Pau Casals ~ianc.l·
Com es r wt veure el cur¡ que co
rna:e tota protecció oficial 1 sovint mença presenta unes caracteruUdu cada dc la deguda assist~ncia ques no gens menrspru.bles. Ara el
dana, tot l'estlu s'ha vlng\lt que cal, êa que l'esfor~ de~ cllrt-

...

vida a tres obrers. Cap a les cinc
de la tarda, a les obres per a 1a
construcció d'un magatzem que es
realitzen al carrer de Jume I, de 1.-s
quals està encarregat el contractiSta Serra, va produir-se una en,ulciada de terres que va emportar-.;e
quatre homes que estaven treballant. En acudir-hi tot scguJt la
gent per tal de socorrer els desgraciats obrers, solament un fou extrt:t
en vida, car en trobar els altres tr~>s
eren ja cadàvers. Aquests tres treballadors s'anomenaven Manuel Arnau i Andreu, de Xerta; Josep Aie·
gre l Pedret, de Tarragona; 1 ~:a
nuel Dies l López, de Lugo.
Hi ha gran consternació pel ret
ja que els tres obrers morts ertn
molt coneguts i estimats.
-Ja era d'esperar que tn arribar
la data de les festes que pel Sett>mbre oelebra la nostra ciutat, els c;:le-

LLEIDA

sectarisme recolzant les festes religioses 1 donar espectacularitat a les
seves manifestacions que se cetebren al carrer.
Però mat no ens trèiem que el seu
atreviment arribés - dedicar el programa oficial a la proto-mari1r i a
espandir els grans fe~;tivals que 3e 11
faran a la C~tedral.
Tot això demostra a bastament el
respecte que tenen aquests senyor,;
a la Constitució.
-A la casa núm. J del carrer dels
FeHers ha. estat collocada una m'lgniftca. làpida dedicada al president
de les Associacions Hispano-Marn.'quins, J. Corbella, que hom pensa
inaugurar en una data pròxima.
-s·han publicat l.s lases del c•m·
curs per a proveir la plaça d'!.IS·
pector de mercats, que d~tent.wa
il~terinament un element radical.
Com hom pot suposar la lluita ~s

la Rabassada hol

tambe ctr.;posarà
d'Wles quantes places més 1ue no
cal dir que seran emprades per tal
d'apaivagar ta ga.ta que corre enue
e~ partits que detenten evut el p.r
der.
-Amb motiu de !28 festes de Setembre, el Foment de la Sardilna
«L'Harmonia» ha organitzat per ~ol
dia 22 una festa d'homenatge .1 1a
nostra bella dansa, el qual con -i ~ ·
tln\ en un concert d'esco!lides ~ar
danes al Saló l.loderu i seran executades per la cobla La Principal tiP
Terrassa.
Completarà la diada les audic1 Hh
de sardanes que e~ donaran a la
Rambla del 14 d'Abril.
-Es diu que han wgressa~ a la
Presó, procedent-; d~ Palma d'EI)re
molts detinguts, però no ba es~lt
possible assolir un. contumació, ci
saber el nombre ni r.!lms dels de;.;.¡guts.

•

Congrés Universitari
pro S. de N.

nyúr J. Aimà. Dimecres i divendres,
de 8'15 a 9'15.
Català, segon curs, prof. senyor
c. A. Jordana. Dimarts i dijous, de

El pròxim Congrés tindrà lloc
a Barcelona

Francè:>, primer curs, prof. senyor
I Arc. Dilluns, dimecres i divendres,
de 7'30 a 8'15.
Francè, segon curs, pro!. Sr. I.
Arc. D11Juns, dimecres i divendres,
de 8'15 a 9.
Frauces, tercer curs, prof. Sr. I.
Arc. Dilluns. dimecres 1 dh·endres,
de 9 a 9'45.
Anglès, primer curs, prof. Mr. Ashdown. Dimarts. dijous i dissabte, de
7'30 a 8'30.
Anglès, segon curs. prof. M. Ashdúwn. Dunarts, dijous i dissabte, de
lf30 a 9'30.
Alemany, primer curs, prof. . Sra.
K. Gastcr. Dilluns, dunecres 1 dl,·endres, de 8 a 9.
Alemany, ssegon curs, prof. Sra.
K. Gaster. Dilluns dimecres i divendres, de 9 a 10.
Per a inscripcions a la secretaria
de J'Aten(;U, Alt de Sant Pere, 27,
pral. Tel. 25050 .

Aquests elles ha Ungu~ lloc a GInebra el XII Congrés de la Federació
Gnwersitàr1a Internacional pro Societat de Nacions, amb assistencia de
les delegacions alemanya, alli>t.riaca,
belga, bulgaresa, danesa. danziguesa,
espanyola, francesa , britànica, grega, hongaresa, Irlandesa. italiana, J8pone8a, noruega, romanesa, sueca,
suïssa, txecoslovaca, i tambe fou admesa al Congrés l'agrupaCló de Palestina per unanimitat, i, per tant,
amb el vot inclòs de la delegació
alemanya.
Els treballs del Congrés estaven dividit.-; en dues parts: mtellectual i
adnunistrativa, per a tractar dels
~umptes interns de Ja Federació.
Els temes de la. part tnteHectual que
figuraven a l'ordre del dia eren «Nacionalisme I paUl>, «La fabricació i
el comerç privat d'armes» 1 «La definició dc l'agressor», havent estat
ajornat per al pròxim Congrés el
¡;ue feia referència a la definició de
l'agressor. que havia estat proposat
per l'agruparió txecoslovaca.
Acaparà l'atenció del Congrés el
canvi de nom de la Federació I la
modlficnció dels Estatuts. Naturalment que no es tractava solament
d'un canvi de nom, sinó d'una actitud envt'rs la S. de N. i del manteniment de la coHaboració ale!Il4nya
al si de la Federació.
Insistiren principalment en el canvi
de nom les agrupacions alemanya,
austríaca t francesa. Per contra, defen.~aren la posició de sempre de
la F. U. I. respecte a la S. de N.,
les agrupacions belga, espan~· ola, romanesa, suïssa, palestina l txecoslovaca. Aquesta darrera presentà una
documentadíss1ma memòria sobre el
particular i defensà el manteniment
de l'actual titol i espetit «pour la
S. des N.»
Finalment, hom aconsegut una fórmula conclllatòrl~ acceptant «Federació Univers1taria Internacional pels
principis de la Societat de Nacions»
com a concessió per a ambdues parts.
El cDureau» de la Federació per
al pròxim curs fou elegit de la següent forma: president, E. P. WallisJones (Gran Bretanya>; vicepresident tresorer, A. Kuno.si (Txecoslovàquia), 1 secretan general, Erling
Knstiansen <Dinamarca).
El CongréS, finalment, adoptà per
unanimitat la invitació per a celebrar el pròxim Congrés a Barcelona.

8-15

a

9'15.

ALS PROFESSIONALS DE
L'ENSE!\YA..,lENT
Havent-se constituït a TIU'ragona
la Federació Provincial de Treballa·
dors de l'Ensenyament. s'invita a
tots els simpatitzants amb ella. que
trametin llur adhesió a F. Blanch,
mestre de Torredembarra, red11ctada
en els següents termes: En .... mestre
de ... , s'adhereix a la Federació Provinci:U de Treballadors de l'Enseny~
ment de Tarragona I soHicita la seva
inscripció com a soci. En lloc de la
signatura. s'hi pot posar el segell de
l'escola, amb la qual cosa el sobre
que haurà d'anar obrrt, podrà és·
ser franquejat amb un segell de dos
cèntims.
ATENEU POLITECJINICU!\1
Ha quedat oberta la matrícula per
al curs d'estudis tècnics per 1\ fusters, manyans, paletes i electricistes
1 per al curs de taquigrafia en cablà
i castellà, sllitema Martf.
Igualment continua oberta la inscripció per als cursos de gramàtica
catalana i pels de francès. anglès i
alemany.
Les inscripcions s'han de fer a la
Secretaria de l'Ateneu, Alt de Sant
Pere, 27, pral. Telèfon 25050.

El president de l'Assoctncló
d'Obrers i Emplf'!lts d'aquest Ajuntament, per mitjà d'una instància
aàr1.>çada a la Comissió de Go\'ern,
demana que es reposi en el seu càrrec de recaptador pesador de les
peixateries, al senyor Joan Gras Sugranyes, o bé que 11 sigui concedida
una altra plaça de la mateixa categoria.
- El vinent diumenge i per 11\
companyia del Romf'!l, de la qual
forma part el celebrat bariton reusenc Aleix Queraltó, serà representada al al Teatre de la societat La
Palma, la sarsuela del mestre Guerrero, cLos Gavllanes».
- A l'estació del Nord descarrilà
una màquina d'un tren de mercadenes procedent de Tarragona. Sortosament, no es prodw cap desgràUNA CONFERF.NCIA A L'«Acia personal.
TENEU JOVENTUT I VIDA,,
- Va Ingressar a h. cllnica del
A l'«Ateneu Joventut i Vida» tindrà lloc avui, divendres, a dos quarts
Dr. Ibars, el veí de Conesa, Antoni
de deu de la vetlla, una conferència
Masslp Miguell, el qual ha via estat
a càrrec del Dr. Xavier Serrano, el
atropellat per un camió.
NOTICIARI
qual
dissertarà sobre el tema «Edu- A la mateixa cllnica també ha
Les classes de l'Ateneu Encíclopèsexual».
ingressat J05ep Ferré Filella, casat, dic Popular. - Ha quedat oberta la cació
Estatge social, Fulton, 8 (Horta).
de 28 anys, vei de Palma d'Ebre, el matricula per a les classes que, per
CURSET DE CATALA
qual sofreix dues ferides d'arma e.l curs 1035-36, organitza l'Ateneu
El Club David Inaugurarà el problanca dc pronòstic greu.
Enciclopèdic Popular, i que comen·
per
mes
d'octubre
un curset de CaTnmbé ha ingressat a l'Institut çaran el proper dia primer d'octalà a càrrec del Professor del Cens
Policllnic, Joan Grand Tarragó, de tubre.
Ofic1al de la Generalltat de Catalu60 anys, vei del mateix poble, el qual
A la Secretaria de l'Ateneu, Car- nya
senyor Jaume Aimà.
sofreix diverses ferides d'arma blan- me, 30 i 32, pral., es facilitaran a
Les classes seran donades tots els
ca de pronòstic gravlssim.
qui ho soHtclti programes complets i dimarts I dijous de 8 a 9 del vespre.
Ambdós ferits foren portats de tots els detalls complementaris que La matricula serà de 6 pessetes per
l'esmentat poble on es desenvolupà es requereixen.
als socis t de 12 per als no socis.
un greu i sagnant succés del qual ¡ Cursos de Gramàtica catalana 1 Per Inscripcions, a la Secretaria
ens veiem privats de poder donar· d'Idiomes al Polytèchnicum.- El dia del Club. carrer de Consell de Cent,
ne una referència oficial pel fet 7 del propvinent octubre inaugurarà núm. 331, entresol, segon, de 7 a 9
de no haver-hi intervingut cap auto- l'Ateneu Polytè<:hnlcam el curs 1935· del vespre.
ritat local, ja que el poble de Pal- 36. Els ensenyaments de Gramàtica
FACULTAT DE FILOSOFIA
rna d'Ebre radica al Jutjat de Fai- catalana i d'idiomes que s'hi cursaI LLETRES I PEDAGOGIA
Els alumnes d'aquesta Facultat que
set. Circulen una varietat tan gran ra1 . són:
dt- versions referents a aquest sucCatalà, primer curs, professora se- vulguin realitzar Ja primera prova
de
conjunt o final de Llicenciatura,
cés, que per no incórrer en equlvo- nyoreta E. Figueres. Dimarts i dipoden solllcitar-ho a la Secretaria
caclons -sempre lamentables- ens jous, de 7-15 a 8'15.
tots els dies del 20 al 30 a les hores de
abstenim d'atendre'ns a cap d'aCatalà, primer curs, professor se- despatx.
Ql ests comentaris extra-oficials.
!!"'--.'!.!!!.!!!.!!!.!"_!!!._~--llll!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~-"'!!!1--!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!1!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!
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ROBATORI :: DIVERSOS
Lleida, 19. - A la caserna de ll.
guàrdia civil, del lloc de Terradents,
s'ha presentat Francesc Sagrera, :!e
Barcelona, el qual ha d~nunciat q,le
de l'americana que havia deixat en
el seu automòbil, amb el qual havia
vingut de Barcelona, per a. visitar
les obres de «Regadius i Forces de
l'Ebre», li desapare.:ué la cartera c•n
portava 8.875 pessetes. Es practiquen gestions pe~ a la captura dels
autors del fet.
-Per la guàrdia civil ha estat detingut Manuel Padrós i Vidal, dc 27
anys, acusat d'haver sostret 50 pessetes a una Ca&'\ de menjar de Solsona, anomenada «La Pilar>,.
-s'estan ultimant els treballs per
a la celebració del ~~gon campionat
provincial d'atletisme que tindrà lloc
els pròxims dies 22 i 29 del corrent
mes al camp :-'.:;colar.

NOTICIES DIVERSES
Ha deixat d'existir, a Banyoles.
l'obrer Pere Duran i Ruiz, a con.>eqüència de la intoxicació soierta m
baixar a un pou en construcció en
auxili d'un seu company, fet. dc>l
qual ja vàrem donar compte al ~tu
dia.
-Al poble d'Onlls ha t'Stat de• Jagut per la guàrdia civil el sút>dit
belga Candrech Julius Lucius, de 'i7
anys, per haver agredit la veïna de
la casa de camp «Moli Pujol», d aquell terme municipal, Maria R~b"!rt
i un nen que viu amb ella, anon~
nat Josep Casa, de 8 anys, per ha·
ver~ negat aquesta a facllltar-li
allotjament. El detingUt ha es~nt
posat a disposició del Jutjat, junta·
ment amb dos ¡;avinets que li fon~n
ocupats.
-Ha estat detingut a Lloret de
Mar Patrici Ouzman 1 Hurtado, :te
43 anys, el qual el p';'etext de demanar almoina va entrar a una casa
d'aquella vila, i s'apoderà d'alguues
EL CARNET ELECTORAL
peces de roba i 15 pessetes que hi
El número dos de «La. Antorcha>~, havia a les butxaques d'un pantaló.
les emprèn contra. el nostre simpàtic
-El comissari de la Generalitat
«Bona Tinta>, amb un to ben mo- senyor Macià, acompanyat del ~ ~>u
derat i un llenguatge bon xic depu. secretari senyor Fina. s'ha trasllarat. La «radicalada» d'acf podrà en- dat aquest mati a Bagur, on s'ha
vestir, amb els mil i un penjaments, inaugurat el camí que w1eix aquella
el nostre insuperable «Bona Tinta» població amb Palafrugell.
perquè els canta veritats tan gros-Demà, a les onze del maU, a.
ses com els caps de certs papallo- l'Audiència Provinrjal d'aquesta cmnejadors que malden allà i en~. 1 tat, tindrà lloc el judici oral i osperò, fan cas de les seves advertèn- vant del Tribunal d'Urgència, concies. Els digué que era condició de tra Josep Geli i Ferreol, acusat rl'a·
la perfecció humana l'emprar un temptat, vel de La B!sbiil.
llenguatge pulcre, ¡ la nostra rra-Ahir varen celebrar la seva sedicalada», després dc molts tocs 1 gona reunió els elements que es diSretocs, al cap d'un mes ha pogut de- p~en constituir -· la nostra cluL'\t
venir en públic sense Infectar l'at- un Ateneu Encic!opèdic Popular i,
mòsfera amb aquella bravada vomi- segons sembla. es pot donar ja per
tada per una coHeccló de zoopolitlcs segur la seva realització. Dintre
que tenien l'aparell digestiu lnver- breus dies es llançarà. un manttest,
tlt.. Ara, després de les atlnades ob- en el qual es farà url exposició del
servacions del nostre cada dia més seu programa. Són en gran nomgran «Bona Tinta», sembla qt¡e, l'a- bre els ciutadans que s'han adhc:it
parell digestiu els ha tornat a pren- a la creació d'aquesta obra cultural.
dre la posició normal, ja que velem
- A Figueres, la motocicleta de la
LA GESTIO MUNICIPAL.
que han aconseguit parlar sense matricula de Girona, núm. 2.712, al
DIMISSIONS
llançar perfums canyeters. Cosa que carrer de l'Avinguda de la RepúbJiL'Ajuntament Ccda-Ll1ga, amb l'o·
celebrem pel bon nom de L'Hospi- ca, atropellà la veYn ~. d'aquella clutalet.
tat Anna Vives í lu~:ret, de 59 anys, posició contemplativa dels radlcals,
A més a més, hem tingut la sor- la qual a comeqü~nc:a de la topada sembla que ha acordat aplicar Ja.
presa de constatar que Ja eradica- resultà amb fortes contusions l re- Llei de Restriccions a la vila de
lada» de «La. Antorcha», ll.i be abans rides a les cames, ie les quals fou Gavà. Diem això perquè a la llista
dels cinc nomenaments resenyats en
bescantava l'estil Irònic del no.'>tre atesa a l'Hospital.
lll nostra crònica anterior, cal afeconfident «Bona Tinta», suara, en el
gir un altre nomenment: El del jove
darrer número del «Organo del ParJoan Rafanell Bou, germà del retido por el Eje», ens 8Crve1x una
gidor suara traspassat, per a auxitongada de plats cuinats amb unes
NOTICIES DIVERSES
liar de secretari. Els entesos en maxavacanes Imitacions irònico-humoL'article de LA HUMANITAT «Ità-j tèria municipal I burocràtica ens
rtstiques no gens dissimulades. les
quals no són altra cosa que unes lia i Catalunya», ha estat reproduït, 1diuen que els nomenaments fets I els
Insípides «radlcalades» sense gust integrament pel diari local «Les sous corresponents, representen un
petit augment en el pressupost menni sentor per a !er-les menjables; Circumstàncies•.
La competència que sostenen · sual burocràtic, de vuit a nou cenproves que això és cert que, «La
Antorcha», els ciutadans d'acl no les empreses del servei d'autòmni· 1 tes pessetes, cosa que donat el presla volen nl regalada. A1xò vol dir, bus entre Reus i Valls, fa que el supost municipal, encara que no ho
senyors manyacs de la Ceda, que el preu del viatge s'hagi rebaixat fins sembli, resulta una insigniflcància.
públic està prou ben educat per a a la Irrisòria quantitat de 0'50 pes- No cal fer ressaltar els comentariS fa
' laguers que aquestes reformes percomprendre que d'Ironia no en fa setes.
- Per creure'ls complicats en el sonals han produït entre els ciutaqul vol sinó quJ pot.
1
A l'arronçament d'espatlles del repartiment de literatura extremis- dans contribuents.
Ja són dues les vacants de
públic, hi afegim el nostre més ollm- ta, !oren detinguts Alfons i Pere
Martoreli. Es fan esbrinaments per gestors que s'han produït. Una per
plc menyspreu.
- Consultat un dels nostres di- tal d'escatir la procedència d'aquests defunció i l'altra per dimissió del
titular radical que l'ostentava. Sorigents del partit d'Esquerra Repu- fulls 1 periòdics clandestins.
- Han començat les Festes de nen molts noms per a proveir les
blicana de Catalunya sobre el Carnet Electoral, ens ba dit que estan Barri del carrer Nou de Misericòr- vacants. Entre tots, els que sembla
tenen la cand1datura més prlvil&en tot identificats amb lt!l; paraule'> dia I altres de propers.
- Presenta un aspecte força gJ.R.da, destaca pel costat radical un
pronunciades pel senyor Peypoch.
Per tant, si no s'ordena l'obertura atraient el carrer de la Creu Roja, afamat industrllll del carrer de San~
deiS centres polltics clausurats 1 no bellanlCnt adornat per tal de ce- Pere, especialitzat en places..mercats.
i pel costat Lliga, es rumoreja un
es dóna el temps adequat per a l'ad- lebrar-hi les !estes de barrl.
- Diumenge, dia 22, a l'Estadi estranger que ja féu les nostres dequisició de dit Carnet, la coalició
d'esquerres d'acl no anirà a unes del Reus Deportiu es celebrarà la Uc1es en altres temps. Vagt per eneleccions que de cap manera no res- primera jornada dels campiOnats so- davant la nostra enhorabona als
agraciats.
pondrien a. les normes democràti- cials del R. A. O. Deportiu.
ques previstes en la carta constitucional
Ho trobem molt encertat. Veiam
s: la barra de la cgent d'ordre» arribarà fins el punt de fer un Ajuntament, en una ciutat de cinquanta
mil habitants, amb els quatre vots ,
?reus r :bentats
dels seus lncondiclonals. Ailci... alxf
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'I gents d'aquestes manifestacions mu·

sícals veritablement extraordinàries,
es vegin degudament secundades p.el
uostre públic, el qual és el primer
interessat en e! fet que les _nostres ac·
tm tats artfstlques a..o::solax!n ~ nor:'bre 1 catcgona, la importància q .e
ba de situar la nostra. Barcelona ~~
nlvell elevat que en aquest C:\lre
art.fstlc ocupen les grans capitals
d'Europa assenyalades com a primerfsslms centres mu.slcala.
CAMIL OLIVERA
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La vista de la causa contra un veí de Ribes
de Fresser, militant de la C. N. T.-·· El processat és condemnat a dotze anys, deu
mesos i vint-i-un dies de presó
Girona, 19. - Aquest maU, a dos Tribunal d'Urgència, s'ha celebrat la
quarts de dotze, a l'Audiència Pro- vista de la causa seguida. contra el
vincial d'aquesta ciutat i davant del jove Ramon Forges i Torrent, de
dinou anys, vel de Ribes de Fresser,
militant de la Confederació Nacional.
del Treball, el qual estava acusat
- A l'última sessió municipal d'un delicte de tinença i.llicita de
acudi nombrós públic àvid d'emo- municions i explosius.
cions. La sessió, al contrari de l'anL'APUNT.UIENT
terior, transcorregué plàcidament . I
nt- es registrà cap nota d'Interès ni
El secretari procedeix a la lectura.
abans, nl en, ni després de la sessió. de l'apuntament, segons el qual resulta que al domic111 del processat
foren trobats, en un escorcoll efectuat arran dels fets del sis d'octubre,
uns cartutxos i altres municions per
FESTA MAJOR
a la conservació de les quals manEls dies 22, 23, 24 1 25, s'escau la cava del corresponent permis. El flsFesta Major de setembre d'aquesta. cal qualificà el fet de dipòsit d'excluta, la qual promet ésser molt plosius 1 de~nà la pena de tretze
variada en festeigs.
anys per a 1acusat.
La societat el «Casino Calellenc» I
LA DEFENSA
ha aixecat un envelat com cada any
Tot segwt la presidència concea la platja, I té contractat per a deix Ja paraula a l'advocat defensor,
amenitzar els balls i concerts l'or- senyor Francesc Roure, el qual, amb
questra cMorme». d'Olesa de Mont.. un brillant _informe, posa de relleu
serrat
la Innoc~nc1a del seu patrocinat 1
· .
,
demana per a ell l'absolució.
Al cCmema Ancoru n hi haurà
Seguidament el Tribunal es retir
per a tots els arustos, el primer dla a deliberar I, després de mitja hor:
vmdrà una company¡a d'opereta a llarga de deliberació -no sabem s1
rcpre..c;cntar «La alegria de la huer- per causa de no havrr-hi la comta» 1 cDoña Franc!SQuita; el segon pleta unanlm!tat en el veredicte-,
dia, l'atracció-revista cBel Sinfònics- tornà a aparètxer a la. sala.
Bolli»; el tercer dia, la companyia
LA SE:STENCIA.
del Teatre Romea representarà «Oro El Tribunal exposa el seu veredicte
Y Marfil» 1 «Morena clara», I per 1 condemna. el processat Ramon Forúltim, l'Orquestra Planas amb el ges i Torrent a la prna de dotze anys
seu extens repertori.
1deu mesos i vint-I-un dies de presó.
El nostre club el dia 22 rebrà la
La sentència no serà ferma fins
visita del Terrassa per a disputar-se que l'aprovi l'Auditor.
t>l corresponent partit de camplo- 1 A ~questa vlstn ha assistit molt
nat. Aque5t partit promet ês.."cr molt I de publlc, sobretot gen~ obrera, puix
. , que, segons sembla. el JO~'e Porges és
mogut, ja que degut a la puntuac1o r.-olt conegut entre els elements obre·
d'ambdós equips uns l altres vol- rl:~ de les comarques gironines.
dran aconseguir la vlctòna.
Per als altres dies també hi haura partit amb equip.s de vàlua de la
capitaL
LES SARDANES
La Joventut. Sardanista també té
contructada una cobla, la qual cada
AL CARRER BERTRAN
tarda 1 nit executarà una audició
de sardanes al Pnsselg de Mar.
El proper diumenge, dia 22. a la
1 per últim. el nostre <?> Ajun- tarda. amb motiu dc Ja capvuitnda
t.:unent diuen que ~é contractada de la Festa J.\.1ajor de sant. Gervasi.
una banda mUltar per a donar con- la conussló de velns del carrer Bercerts, cpasacalles», acompanyar els tran ha organltznt una audició àe
gegnnts pels carrers, rocs d'artlficl .~rdancs que tindrà lloc a Ja plaça
<per a ter honor al nom). traques, i Figuerola <c. Bertran), a càrrec de
per últim, h1 haurl la Inauguració la poputnr Cobla Montseny.
oficial de Ics obre;, del grup escolar.
Per al dia. 24, a la tarda, diada de
Posats a fe.r lnnuguractons, ¿no la Mercè, l'esmentada comissió ores podrien lnaugurar lea obres dd ganitza un mn festhal en el qual
desVtacló de la carretera. perquè la prendran part l'Orfeó Gervasienc.
Yerlta~ bJ que ja ea fa massa llarg, l'Esbart Folklore de Catahmya 1 Ja
no 11 sembla, senyor alcalde?
Cobla Iont.seny

___________*___________

CALELLA

___________*___________
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respons·abdltat de l'escena· catalana
Benet Escribà í Romaguera. Representant: Josep Maria Vilà Gàndol
-sant Feliu de Guíxols.
11. «Societat Ir!s». Director: Le·
andre Vilaret i Padern. Representant : Andreu Caminada 1 Comes.Mataró.
12. «Casal Catalanista». Director :
J oan Mateu i Carlos. Representant:

Republicà. Director . An
Representant: L'esmenta~onJ Bisa,
-Banyoles.
director
39. «Casat Catòlic d
·
dreu». Director : Isidre 0Sant 4
Representant: Ramon Juvll Grau.
ga.-Barcelona (Sant Andreu)Gatrj.
40. «Recés Montserrat» 0 . ·
Domènec Roig I Domènec· Rep
1l'ector;

iJ

·

tesen.

Dlumoo~<3 a la tarda, davant la Sala Studium, estat;e de la F. c. s. T
Els Jurats I secretaris es reuneixen. Dintre uns moments, quaranta / •
0
quanta inteHectuals I artistes, acompanyats pels respectius secretaris
cada jurat partiran Catalunya endins, per tal de jutjar 1a tasca deia
elencs amateurs...

e:

Joan Urgellés i Bertran.-VUanova tant: L'esmentat director. _ Bare&.
I La. ~ltrú.
lona.
13. «Ateneu Pi I Margall». Dlrec41. «Joventut Tradicionalista del
tor: Antoni Crumols i Toralles. Re- Baix Llobregat>>. Director· Martf
presentant: J. Manuel Esperanza.- Montmany i Tort. Représentant·
La. Bisbal.
Josep de Batlle. - Sant Feliu de
14. «Quadre- Liric- Dramàtic del Llobregat.
Casino L'Aliança del Poble Nou».
42. «Companyia Amlcs del Tea.
Director: Francesc Rajadell i Do- tre>>, «Unió Choral». Director· Pere
mènec. Representant: Pere Torner. Marcè i Plans. Representant:' Mar.
Barcelona (Poble Nou).
t! Comas i Peix.
15. «Ateneu Obrer Manresa». Dl43. «Quadre Escènic Joventut»
rector: Pere Roca i Cubells. Repre- Director: Esteve Forgas i Codina.
sentant: Celdoni Carreres i Millàs. Representant: Josep Manés i Amat:
-Manresa.
-Prat de Llobregat.
16. «Joventut Carlina Manresa44. «Foment
Excursionista de
na». Director: Joan Ambrós Coma- Barcelona>>. Director: Antoni Mosolives. Representant: Josep Torre- reso i Llauradó. Representant: Ama.
guitart.-Manresa.
deu Arqué.-Barcelona.
17. «Cooperativa La Lealtad». Dl.45. «Agrupació Teatral Montgrb.
rector: Enric Devenat i Aldesa. Re- Dll'ector: Francesc Màs. Represenpresentant: Manuel Pintanel I 0- tant: Manuel Serra. - Torroella de
choa.-Barcelona.
Montgrf.
18. «Quadre Escènic Mossèn Cln46. «Companyia de Comèdies Art
to>>. Director: Andreu Guixer. Re- Genui>>. Penya Fox. Director: Jaupresentant: Lluis Casamitjana ! me Carrera. Representant: Domènec
Plandollt.-Barcelona.
Siblna i Molins. - Barcelona <Sant
19. «Aficions d'Art».
Director: Andreu).
Joan Brutau i Sala. Representant:
47. «Societat L'Aliança Palma.
Ramon Bollart ! T arrats. - Carde- renca». Director: Agustí Tintorer 1
deu.
Obiol. Representant: Josep Balasch
20. «Ateneu Polytechnicum». Dl- ~ i Pi. - La Palm= de Cervelló.
rector: Enric G!mènez. Represen48. «Companyia Ideal Art». Dl·
tant: J oan Roviró i Vilaplana. - rector: Tomàs Ribas l Julià. RepreBarcelona.
sentar.t: L'esmentat director. - Ma.
21. «Societat Coral La. Glòria taró.
Sentmenatenca». Director : J oan i 49. «Agrupació Art!stica MontLlonch i Vilà. Representant: Carles juïc». Director: Conrad Casadellà 1
Anglès
Oliveres. - Sentmenat.
Coma. Representant: Jaume Viñas.
22. «Quadre Escènic de la Unió -Barcelona.
Liberal». Director: Antoni Jané i
50. «Centre Social de Santa Ma.
Busom. Representant: Joan Vernet. drona». Director: Conrad Casadellà.
-Granollers.
Representant: L'esmentat director.
23. «Agrupació Artística Avenir», -Barcelona.
.
Unió Choral Vilanovesa. Director:
51. «E.lenc Joventut Artlst1ca Ma..
Juume Montané i Esteve. Represen- 1 nén». Dll'ector : Fran~sc :arcensa
tant: Joan Baiges i Mercadé.-VUa- 1 Mosson. Representant. L esment"
nova La Geltrú
dlrector.- Pulgreig.
,·
52. «Aullcs del Teatre del Poble
24. «Escola d ~t Teatral, Fede- Nou». Director: Carles Bayod 1 Mai.
meló Obrera». Director: Josep Bo- nart. Representant: Angel Tapioles.
r.ells i ~arres. Representan~: R. Fer- - Bo.rcelona (Poble Nou>.
rer i Riera..- Molins de Re1.
.
53. «Centre d'Esbarjo JoventutJ.
25. «Societat Coral .Erato». DU'ec- Director : Leandre Tarragó i Oliva.
tor Joaquim Cr~ols ~ 'Foral~es. Re- Representant: Joan Cabotl i Serra.
presenta~t: Emili Te1x.dor
Mea- -sant Andreu de Llavaneres.
doza.-F1gueres.
54. «Ateneu d'Esparreguera». Dl·
26. «Agrupació Dramàtica Santla- rector: Ermengol Ventura l Reynés.
go Rossinyol», «Centre Democràtic Representant: Esteve Forns. - EsRepublicà>>. Director: Miquel Segura 1parreguera.
55. <<..1\.ssociació d'Art Dramàtic
Renaixement». Director: Ermenegild
Roura i Tuneu. Representant: L'esmentat director.-cassà de la Selva.
56. «Companyia d'Art Oramàtit
Tall». Director: Josep Girbau i Presseguer. Representant: Magí Ca~
many.-5abadell.
57. «Grup Escènic del Centre C~
ral d'El Masnou». Director: Manuel
Farré i Oliveres. Representant: Lluís
Pèrez de la Torre.-El Masnou.
58. «Elenc Amics del Teatre». Dl·
rector: Josep R. Salsas. Rcpresen·
tant: L'esmentat director. - Ba·
da lona.
59. «Agrupació Teatral de Ja J~
ventut del Centre CatRlà». Directpr:

I

TITOL DE PRIMERA CATEGORIA
A FAVOR DE LA COMPANYIA
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Els tltols-diplomes de classificació atorgats als elencs concursants en el Primer Concurs de Teatre Català
Amateur

El IV Concurs de Teatre Amateur,
Prat de Llobregat, en acció, durant
vEl gra de mesc•,

Antoni Crumols i Toralles, Leandre
VUaret ! Padern, Mart1 Soler i Ma·
cià i Ramon Jover i Garriga.
Això és, - tret els elogis, que són
de la meva collita-, el que m'han
rut Joan I Claudi Fernàndez.
Heus aci, ara, les
Entitats, Companyies, Agrupacions
i Penyes que constitueixen la «Federació Catalana de Societats de
'l'eatre Amateur>>.
1. «Associació de Teatre Selecte».
President: Joan Fernàndez l Castanyer. Secretari: Claudi Fernàndez
l Castanyer.-Barcelona.
2. «Companyia Belluszuet». Director : Lluís Masriera i Rosés. ~epre
sentant: Albert Campins. - Barcelona.
3. «Estudi d'Art Dramàtic». Dlrector : Josep Cariteu i Millet. Representant: Llu!s M.• Pulggari I
Font.-Molins de Rei.
4. «Amics de l'Art I de les Lletres». Director: Llorenç Sans 1 Fàbregues. Representant: Josep Güell
I Canyameres.-sant Feliu de Llobregat.
5. «Ateneu Igualadú. Director:
Josep Claramunt. Representant: Bonaventura Cases.-Igualada.
6. «Societat l'Estrella». Direct or :
Ramon Ramon i Torres. Representant: Andreu Badia i Galés. - Esparreguera.
7. «Orfeó Calellenc». Director:
Josep Pera i Massó. Representant :
Victorl Pedemonte i Janer. - Calella.
8. «Associació Amics del Teatre».
Director: Baldomer Xlfré 1 Morros.
Representant: Manuel Roca t Roca.
- Barcelona.
9. «Companyia J06ep Sublrana».
Director: Josep Sublrana I Serra.
Representant : Marian Casanoves I
Rovi.ra.- Vic.
10. «Agrupació Romeu. Director:

I Mitjans. Representant: Josep Sa-

f:~~cet~es~~~Ïa~ ~~;~f¿r. R~r~;~t

Boi de Llobregat.
60. «Agrupació Teatral Lleó Fon·
tova». Director: Ferran Parés LliFer!L·
rux. Representant: Joaquim ac
-Barcelona.
61. «Escola de Declamació Miquel
Rojas». Director Felip Rold~llll~~
nes. Representant: Josep Gue
nyameres. - Sant Feliu de Llobregat.
--•··
62. «Centre Republicà AutoniJIW'r
ta d'Espaià». Director: Amadeu Ten~
màs 1 Royo. Representant: L'esm •
tat director.-Espolà. Torre de CI&·
ramunt.
.
63. «Companyia Sala Caba?~
Representant: Manuel Planes I
Mataró.
•
64. «Grup F:>rtltud». Casal popul
I ar. Directa.>: M. Josep RoT~ ¡
Camps. Representant: Joan
Boada.-Rubi.
t r·
65. «Talia Vallesana». Dlrec ~~
Director: Joan Tabuenca l R¡gui·
Representant: Frederic Puig 1
lar. - Cerdanyola-Ripollet.

I

pés i Esmendia.- RubL
27. «Agrupació Teatral I gnasi I·
glésies». Director: Joaquim Pou i
Màc. Representant: Jaume Vives 1
Ginebra.-sant Pol de Mar.
28. «Agrupació
Dramàtica del
Centre Agrícola». Director: Zacaries
Cases i Hams. Representant: PelegrJ
Pons.-sant Sadurni d'Anoia.
29. «Tertulia Manelic». Director:
Salvador Capella i Amlll. Representant: Daniel Espanyol.- Barcelona.
30. «Associació Andreuenca de
Teatre Amateur». Director: Marian
Cortés I Borràs. Representant: RiABLE
card Sàez l Alberola. - Barcelona
LA FIGURA VEN::RES
(Sant Andreu).
DE APEL.LES ME .
<ta
.st. «Foc NoU», «Oz:!eó Joventut». D'aquestes iniciatives,. d aque:113
Dtrector: Josep Garr1ga. Represen- ¡ Jabor conjunta, pot dir-sen qu~ ~
tant: Joan Garr1ga. - Sarrià de eixit la primera espurna de l_b rvw>~
~a~es~~el~~
32. «Tertúlia TeyS». Director : ta que ha voltat de nors la ~~
Jordi. Palau i Vergè. Representant: vellesa. catalunya debia a~naJ
Maur1ci Teys.-Barcelona.
nenatge al vell poeta d~
Xii~
33. «Agrupació Artística Targ~ -com el deu a Marganda. haUrà
rina.». Director: Josep Balcells ¡ la gran actriu catalana-, t~ir.Slllíl
Bellart. Representant: Magí Roca ¡ estat a l'escalf d'aquest.tncatal.A~
Prats.-Tàrrega.
suscitat per la Federact
r;i. n¡¡!·
34. «Agrupació Teatral Farners». de Teatre Amateur que hau
Director: Josep Martl i Parramon. cut l'homenatge
Representant : Salvador Anglada l
AFIC IO·
Teradas. - Santa Coloma de FarLA LABOR DELS
ners.
NATS
·e~:..U.:S
35. «Casal Regionalista». DirecJo he e..•.tt jurat manta 'tésll~·
tor: Lluís Cirera. Representant: en aquestes competicions detors no
L'esmentat director.-:Mamesa.
I he v!st sempre en els ac t~ dei·
36. , Associació Antics Alumnes professionals, en els aftcl?_D~ ntenJS
dels GG. de les Escoles Cristianes xant de banda l'encert, me:> la ~
de Tarragona». Director: Ferran assolit, dues grans virtuis : be ,15$.
Voltas 1 Verdés. Representant: Jo- voluntat, l'entuctasme.
la per•
sep Maria Alvira i T errassa.-Tar- t&m~. mc::. d'una vegadaàflciotl-~ts
ragona.
fecció. Hi ha entr.: el< profc...~~
37. «Quadre Escènic Gerrnanou, artiStes superiors a moltsdOS' JrJSeP
Centre El Progréés. Director: Sal- nais. En vull recordar . ...41 QUS1
vador Canta i Mitjà. Representat: Canteu, de Molins d~ Re,~·!ctcr s¡::·
Josep CanalS.- MartoreU.
h e vist Interpretar
'~-•Ja. d'Ulli
38. «Joventut Artística•. Ateneu ra» de Na\'1\rro Costa""'

°

Republic_ans! LI e gi u LA -HUMANITAT

DI~EN D

RAD I O

¡roro.tllorable-, 1 Maria Se-

~ra de caldes de Montbui, que
¡r&Cllllt, la dolça. protagoniSta de

encsrn.a amb una emoció, una vecJovent~ bellesa definitives. I be

*

r1tat, kterpretar per l'cAgrupació
~-Attca Ignas i Iglésles», de Sant
D~ Mar el primer acte d e «La.
polrc1\ e vella;, com no pot interprebll

t~·

se

la humantfaf

RE 3 20 DE SETEMBRE DEL 1tS5
,

UNIO RADIO, S . A.

Emissió Ràdio Barcelona

¡njllor.

rt que aquests bons amics
per ce Pol estaven un xic inquiets

snr;:; eixiria Ja. representació: no
director! El director, a conper.;g
te!ll ència -trista conseqüència--,

de

sequ rets d'octubre, sofria empreS().
a Mataró. Unes retxes el
aels
!lalll~!en dels seus companys. I
i;tpa!Sell 1 ells que s'apropava. el d1a
vt1 coropeticló i temien una pos~~~1 tallA- Amb quin delit, amb qui-e oció a1Ilb quina fe treballana elll uell8. tarda de diumenge els
çen aq ts de !'«Agrupació Teatral»,
atie~ Pol de Mar! creieu que era
de cosa admirable. Els empreS().
una, a Mataró -tan dignes d 'elanat.! per la seva actuació-, podien
~r orgullosos d els seus companys.
lld haurien de treballar tots els
"ctors aficionats de Catalunya: amb
f-entusiasme i la inteH!gència. dels
actors aficionats de Sant Pol de

e:!

r.fl!J'·

S'haD d 'acabar les monges enter-

rades en vida, les muralles de ferro,
ell> sargents francesos, i altres draons per l'estil. S'han d 'acabar les

~res de comicitat baixa i grollera.

cat que els aficionats esmersin les
ves energies en un teatre inteRt~ent sensible, civilitzat. Unicament
alll' la seva labor serà fecunda.
LLUIS CAPDEVILA
Generalment, s 'lm1ta amb
Jllés facUltat el dolent que el bo,
(1)

x:z x

*

Dl!&! --- !2!2!t:

Uegiu LA HUMANI TAT

PROGRAMA PER A AVUI.
DIVENDRES
'1'15: Prime ra edició de «La Paraula!~. Oiar\ radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs a càrrec èl)
la Federació de Gimnàstica.
8"20: Segona edició de «La. Para;~
la». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comarques catalanes.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la. Catedral. - Servei Meteorològic de 1::.
Generalitat de Catalunya

MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Femenina. Música selecta. en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tivoli. - Continuació del progr ama. de discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'- : Senyals horaris d e la Catedral.
13'05: cCocktall d el dia Jde Pedra
Chieote. - Programa de discos variats.
13'25: cCocktaU d 'avui» del Restau
rant Brasserie Tivoli
13'30: Informació Teatrlll ~ C arContinuació del progtatelera. mn de discos.
1:J'50: Secció Cinematogràfica. Critica d 'estrenes, per J. Cuesta
Ridaura..

SENYOR ADMINISTRADOR DE

1.6 ·humanitat
Serviu-vos anotar la meva subscripLA

ció a

HUMANITAT

Nom ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••• ••• •••••• •••••••••
a comptar des de ............................................ .
D017Ltctlt •• • •••

I.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Població ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
(Signatura o segell del subscriptor>

14'- : «La Paraula». Emissió :1,¡ les
dues de la tarda. In!ormadó de 'E'ar
celona. - Actu.1.litnts Teatrals i Musicals.
14'15: Transmissió des de l'entitat cinematogràfica Warner Bros.
Fragments de la peBicula cVampir eses 1936».
14'30: «El fet del diu per Joan
Alavedra. - ButlleU O!lcial de la
Generalitat de Catalunya. Sumari
del número publicat avuJ. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.1.
15"- : Sessió radiobenèfica. Discos
escollits.
15'15: «La. Paraula». Em.Jss1ó d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid Ministeris.
Resum de la cGaceta». - Continuació de la Sessió radiobenètica.
TARDA
16'- : Programa de dJscos.
18'-: «La. Paraula». Emisst~ de
les sis de la tarda. Informació general. - Programa del ràdioolent
Discos a p etició de sen~·ors subscriptors de RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de ceLa Paraula'!
dedicat a la Seceió Infantil de RADIO BARCELONA. Rondalles, CO.l•
tes, consells útils, etc. - Continu'\ció del programa del ràdioo!ent.
19'45: Cotitzacions de monedes.
NIT
20'- : Noticiari esportiu de eLa Pa
raula». Emissió del divendres a c3rrec de la Unió Catalana de Federacions esportives.
20'15: Cinc minuts mutu:ilistes t>cl
senyor Antoni Oliva i Oliva.
20'20: Programa è:! discos selev

tes.

tl l

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRlSMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULES • PATHE· BABY · MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto,
MADRID: Passeig <1tt !a Oa.stellana. 14 - BARCELONA· Vla Laletana, ~
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ. CANARIE8
Sortides setroa.nals elll <1lssabtea, a lea 12. Efectuaran el servei tea mownaua
«CIUDAD DE SEVILLA• I cVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRA.N LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortldes cada dia (llevat ela diumenaes) <1e Barcelona 1 Palma, a lee
:u bores per Iee rootonau.s
• CIUDAD DE BARCELONA• I cCIUDAD DE PALMA11
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA ALACA.NT 1 PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MliD1·
TERR.ANlA. NORD l>'APRlCA I CANARIES. - Sort1l1ea Qulnzenll.ls de Barcelona els dijous. Ll.NIA COMERCIAL BILBAO • CADIZ - CANA.R.IES, AMB
ESCALA A TCT8 ELS PORTS DEL NORD DESPANYA. - Sortides Qulnzenals de Bllba.o els dijous. LINIA RAPIDA REGULA.R ENTRE ESPANYA
I TERRITORlS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO .POO) - Bor
tldes el dia l'l de cada mes, arob escates a Valénela, Càdiz, Lea Palniaa, SaD~
Cruz de Teneri!e l Freetown, SaDI.a Iaabel de Fernando Poo. Bata, .f:toso 1
Rlo Benlto pels val.nlla
• CIUDAD DE CADIZ» I c i.EGAZPh
LINJA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN
MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sortides d e Barcelona cada c11umenae a lea 8 bores· d 'Alacant els <1111u118 •
d 'Ora.n els dimarts: d 'Oran cap a Alacant, elll dl.mÍI.rta t d 'Alaca.ot cap ê
Barcelona. eta dimecres

80 Pies.
llONDUCCIO, ~lECANICA, R&GLAMENT, DOCUMENTS, Certificats de PENALS l FO~IENT
AMB TITOL ASSEGURAT
L'única que sap preparar els
sofers per a exaroinar ·se de
1.• CLASSE l L• ESPECIAL
A S » • CORTS, 412
I E L

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

CLIN ICA GALLEGO •• VI ES URINARI ES
Carrer Hou de Ja Rambla, 11- PELL · SANG • VENERI • PROSTATA
Directori Dr. RIU Porta MATRIU • IMPOTENCIA • DIATERNIA
Consulta, 11 a 1, •·ao a 1. F, 10 a 1

20'35: Excursionl.sme amb la colla.boració de la Federació d'Entlta s
Excursionistes de Catalunya.
20'45: Noticiari des de In Redacció
de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies.
valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la Ca~
dral. - Servei Meteorològic de la.
Generalitat de Catalunya.
21'05: Orquestra èe RADIO BARCELONA.
22'05: «La P arau!:.». Emissió de
les deu 1 ctne minuts del vespre. t;\.
rectament des de Madrid. Resum :le
les informacions radiades durant el
dia.
22'15: TransmJssió des del carrer
Càmèlles. Concert per la Banda Municipal de Barcelona.
24'-: «La Paraula». Emissió de les
dotze de Ja nlt. Darreres informaclons. - FI DE L'EMISSIO.

Ybarra y C. S. en C.
3
,

Cal que els lectors i sim·
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
quirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

FAMILIA CATALANA
1 d'esQuerra desitJa un a
dormir o tot est!ll', An·
gels. 6. 1er 2a

Telèfon 1545'1

BARCELONA. -

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA/VENDA/CANVI
DE MOBLES, PIANOS. RADlOS, CAl.X.ES DJ!l
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CQ.
SlR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORT~ CAT~LANES, ~J4

relèfon 30422

BARCELONA

~

SERVE! liAPlD CAP AL BRA&J.. • PLATA

per moto-trausatlàntlcs correus espanyola
Sortides tlxea cada 21 dlea
Oap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortl.rl el C11a
24 de seterobre del Ul35, lA maanlllca motonau

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

«CABO SANTO TOMÉ»

36, SOQUERIA, 38

Que ad.aletra passat¡era 1 mercadertea
LAl Càtre¡ra ea rep rtns la vetlla del dia de aortlda .al tlngtado nQm.
del lloloU de Balears. Telé!on 18214
CONSlONATAJ:US:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en
VIA LAlEI'ANA. 'I

l'ELE.F'ON 41:.!05'1

O fereix importants reblllXes en tots
els articles de Cam.Jseria., Corbateria,
Gèneres de Punt. etc., etc.. durant
tot el mes de setembre

c.

Aprofiteu l'ocasió

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

PISOS nous, moderna.
espwosos, Provença, 62 t.
M, tardes.

DESITIIO juves tot c.atar. preu econòmic. copons, 'l. en tri.

LOCALS Industrials
pis. Messlnl, 86. Sa.nta.

VENDES

Empleats

LLOGUERS

-

II . .C.A•s•EA•cE•s•Ü•s•ÏsR·o-s ~;;~n~~~;Um.
El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
Que pel seu ~ratge li ofe·
reïxen garantia de difusió
del seu article, sense preocupar-se de la seva ideologia.

Ptes. 80

Oficina de .X.urisme Mallorca· Catalunya

ADVOCATS

I

Hospital, 42·T. 13651

Valldemosa, Deyà, Miramar, Sòller
Inca, Pollensa, F ormentor
Manacor, Coves Drach o Artà

Rambla del Oenke, núm. 35. -

LLEVADORES

CLIN ICA

8 AR C E L ONA

JA UME QUERA, consSOLARS a 6 duros mes
Carrer Dant, enfront Dl tructor d 'obres. Projectes
Menéndez
pressupostoe.
1
URGEIX vendre, 2 au- numero 14 t tutur merPe!ayo, 37. Tel. 745'16
tos cRenault:t 1 cFord», cat Horta. Canuda. 35. 1Barcelona.
CASA NOVA. Cort.a, meitat del seu preu. AmJ. pral. lra. o·n a una I 6
LLOG O gran local pr., '167, U IDb llllcen., ba.ny. gó, 59. \S. G.).
HABITACIONS des de
a 8.
FALTEN venedora a
o
clnema
ball,
a
per
pi
enU'esol.
33.
dlrecl.a, molt. llum
algua
Cadena.
0"75.
dorMAQUINES anaosea.
sots
HABITACIO
tots els pobles de Catalu- mlr. Rbla. Flors. 16, 2on.
Coattc.
polltlc.
cenU'e
p~ 4 balcons :.14
sol,
1
VENC flnestrea I ¡ra.. ocasió. &lpW.ve<la, 102.
nya intere:;:;ant.s producCOLMADO tocant al
pla,
amb
t>oU¡ra
1
duros
390.
llejos,
ce
Oea
HABITACIONS
barat.
cobertes,
lerles
Pa.sse¡g de GràciA, es ven
tes molt bona comlssló.
L'ESCOCESA. FaUles
FACILITEM dispeses. :lO ptes. mes. Pa.ssatae - - - - - - - - - peu tro.m.vta I autobus.
per 12.500 ptes. f>5 pesse-- Provldéncla, 8 (Gràcia).
E~;Crture a La Humanitat.
Cn!c11t, 8. 1er
Boepltal, 31. pral.
cotilles ortopédiQuea Boa
tes do benencl cUarl. Raó
Núm. 353.
HABITACIO, llOC cén. 133
pita!
lleteria.
76,
Tallers,
CRISTALLS
I
VIDRES
PIANOS de lloguer,
trlc, cedcl1o a bon preu
CARME,
DELAlg.
PENSIO
compra - venda. Urgell.
FA CILITO ¡¡rat Is. pen- per a auardar-111 ob)ectea nous 1 usats. Preua ec.,
corrt.
liambles.
SENY OR ETA, falta per prop
COL·LECCIONISTES
MERCERIA eu venda 1.21. Tel. 30.47fl.
a vendes a domicili. Sols t. estar des de 150 ptes. stons I habitacions. Ram- Escriure La Human1t1l nòmlcs. cAn¡¡elus Ball•.
Completeu voetra coHeeRbla Co.talun:va. 7.
per malaltia, 35 an:vs d 'e.
blo. Flora. 10, entl.
un article. Dirigir-ee a Cnrme, 12 _ E.
Núm. 315.
xtstènci.a; ¡Ira 45.000 ptes
A TEJlMINIS vestits ció de segells o posta.ls.
Calàbria. 9'1. cafès.
l'any, preu 12.500 amb contecclonats 1 en peça. gratultament. Pulgferrat.
HOSTES, :.!4 duros mes.
FAMILIA desltla lloa
PISOS 49'60 ntas.. 3
géneres, !acllltats de pa.- Enric Granados. 17. pral Pl. Nova. 6 l 'l. Barcc.JOVENET amb 1m.ml. 4 b . tot estar o sols dor- balcó c. tracte ro.m.IUo.r. nabLtac1ons, menJ. lav.
tona.
gamen&, tota serietat. R: 2a. De 4 a 8
uorables rererênclea a·., mlr, balcó, sol. Blasco casa tmmiUornble. Cecs dutxa. Navas de Tolooro.,
.JOSEP Ma. ESPANYA· Tallers, '16, lleteria.
fereix por a botiga o es. Onray. 14, 2.on. 3.•
172 1 174, prop carretera Advocat Rosselló. 253
.BoQuerla. 2. pral.
CADIRES I TAULES
VESTITS a termlnls.
crlptorl. Escriure a La
DISCOS gramoton nous, sense entrada n1 rtador. llo¡¡uer. Cafielloa. Desp.
COMPLETA, Ribes.
PENSIO
Huma nitat. Núm. 821.
St. Eusebi, S (S 0.). Tel.
lra.
S'ADMETEN hostes sots 25 duros. balcó o. 1 o :1
entrl.
60.
Balmes,
aaaorextens
econòmics,
ot. TAULER PALOMA·
PISOS nous, 14 duros.
R
roenjar preua baratis'14692
S'OfEREIX per e tro..- slma. sànts, St. Jordi, 15. amMóln1ceca. b a n~;er bla. 6 ta.. 4 babttaclons, lavabo o. RES. Advocat. sant Pau t1m.ent, en òpera 1 mua1cn
ch\sslca. Corts, 541, ler
.JOVE de bona presén
5
1
dUCCIOilS del rrancêa a cBar Manellc».
· Tel. 2a4411
'14
IClOI<).
19
1
17
Roa"cnt.
• ·" ·
COMISSIONISTES, Dl>3418'1.
Tel.
desltla
moto.
arob
ela.
l'esoo.n:voJ o cat.all. perrelacionar-se o.m.b seny., velles, lllurarooota pisos
sona apta. Escriure a La
VALENCIA, 169. pral,
4 PESSETES dia tot es..
CASETES a Horta, per
23:1
Provença,
ORQUESTRINES : Venc re ta d "Idees modernes. en
TOMAS .IORDI BLANC
Human1tat, núm.. 300.
·~-. 1 ,50 àpat. bab. ln- entre Muntaner I Aribau. llosar. 'l duros mea amb
HabitaCions allflla cor· alaua 1 llum. 3 dormito- 1\dvoca~. Procu~or dels sa.xo 1 e - baix. Adreceu- pla d'amistat. Escriure a
""
& La
Humanitat. La Humanitat, núm. 107.
HIPOTEQUES rlpldes
10.000 pauetas, ralten dependent. Dr. Dou. 12, rent: contort.
ris menj~ cuine, pati . Tribunal& PB¡. de Ort.. vos
sobre cases renda, préaper e neaoct editorial ca- entl. 2.•
Ràò: Gravllla. 11, :.t.on, c•a. 4'1, ar. l.a Telèfon Nli.m. 352.
sobre terrenJs 1 Un·
tecs
oea¡¡ra.na
ID6a
la
,
J::larcelona
CAMIONS,
PENSIO
'l616a.
IDEAL
talà. Escriure e La Hu·
RIERA ALTA, 69, 2.on cént.rtca 1 coorortable. de 'l a 9 vespre.
CAS ET A Torresaa venc alona. preua nous. To.m.a- Ques rust!Ques Notaria,,
ma nitat. Núm.. 104.
2.•. detiHlo 2 amiCS tot exc. menjar. pensió com·
tero
comptat
econotulca,
liS
rlt,
entresol
'l.
LLOGUER DE MOBLES
E. LLINAS ROIQ Ad. rn1nlll. Alt Sant Pere, f>S.
pleta, des de 125 ptea. noua.
CAT ALA. oorreccló • ·o- estar, bany asc.
assortunent vocat. Balmes, ~~ Tel Confeccions.
mes. dlArt!l. des de 5 ptea. Caroeraaran
rtg~na!B 1 proves d'ImRESTAURANT MIRA·
Sevillana, 8 . L. 2092'1. Barcelona
duros
24
DISPESERS,
prop
pral,
6,
EBcudUiers.
premta. EstU I ortosra.- mes. balcó c.. tracte taMAR. Unte a üarcelona
en llquldacló. P¡r. de Or&.
ELEGANT auto 4 plaSALO teatre I secreta• per ta seva temperatura
!la. Preua mòdics. Es- millar. casa IID. Cecs Bo- Rambles. Escala estanc. da . IOl
ces. Eq\Upat 6 n. nous· ria. otcrtm a Entitat Oul- a¡¡radable Que a'bl lr.IU•
criure a La Humanitat. Que ria. :1. pral.
tota prova. Ganga ventat. tural. Penya o OermiUI- delll. Salons especJII.ls per
CARME, 72, 2on .. desitNúm.. 105.
AUTO-CONDUCTORES
Legalitat, lS. (G.)
ja ! o 2 hostes tot estar cN\lrla». des de 15 r;>tea.
dat, condicions lmmm., a !>odes 1 u~~ouQ u ets .
CRACIA GARCIA LleES DESITGEN hostes. o sots menJar, b. c. Tra~ Servei,
rables. Aurora. 12, l.er
muntatge 1 des. vadora. Conbultes 111'8COMPRARIA eacrtr;>tort 25 duros mes. tot com- te fam.lllar.
tota
c.
C.
250
MOTO
muntatae Gestió perm.ta t\Utea. f>'lortdablanca. 911 prova 550 ptes. Trilla, 17
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SEHVEL MPlU t!E'l'MANAL ENTWt HAROELONA 1 Bll.BAO
Sortldee cada DIMECRES a la on cap a Valroela. Atacant, Màlaaa,
l:)evllla. Vtao. Vlllaa'arcta. OOrunya, Musel., Santander 1 Bllbao
AJternant-.e lea escale& de:
l'ar~na. ceuta 1 Huelva cada duea setmaoea
Sant Carlea l Ferro! ca4& duea aetmanea
SERVID CORRENT ENTRB BARCELONA 1 BILBAO
cada duea aetmanea
Bortldea eJ.s DIVENDREl:! a ta nlt, cap a l'atta&Un&, I:Sa.nt Carlee,
Vlnaruo. Valénela. Cullera., Alacant, Cartagena, Ai\lUaS. Almeria, M~
Ulla. Motrll Mi.laaa, Ceuta. Càd1Z. sevilla. Huelva, VIso. Marln, V1l..lapre1&, Ferro!. Corunya, AvUéa, Muae.l. Santander, Bllba.o 1 Pasa.Jea
En lea Unies ràpid 1 corrent s ·adiDet carrep per a Tàn¡¡er, LarraU l
Oo.sablanca amb transbordament a Màlap I també per a l'Il.l& Qr1a.
tlJ:U!. l Ayamonte arob transbordament a Huelva.
BEliVEl ENTRE BARCELONA, SETE 1 MAR8ELLA
Bor1.1dea Qutnzene.ll ela ..tJ.Joua cap a 86te 1 Marsella
Servei QUinzenal cap a OENOVA
c..a càrreae ea rep al Tlnalado àe la Companyia Moll àel Bebal1
Telé!on l.S686

de Sant Pau, 6

(prop Rambles}

Visiteu 11 111a de Mallorca
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Secció d anuncis per paraules
Auto-Escola

JOIES· BRILLANTS

Llegiu LA HUMANITAT Hi~l1~xd:
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Qu1 vulgui aprendre a conduir
'ue no deixi de visitar aquesta
acadèmia per esser la roés ràpida i la mes barata de toles
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BALLS DE SALO

MAGATZEM
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En cap ·llar ·catalana no ha
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nrol. lmtallaCions d·at¡ua. aaa 1 t&d.lo- tecnJ.
QUes Teloà!. 81'1~. AVIO•
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Ta ll i Confecció
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ràpid I econbm.lc. Es tallen pa.trona. t.4art1 JuIIA.. 4, 2..on, 2.• (prop
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Divendres, 20 de setembre del 1935

UN ACCIDENT GREU A BRIGHTON
El dia 20 de setembre del 1908 - avui ta vint-i-set anys - Nicol:t•t Salmeron va morir a la vila pirenenca de Pau, on havia anat
per a retrobar la salut perduda. Cal que assenyalem aquesta data
luctu:,;a. Gran ciutadà, gran republicà, gran home, Salmeron té a
més a més, per als catalans, el mèrit de la seva digna actitud en
tot un periode importantfssim del moviment autonomista de Catalunya
Aquest aspecte de Salmeron manté i mantindrà sempre el seu
record en la memòria del nostre poble. Els qui acusen de xenofòbia Catalunya, els que la presenten sorruda i hostil davant els que
han nMcut en altres terres, són plenament desmentits per múltiples casos, entre els quals ocupa un lloc preeminent el de Nicolau
Salmeron, fill d'Andalusia.
Catalunya és profundament sensible a les proves de comprensió
i d'amistat que li vénen dels que no són catalans. Fins direm que
és més agraïda amb els fills d'altres contrades que amb els fills propis. Res no toca tant el cor dels catalans com el sentir-se, no pas
afalagats o adulats, però st compresos, respectats i atesos de tora estant. Tan sensibles són els sentiments de respecte i afecte, que de vegades el cor els ha enganyat, t han tingut després algunes punyents
decepcions.

• • •

Nicolau Salmeron ha estat anomenat, per antonomàsia, l'amic
de Catalunya. Alló que va donar més valor a la seva amistat va ésser el complet desinterés personal. Després del 25 de novembre del
1905 i enmig del periode de la Solidaritat Catalana, va posar-se al
costat dels catalans, no PM per a obtenir-ne cap avantatge polí tic, ni cap consagració, ni cap apoteosi. Les raons de la seva actitud
van ésser pures. va situar-se al costat del dret contra za torça, al
costat de la ciutadania contra la coacció. Ell, aleshores, més que
posar-se l'dnima als llavis _ també hi ha gruixuts llavis mentiders _ va posar-se-la al seu cor, que mai no va parar els batecs
per les bones causes de llibertat t justicia.
Cap benefici personal o polftic no va treure Salmeron de la seva
amistat per Cat alunya. Al contrari: va treure'n perittdicis. Va treure'n els insults dels patrioters, l'avorr iment de molts dels seus antics correligionaris. les bales d'Hostatrancs - que contra ell anaven - i la fredor del seu enterrament madrileny.

• • •
Una dnima noble dins una figura noble; un alt esperit dins
un alt cos; una flama d'idealisme que lluïa en els ulls encesos ...
Aquest era Nicolau Salmeron. ¿Què ht ta que no tos fill de Catalunya? Mai Catalunya no ha posat fronteres a la germanor dels sentiments nt a la comunitat de les idees.
La glória cabdal de Salmeron li ve de la fidelitat infrangible
a les pròpies doctrines polftiques i morals. Ell mai no va dir que,
en el cas d'haver de signar sentències de mort, la mà no li tremolaria. No pas per tremolar, ans per imperatiu de la consciència, la
seva md va r esistir-se a la signatura tràgica, i ell, que era cap de
la República, va pMsar altra vegada al rengle dels ciutadans.
A. ROVIRA I

GOVERN GENERAL
Restriccions ...

El «Butlleti O!icial» en la seva edició d'ahir publica, entre altres, les
següents disposicions:
Presidència. - Decret en virtut
del qual és creat el càrrec de Secretari General de la Presidència i
del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.
Economia i Agricultura. - Ordre
donant publicitat al Decret del Govern de la República, del 29 d'agost
d'enguany, reformant els a.rticles
que s'esmenten del Reglament de
Metalls preciosos del 29 de gener
del 1934.
Ordre donant publicitat al Decret
del Govern de la República, del 29
d'agost del 1935, disposant la consti·
tucló d'Ull organisme amb el nom
d'Agrupació de Fabricants de Farines, al qual hauran de pertànyer
tots els industrials dedicats a la
mòlta de blat.
Sanitat. - Ordre en virtut de la
qual és creat novament a Catalunya
el titol d'Inspector municipal de Sa-.
• •
.
,
Un VJolent huraca s ha regiStrat a 1es costes d Anglaterra, el qual ba. nitat.
• • •
destroçat tot el que trobava. al seu pas. Ha resultat un mort i més de 20
La part dispositiva del decret pel
ferits. Un tramvia, al carrer de Ditching-Road de Brigbton, un balneari qual es crea el càrrec de Secretar i gede mar prop de Londres, ?a estat arrencat dels rails i tirat contra un neral diu a ixi:
lloc de reíug1 on ba quedat totalment bolcat
«Decreto:
Es creat el càrr ec de Secretari ge(Express-Foto.)
neral de la Presidència 1 del Consell
executiu de la Generalitat amb categoria de Cap Superior-Major, ads·
crit al Departament de Presidència,
al qual correspondran les atribucions
següents:
Tindrà cura de les relacions entre
el govern de la Generalitat 1 el de
l'Estat, i, per tant, tramitarà totes
les qüestions, consultes i peticions
que de les dites relacions es deri·

I

Segons prometé el senyor Pic, avui possiblement seran publicats uns

decrets de restriccions. Les economies abastaran les gratüicacions de
funcionaris 1 sous extraordinaris.
Del que no han parlat els gestors
de la Generalitat és de suprimir
conselleries. Recordem que les set
conselleries del darrer GQvern han
estat transformades en nou, i això
es troba en franca contraposició amb
les mesures que es prenen quant a
rnlnis teris.
Per sl pogués resultar profitós per
a un nou pla de r estriccions a la
Generalitat, destaquem que les actuals conselleries d'Obres Públiques,
Sanitat i Assistència Social el darrer
Govern de la Generalitat les tenia
r efoses en Ull sol departament, que
es denominava «Obres Públiques 1
Assistència Social 1 Sanitària».
I a fe que un sol conseller regentava els serveis del departament ple·
nament traspassat.

Nota de l'Escola d'lm·
fermeres de la Genera·
litat de Catalunya

«El dllluns passat, va donar eJ professor Suñé i Medan una conferèn·
cia sobre Escand1nàvia. En la disser·
tació, acompanyada de profuses prl)jeccions r especte a les InstiLucions
Sanitàries 1 Hospitals de Dinamarca
va fer remarcar el paper import::mtissim que hi juguen les infermeres.
La part segona fou dedicada a la
descripció dels fiords i altes munta·
nyes de Noruega amb les seves formoses perspectives. En acabar, parlant d'Oslo 1 altres poblacions d'a.quell pafs, va fer un estudi de la
manera rigorosament científica com
vin.
Tramitarà i comunicarà tots els són tractades alll les qüestions d'hiacords que el Consell executiu pren- giene pública 1 de l'estat envejable
de les institucions culturals de les
gui i requereixin aquest tràmit.
Vetllarà per la conservació del Pa- nacions del pafs escandinau.»
trimoni de la Generalitat 1 tipdrà
cura que pel Departament o Negociat al qual correspongui es porti a
cap, amb la major difigència, l'in·
ventari de la Generalitat.
Correspondran al Secretari general els serveis indeterminats que no
Amb relació a la campanya iniciadepenguin de cap Conselleria 1 els
serveis d'enllaç entre diverses Con· da per a la desgravació d'impostos
municipals 1 provincials del vi, la
selleries.
El càrrec de Secretari general hau- Federació de Municipis Catalans es·
rà de recaure en un funcionari ads· tima. oportú recordar que l'article
crit al Grup Superior Tècnic, que 39 de l'Estatut del Vi de 8 de setemposseeixi el titol de Lletrat, que por- bre del 1932 <Gaseta del 13) estati uns anys d'especialització en l'Ad· bleix que una comissió de tècnics
ministració i sigui, demés, Doctor dels ministeris d'Hlsenda, Governaen Dret. En els casos d'absència o ció, Agricultura 1 Indústria i Comerç
malaltia, serà substituït pel funcio· haurà de redactar, en el termini de
nari de major categoria dintre del sis mesos. una ponència que estudiï
Departament de Presidèpcia.
la supresió per part d'Ajuntaments
Barcelona, 17 de setembre del 1935. 1 Diputacions de tot Espanya dels
El Governador General inter1 de arbitris que gravin l'entrada, circuCatalunya, President de la Genera· lació i consum dels vins corrents 1
litat, J. Pich.»
afegeix l'esmentat article que en la
mateixa. ponència es proposaran les
que en relació als arRestriccions a la Gene· compensacions
bitris suprimits hagin d'atorgar-so
ralitat... ?als Ajuntaments I Diputacions.
Cal desitjar, doncs, que els propulPrecisament ara que es parla de
restriccions i que volen fer-se extensives a la Generalitat, apareix un
decret creant un càrrec de Secretari
general, que, naturalment, serà remunerat amb moltes mUs pessetes
anuals, i que hav1a estat suprimit
pels anteriors governs de la Generalitat, que practicaven veritables
plans d'estalvL En canvi als gestors
de la Generalitat se'ls ha ocorregut
aplicar les restriccions entre el cens
de funcionaris, i especialment entre
els més humils, els de 270 pessetes
mensuals.

LA CAMPANYA PRO DESGRAVACIO DEL VI

ELS HOMES DE LA PRIMERA REPUBLICA
Una violenta tempestat d'aigua i vent està produint grans estralls a Angla-

terra. Aquesta roto ofereix una. vista. del camp militar de Longparisb,

prop d' Andover, on es troben 50.000 homes de l'exèrcit de maniobres.
No és noble ni ètic que els pobles rate, i va ésser un deis més fer· Observarà el lector que la flema britànica. està representada en el soldat
com dorm tranquiHament sense preocupar-se del que el volta.
oblidin els seus amics. I Catalunya, vents krausistes espanyols. L'home
que va tenir un amic lleial i des· que havia proclamat en veu alta:
(Foto Keystone.)
interessat en l'apòstol del republica· «Jv he combatut sempre tot proceIili.me espanyol, mancaria als seus d:ment que no s'ajusti al dre~ 1 estideures més elementals si deixés sub- g-.U dintre de la I..galitat», era. forçós el 97, any en què, per tal de faci·
El Parlament mexicà
mergir la seva figura en aquesta Es· que s'oposés a l'aprovació de la Llei litar la unió esquerrana, va llicentfgia, on tan sovint ama submergir de Jurisdiccions que va provocar el ciar els seus elements, que va reels homes.
moviment de Solidaritat Catalana. fondre amb la Unió. Aquesta el va
Avui, 20 de setembre, s'escauen Algú que aleshorf's va censurar du· elegir diputat a totes les legislatures
vint-i·set anys de la mort a. Pau, de rament Salmeron per la seva abra.- fu1s la del 1907, que va acarar-se
Nicolau Salmeron, aquell polític ve- çada, emocional, als carlins, no ha amb la famosa llei del govern «li·
nera.IJle, de barba. tan blan.:a com la tingut escrúpols després a prodigar b..:ral», que ell, home just, va cons!·
seva reputació, que vàrem erigir en
derar inicua, mentre altres que gacap de l'aixecament paclfic que fou
llejaven aleshores com a energúmens,
Ja Solidaritat Catalana.. En temps
sense la història ni la saviesa de
que el mot «català» era pronunciat
SPlmeron, es constituïen en aliats
Ciutat de Mèxic, 19. - S'ha dic·
amb sorna 1 ironia per molts poll·
de la politit madrilenya, servilment tat una ordre establint que els ditics de Madrid, un fill d'Alhama de
ajupida davant poders que no eren
putats hauran de dipositar llurs pisla Seca (Almeria), d'educació ben
civils.
castellana 1 vinculat integrament a
I el centralista Salmeron compren- toles al guarda-roba de la Cambra
la politlca espanyola, va saber sogué i estimà Catalunya i li recone- abans d'entrar al saló de sessions.
breposar-se a tot, i, dut pel se'U amor
gué drets que li regatejaven altres D'aquesta manera s'evitaran els ti·
a la justícia 1 el seu odi a la viopolltics destenyits que volien passar roteigs parlamentaris.
F•1cia, no vacillà a sumar·se a l'esper federals. Sl Pi 1 Margall no haEls espectadors seran escorcollats
Pf ntànla reacció, viril i ferma, de la
gués mort anys abans, cal creure que
catalanitat atropellada. Perquè la viuna abraçada reconciliadora hauria abans d'entrar a la tribuna destinada de Salmeron, com reconeix Alvac~nsolidat més el bloc solidari, flor da al púbHc.
ro de Albornoz en el seu llibre «El
d'un dia, tirada a perdre més pels
partido republicana», va ésser un
de dintre que pels de fora.
epostolat contra la força i la vioSalmeron va morir abans de la.
lèncla.. Perquè ho fou, ell, fidel als
desfeta solidària 1 tingué, quan
EL NOU EXPRES DELS FERROCARRILS ANGLESOS
seus principis, va negar-se a signar, I
menys, la Impressió que moria acabccm a President de la República, les
dillant ·un poble més que un partit.
sentències de mort que li proposaven
Les calúmnies, les vexacions. les pa·
els Tribunals de Justícia, i abans va
letades de fang, que innobles adver·
preferir resignar el càrrec. Moltes veNICOLAU SALMERON
saris havien llançat damunt el seu
gades això li ta estat retret com una
nom c.., vida, varen estroncar-se amb
feblesa, quan, l ~ fet, és una fortitud. moltes abra~.ades més estretes t la mort.
Salmeron començà els seus estudis menys nobles a representants d'a-l N:c_olau Salmeron, com PI i Marde dret a. Granada i els acabà a quella reacció tan caracter1stica com gall 1 les grans figures de Ja bona
Madrid, on arribà a exercir la càte· 1la carlina.
època, té totes les característiques
dra de Filosofia a la Universitat Cen·
La seva devoció a la causa de ca- I d'un Sant laic. En té fins l'efígie.
tral. Més tard, explicà la de Meta· talunya pogué haver-li costat la vi· Si existis un emprri per als bons I.
f!slca, 1 exercint-la el va sorprendre da, quan va produir-se l'anomenat I alts servidors de Catalunya, cal creula mort. Ja de jove, l'insigne repú· «atemptat d'Hostafranchs», en vigi- re que ~lli trobaríem l'ombra augus·
blic, va mUltar en eis partits més lies de les eleccions triomfals soll- ta de Nicolau Salmeron, acompanya.
avançats del seu temps i convivi amb dàries de l'abril del 1908. Aquell fet da de la del seu contraopinant Pi l
Pi 1 Margall, Figueres 1 Orense en de sang va rer una víctima, el se- Margall, el seu amic del 1907, Franla tasca preparatòria de la revolució nyor Cambó, però tingué la virtut cesc Macià I el seu deixeble Fran·
del 68. Aquesta el va sorprendre a de provocar, amb la indignació ciu· cesc Layret.
Alhama, on. es restablia d'una do- tadana, una victòria molt més àJn.
J. M. F.
lència. contreta a la presó, i tot se· plia que la que somniaven eis caps
guit anà a. posar-se al costat dels solidaris.
dirigents de la politica revolucionà·
No ha estat Salmeron un element
ria. va maldar, noblement, perquè de descomposició republicana, com
el poble es capacités més del que inj ustament li ha estat retret. Tot 1
'
I
ho estava, abans d~ prendre les reg. el contrari. Cert que el període dis·
Vevey, 19 _ A'1li ha mort, als
nes del poder. i alXò li valgué que pers que v~ segurr de prop la res· 90 anys d'edat, l'ex-ambaixador de
el tlt~essm de monàrqmc els incom- , taurac1ó reialista, e~ g:ans capitos- , França a Berlín M. Juies Cambon.
prens1us i baladrers, molts dels quals to, republlcans -P1, Figueres, Cas·
•
després feren acatament a la mo- te:ar i el mateix Salmeron- s'enenarquia, cosa que mai no va. fer Sal· mistaren, fins al punt de no saludarLA PERSO NALI TAT DEL
meron.
se. Q'.tan més tard va rompre amb
FINAT
Que Salmeron era republicà en Ruiz Zorrilla -amb el qual s'havia
Paris, 19. - Comuniquen de Ve·
dóna fe el fet d'haver-se negat a identificat a l'exili-, es degué, oom
soscriure l'Acta del Govern provisio- sempre, a la fidelitat de Salmeron vey (Suïssa) que la mort del senyor
n::.l de la forma monàrquica. En dó- al que sempre havia predicat. cLos Jule5 Cambon es produí anlt passana fe aixi mateix la ~eva línia de partides -tenia dit-- no pueden ape- da. El finat oomptava 90 anys d'edat.
capteniment, que fins a la mort va lar a la fuerza slno cuando carecen Havia nascut a Paris el 1845.
Durant 1& sev& llarga carrera. poésser clara 1 d1àfana, sense que nin· de medios de derecho para lograr
gú hagi tingut mai l'atreviment de el triunfo de sus aspiraciones.J Ruiz lltica ocupà importants llocs. Fo"
projectar una ombra. d'unmoralitat Zorrilla, el conspirador per antono- governador general a Algèrta, on
damunt la seva fig-.tra impòluta. Els màsia, opinava el contrari i això va havia exercit. alt.res elevats ràrrecs.
h( mes de la primera República, Sal· dividir els dos homes, a conseqüèn· El 1897 fou nomenat ambaixador de
meron entre ells, pogueren ésser mals cia de la. sublevació del 86, ran de França a. Wa.shlngron.
Quan la guerra hispano-Ianqui, la
poutics, pecaren potser d'excessiva la mort d'Alfons xn. Salm~ron va.
tf'ndèncía. a la dis~.egac!ó i de vo- renunciar llavors la seYa acta de reina. d'Espanya designà el senyor
Cambon mandatart prop del Pres!·
ler aplicar, sense probabilitats d'èxit, diputat.
Ie.· teories a la realitat. Això I molt
L'any !888, el diari eLa Justlciln dent dels Estats Units. Més tard fou
més, serà veritat, Si voleu. Però mai agrupà un nucli format per Salme· nomenat ambaixador a Madrid 1 Aquesta bellesa de locomotriu que ha entrat en servei regular fent el
ia forma monàrquica no ha pogut ron, Azcàrate, Labra. Pedrega} i al- després marxà amb Igual càrrec a tra;iect~ de 268 milles entre Newcastle i l'estació de King's Cross (Lon·
exhibir ...,flgies tan honradet I tan gun altre, d'on va sortir el partit Berlín. on romangué !!ns la decla- ~res), a 67 milles per h ora, ha batut el rècord de l'hora. Aquest trajecte
netes de mancaments a l'austeritat. republicà centralista, transacció en· ració de la guerra.
és el més ràpid 1 llarg d'Anrl:lterra. L'"express" en ésser polit moments
Juies Cambon era membre de
Nicolau Salmeron va ésser un dels tre el zorrillisme radical i el casteabans de sortir
Jei.Xebles predilectes de Sanz del Rlo, l· risme possibilista. El partit va en- l'Acadèmia Francese. i posseïa la
jl nt amb Giner de los Rfos I Azcà· fortir-se i Salmeron l'acabdillà fins Gran Creu de la Legió d'Honor
1Express-Foto.)

ELS DIPUTATS HAURAN DE
DEIXAR LA PISTOLA Al
GUARDA-ROBA

___________*_______

JULES CAMBON HA MORT
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LA UNIO SA~

Els delegats de lc! u ió
DA
tica. ~ Francesos Isra~lit/atrió.
8
pres1deu: M. Edmond Bl h ~ llke
vice-president Maurice Boc ' 1 n·t,
anat a retre homenatg enda, ha11
•
a la me.
m Óna
del rabí Abrahame Bl
vant l'estela funerària queOCh, da.
tua el seu nom als Vosg
perpe.
va ter el rabf per a ues. ¿_Qu~
aquesta estela?
merel:ter
Erem als dies angoi:r
l'horrible tragèdia que v 0803 de
gonar quatre an118 el m~ ensan.
ambulància francesa havt n. Un4
bo~bardejada i un agonitz~ntestat
tóltc, demanava, entre sang! ,: ca.
erUCI'f'IX. El rabí, que servia
o..,• Ull.
deixà de banda les discre a~lr,
religioses í va cuitar a tx!~ncte,
crucifix al moribund. Encarar el
havia .tingut temps de lliUl'a~-rr:
un obus va esmioolar el rabí Ab ~
ham ... Fins el gran escriptor M~~
rice Barrés, ultramontà rabiós
commoure's i va dedicar a l'e •. va
d~ una de les seves més belle PISO.
gmes.
s pG.
I és que a tots els pobles be¡.¡¡.
gerants- amb rares excepcfo
regnava aleshores, sota el signnsd
la Unió Sagrada, una toleràe .e
sense lfmits. per
a les idees, eree¡z.
II.CUI
.
ees i convtccwns. L'home, i1u;linat
a barallar-se per no res mentre
les coses rutllen a pleret s'a
ma
·
ger.
na 1 s•es t'1~a quan les • calamt.
tats .van a. dOJO. Sovint veiem pa.
res 1 ftlls 1 germans 1 matrimonis
que només paren d'esbatussar./
í es reconcilien a la capçazer!
d'algú que està de cos present
¿No v.ald~ía més que d'aqu~sto
tolerànc~a t germanor en /ess!m
un culte permanent? ¿Una /lam4
que no s'apagués mai, com les del
Te1~ple d~ Vesta? Es difícil, peró
no llnposstble. Caldria, només, que
tots aquells que poden trobar-te
en el cas de demanar als altm
que s'uneixin per a ter front a Ull
risc comú, tinguessin la previsió
de no sembrar odis, extorsions in.
justícies, arbitrarietats... T o't e,
aquestes coses dificulten sempre
la sinceritat de les Unions Sagra,.
des. Abans de lapidar i ter tirete1
un pròxim parent poc grat, pensin que poden necessitar la seva
coUaboració algun dia.
J. M. FRANCES

-----------*---------sors de la campanya de desgravaci4
reclamin a la vegada el compliment
de l'esmentat article de l'Estatut del
Vl i, per tant, la formació de l'OJXV'·
tuna ponència encarregada de cercar les corresponents compensacions
per als Ajuntaments afectats per 11
desgravació.
La Federació de Municipis Cat&lans, en nom dels interessos que representa, salvat aquest aspecte l.Jn.
portantissim, ja previst per la Llei,
declara que en res no haurà d'oJlO'
sar-se a la campanya iniciada.

"Bbisca" és el nom de l'elefant que veieu en aquesta rotografia. co
elefant jove, molt amic de la gresca, que no hJ ba ma.nera de treure de
l'aigua a desgrat dels esforços que ra el mosso del Parc Zoològic de ¡,ondrd
(Foto Urbis-PreSS·)

La política grega

LA CONFERENCIA NAVAL HA
FRACASSAT ABANS DE RE·
UNIR-SE

S'HA AJORNAT EL PLE·
BISC IT
Atenes. 19. - s·han contu!Ilàt el::>
rumors que circulaven prop ,ru:1
pos¡;ible aJornament del plebu:cJt pvpular per a determinació del règ¡.m
· t~r
grec. Oficialment s'anuncia que ~
Londres, 19. - El reaac
. oil·
queii tindrà lloc e: dia 3 del pròxim val del «Daily Teleg~plU ~~n
novembre.
de la pròxima Conferencia a~ rooonsldera que re3 no se'n pot ~ó
EL GO'IERN DEMANA SE· nostícar perquè la seva celeb~· de1
RENlTAT
Atenes. 19. - El GQvern en ter les qüestions que en e:'la s'ba , ac·
pública la data de celebrac1ó del debatre depenen del curs de!S ptl
plebiscit popular, fL'ü\da per al ct:a tuaU¡ esdeveniments provocats
3 de novembre, ha dirigit Ull m ml- confllcte italo-abissinl.
test ni poble grec. i 11 demana que • o
'
leseret·
iJl:·
El penòd!c posa de rel ,eu
faci res que alter! l'ordre que ha d'\-sportant:; oonstrucclons nav~CJeS 1
ser guardat de totes maneres.
tuades per les dlstmtes pot.e en la
CONOYLIS NO HA D EM~l· dec!ara que Anglaterra es ve~l la seNAT L'AJUT ITALIA PER necessitat d'augmentar també
pO'
11
A LA RESTAURACIO
va
flota
per
a
mantenir
la
~\
:;eg1l·
Atenes, 19. - L'Agència d'Awncs
desment. el rumor Q.ue el mlDÍStre de tenclalltat 1 poder garantir
la Guerra, general Condylis, hagi ob- retat de l'Imperi.
ae s·estl
tingut Ja promesa d'Ital!a d'ajuJur
Creu saber l'articulista q
, de
1.1 restauració monàrquica, trutjançant el compromis de Condylis <!e con!ecc o nan t. un \'&St. progrt'Ul> ¡¡altreballar perquè Grècia abandoni construccions naveis que se:;";nent.
mès a la cons!derac!ó del Par
l'Ent.esa Balcànica.

Llegiu avui ¡·cada dia LA HUMANIJAT, el vostre diari

