EL T EMPS. _

A catalunya el cm està cobert o gairebé oobert per

tot el pa ls, llevat al pla de Lleida on està .. rè.

Els vents són fluixos I de direccions variables.

S'ha registrat lleugera precipitació a Tarragona.
Temperatures extremes : Màxima, 33 grus a Seròs I Tremp¡ m i ni~
ma, o graus al Port de la Bonalgua.
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1probablement avui al mati, després de les gestions realitzades diumenge i ahir, se sabrà si declina o no
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LA CRISI

Vestit nou,
i no pedaços
D'tma pila de mesos ençà, que
la coalició governamental espa-

rrvola és com un vestit esquinçat i malmts. Fet amb tela de
poca qualttat, els conflictes polltics dels últims temps l'han deixat lmpresentable davant del
parlament I sobretot davant del
pals. Tothom se n'adona i totnom ho reconeix, f ins els mateizos interessats quan parlen amb
tranauesa.
¡Quin trist espectacle el dels
esquinços I descosits que cada
quatre dies es produeixen en la
situació del bloc de dretes/
sense cap intervenció positiva de
les esquerres, només per les qüest ions I baralles que hi ha entre
els quatre partits del bloc I dins
alguns d'ells, vénen les tempestats ministerials i les crisis. La
situació està tan gastada i ts tan
feble, que una simple estirada de
l'impagable senyor Royo Villanova serveix de pretext per a un
daltabaix.
Amb prou ! eines ha passat el
breu par~ntest de l'estiu - un
estiu de perills í mals averanysI el bloc tamós ha tornat a
queixar-se. L erroux, amb els
seus procediments de sastrinyolt,
volta apariar-ho amb un simple
sargit; però no ha estat possi ble. I altra vegada ha hagut d'intervenir-hi el cap de l'Estat, en
mfg del rebombori d'una crisi total I, segons sembla, d'aquelles
yue en diuen de t ons.

e.,.

• • •

Una crisi total I de trms, en
aquest perfode de la segona República espanyola, ;a sabem el
Que porta: una setmana d'interrupció de la vida polttica, un
/eix d'anoúntes i cobe1ances, una
llarga processó de consultats que
pugen t baixen les escales de l'anomenat Palau Nacional ...
La crisi actual és com les dues
o tres darreres: una crisi d'orientació polttica, promoguda pel
desacord evtdentlssim entre l es
tendències del bloc dels quatre
partits i les tend~ncies pre~ents
te l'opinió pública. Per tant, tot
allò que sigui ter G overns més o
menys nous de la mateixa tendència és perdr e el temps i em -..
bullar cada vegada més la troca
per al moment en què ;a no pugui atornar-se el canvi de política indefugible.
Quan els homes i els periòdics
de la coalició dels quatre pa rtits
afirmen que amb les Corts del
1933 no és possible cap altra pouttca que la que s'ha seguit fins
ara, tenen tota la raó. O seguir
Pel mateix camt, que és un camt
Que ta no passa, o dissoldre les
Corts per a convocar -noves eleccions. Els de la coalició i els as ~
Pirants a convidats de la darrera hora, s'esgarrifen només de
Pensar que les Corts puguin ésser dissoltes, i també en això la
raó els acompanya.
Saben que
han de perdre les eleccions pròXImes, I més S'estimen un vestit
esparracat i amb un mostrari
de Pedaços que no pas un vestu nou, que seria auUnticament
republicd i esquerrista.

• • •
Que dtgut el que vulgui el senuar Cambó i els seus afins. La
follia tlO estd en la dissolució
d'unes Corts que no represent~n el pa'fs, t que no tenen cap
Vitalitat ni cap consistència, ans
està en la tossuderia de continuar
POsant pedaços a una situació
O'Ue reclama un canvi complet.
Ni les qüestions exteriors nt les
interiors poden ésser afrontades
Battstactòriament enlloc per Parlaments i Governs que no tenen
la confiança del poble. El que ara
Passa dins 1 tora no vol dir que
l'hagi d'ajornar indefinidament
la consulta popular; vol dir que
aquesta 1a S'havia d'haver tet
(~sos enrera, t que com més es
rtgut a ter-la, pitiors crmseqüènCies PDt portar l'error.

A. ROVIRA I VIRGILI

EI

President
missa

oeix

~{.!adrid, 22. - Moments després
nat ver abandonat el Palau Nacio-J'E¡; el senyor Lerroux, ei eau de
on ~t PUjà a l'oratori de l'edilic~
ra:nffiallllssat acompanyat de la seva
troba • a doa quarto de dotze es
Ue!Pa~ una altra vegada al seu
"-' on ru!à tot el mat1.

o

Després de la nota de S. E., el Govern que es
f
h dI
I
ld
ormi a ésser igua Q similar a imissionari

El senyor Alba •I Ia er·· s·· IE~n~::~i~~:~~:~~~t~::.~~i
lmpressl6 deplorable a ntadrld, sobretot quan en elles re bassa l'anun..

(CrOnlca del nostre redactor

a

Madrid Atard Prals)
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Madrid, 24, matinada (per telèfon}. questa naturalesa: l'h an d'lm posar ma complir Ja Constitució i les lleiS,
per Uur torça. moral recolzada. per eU el primer, per a poder lmpo ..
ampliat la seva consulta. amb el cap
AT l'opinió popular. Per això certes ma- sar amb autoritat aquest compliment
de l'Estat. Per la seva banda, el seU
M
A
N
I
T
H
LA
Llegiu
nifestacions del diputat de l'Esquer- als altres.
nyor Martinez de Velasco conferenciarà amb el senyor Melquides AlEl senyor Alba, home optitnista, es
varez.
disposà. a complimentar l'encàrrec
tarda, a les tres, anirà
que U havien encomanat. Per tots
D esorientació al Aquesta
domicili del President de la Recostats trobà, almenys en aparença,
Madrid, 22.-com és d~ co:ISu::! Lud pública el president de les Corts, sefelicitacions 1 estímuls. El bloc i els
en conflictes politics com el que es- nyor Alba, al qual hom ba adverttt
Cambó no sap com fer-ho per es- seus components eren els únics q· 1~
tà plantejat aquests dies. l'afluència segurament que es tracta de l'aro- borrar de la. memòria del senyor han romàs, diumenge i dilluns, estude periodistes 1 repòrters gràfics al pliació de la consulta.
Alba tota aquella campanya de «La pefactes i contrariats davant les rel·
Palau Nacional el mati del diumenVeu» que presentava et politic cas- t-erades afirmacions del President del
ge fou gran, malgrat ésser un dia
S. E. es trasllada al tellà com la cuca-fera responsable Consell en potència.
destinat a descans de la Premsa..
seu domicili parti.. de totes les malvestats que queien saAqoel"J,. s exuberàncies verbals ta~
Des de les primeres hores del mati
bre Catalunya. Ara, el cabdill de Lli· optimistes
no eren de bon augurJ.
fou considerable el nombre de pecular
ga. Catalana, ha. trobat l'ocasió jus- Tindrà
el senyor Alba la prometenriodistes que hl havia a les portes
Madrid, 22. - A les dues de la ta de demostrar a l'antic odiat, •Alde les d~pendències ocupades pel tarda el senyor Alcalà Zamora aban. ba!:t, que per part d'ella cap boira ça seriosa del decret de dissolució de
cap de l'Estat, que esperaven impa- donà el Palau Nacional i aoa al :..eu 1entela la bona amistat amb què l'ab- les Corts que faria efectiu en cas que
cients l'arribada de les personalitats domicili particular. Els periodistes I sequien. El conferencia.dor de l'Hotel ¡ets del bloc mantinguessin llur actique, segons alguns diaris del mati, tamBé se n'anaren de la residència. Meurice ha estat encarreeat de !or- tud d'intransigència ja coneguda?
Gradualment en la jornada del_ dldesfilarien per la cambra prestden- presidencial per a traslladar-se més l mar govern. Alba ha visitat el senyor
cial abans d'encarregar a una per- tard a la casa del cap de l'Estat. 1 Cambó 1, acabada l'entrevista, aquest lluus els caps del bloc, en perpetua
sonalitat que no és diputat a Corts
conferència de caps, han anat canha exclamat jmós:
1 que és vocal del Tribunal de GaAlba al domicili de
«-He mamfestat al senyor Alba la. viant de tàctica. A l'obscuritat mal
ranties la formació de Govern. No
S E'
meva satisfacció de veure que ha re- dissimulada amb què acolliren les
fou possible d'aconseguir cap indi.
• •
but, l'any 1935, l'encàrrec que jo de- primeres plàtiques amb el senyor AIci que orientés els periodistes resMadnd, 22. - Moments després sitjava que hagués tingut l'any 30». ba ha sepit una cautela I n l'acció
pecte a les personalitats que serien de les tres arribà al domteU~ del se- : Voleu un més gran reconeixement i en les paraules, desa.cost~da.
consultades novament i en aquesta nyor Alcalà Zamora el prestdent de de les facultats patriòtiques del se- Fins el senyor Gil Robles ha retirat
incertitud varen transcórrer les pri- 1 les Corts, el. q~al saludà. afectuosa- ¡ nyor Alba?
la seva a rtilleria. S'haurà. arribat al I
meres hores del maU.
ment els_pen~tes, però no els _féu
L'any 1930. El recordeu? Després terrible cos a cos de la. daga?
cap manifestació! car en aquell ms- de la caiguda de Berenguer, (havia.
El senyor Alba és com un bagul
El senyor Lerroux va ta!lt només sabta que havta estat esdevingut la tragèdia de Jaca), Cam- de doble fons. Tots els homes d'Es a Palau
cndat pel cap de 1 Estat.
bó emprenia el viatge cap a. Madrid tat d'Europa. -deia ta quaranta-vuit
amb 40 graus de febre. Corria l'au- h o. y s-estem molt preocupats. AquesMadrid, 22. - A un quart d'onze
Alba rep l'encàrrec to que conduïa. el senyor Cambó a tes afirma.cions tan rotundes intimiva arribar S. E. al Palau. Poc desde formar Govern
tota velocitat. La difícil situació per- den al més curtit, àdhuc al senyor
prés de dos quarts d'onze arribà el
22. - Fins a tres quarts , què passava. la causa que anav~ a Gil Robles. L'a.firmació del seu opticap del Govern dimissionari, senyor deMadrid,
no va. sortir el senyo~ ¡ apw1talnr, bé es mereixia_ el sacrifici misme constant, pel que fa referên ..
Lerroux, el qual venia, segons va Alba,quatre
el qual va veure's voltat pels del nostre gran «cata.lamsta:t.
e la a l'èxit de la seva gestió, tamb~
dir, del seu domicili, i que, per tant, periodistes
i fotògrafs que esperaCambó ~~ 1'9:caba. de recordar ha. intimidat el bloc. Almenys aquesno tenia noticies. Digué també que ven impacients
la
seva
sortida.
El
aquell
sacnhct.
S1
se
li hagués accep. tes són les impressions últf~es.
no havia rebut cap visita i que, en president de les Corts s'expressà en tat el co~ell que va donar, com hauLa clau del desenllaç de la crisi
conseqüència, li era impossible de do- els termes següents:
rien ca.nv1at - potser - les cose~l estava en la reunió celebrada de vult
nar cap nova.
-No us lliuro una nota que m'ha Aleshores Camf?ó - bo ha fet pu- a dos quarts de deu d'aquesta nit a.
Immediatament el senyor Lerroux
el President de la República, blic ara - volia que fos _President la. Presidència. EI senyor Alba comva passar al despatx del senyor Al- donat
puix que S . E. ja m'ha anunciat que del Consell el_ seu ex.enem1c ~lba.
paregué davant els caps del bloc:
calà Zamora.
ei cap de la sub-secretaria us fa
El subconscient (?) ha traït una. Lerroux, Gil Rol:! 1 J, Martínez de Vefaria. arribar a mans tot seguit. El altra vegada. el llder_ del partit dels lasco 1 Alvarea: · {1\o:lelquíade!).
Del
Ampliació de consul· Presiè.tnt dc Ja. República m'ha con- «30 anys de catalamsme». Confiava tractat no se'n sap res d'una mtmera
tes
fiat l'honor d'intentar la formació que Alba hauria adobat les coses. concreta i circumstancial. Arribà el
Madrid, 22. _ La conferència en- del nou Govern. La nota expressa A_dobar les cose;s. l'any 1930, volia. final de. la conferència. Abandonaren
tre el president dimissionari i el cap les característiques que aquest Ga- dtr fer els possibles per a la. ~on- el
Palau de la Castellana els red 'Estat fou molt extensa. Alxl que vern ha de tenir. Em faig càrrec tinuació de la monarquia borbòmca.
units. Dos, Alvarez i 1\lartínez de
11
· te"l~en per- , Cambó
enyora
l'any
1930
1
amb
e
sorti el senyor Lerroux tou aturat d e. Ies d 1·¡·lCullats 9-~e eXls
d
h • _ lliurat el poder Velasco, per Ja porta del darrera. I
d
P els periodistes. i s'expressà. de la que jo aconsegueiXI de reahtzar-ho. 1 error e no a ver se
· t
·
1 precisament per això no he opa- al senyor Alba. ~1 sap, qui sap, eu tres, els senyors Alba, Gil Eobles i
per la porta gran. A què
segu~~ :a~~~- dlr res Ampliació sat al desig del President una nega- pensar Carz:.~~~· Sl ell ens bauna evi· Lerroux,
és deguda. aquesta singular sortida
de consultes i prou. He ·dit a. s. E. ~i~~ rcxlona. Es tracta d'un sacriftci, tat la Repu 1ca ...
del cap agrari i de l'orador asturià?
que me'n vaig directament a. San 1 1 mtent també ho és. Sóc ~resident
El senyor Alba seguia més optimisRafael a dinar amb la meva rami-\ de la. Cambra i per a ml l'esser cap
ta. que mai. Anuncià que aquest maHa. 1 que a la tarda estaré a la seva. del Govern em s.up~. mé~ que alportaria. la llista del nou Govern
disposició. He dit també a. s. E. quins tra cosa, un sacrUtct. He d1t al Pre- que afronti qualsevol diticul t a t ex- 1tí que
havien arribat a un acord.
són els camins que seguiré, per sl sident que abans de donar un sol kl"na. amb fermesa. de cr i, eri nacio- Tambétots
insinuaren quelcom l !mbhnt
és necessària la meva opinió, ja que pas en el desenvolupament d~ JO]. nat, que resolgui. els al~res problemes els senyors
Lerroux i Gil Robles sen·
no m'atreveixo a dir-ne consell, tot meva gestió em cal conèixer 1 actt- en què l'acorcl es pugui obtenir 1 que se ésser, però,
molt explicits. Què ha
1 que segueixo essent president del t~d del meu cap, senyor ~rroux. en coHaboració amb les Corts ac,
ar·armen que ls
consell
S1 trobo en ell la conformttat, no tuals am b el recolzament i basc de pa~sat acl? A1guns
e
•
del bloc han acollit el senyor Alba
contfstant les preguntes dels pe- for~ulàrla., sinó intensa i cordial,
la
seva
majoria,
cerqui
les
més,
mit
u
presten
sup:nt
en
la
missió
que
riodistes afegi el ¡senyor Lerroux que segmré_ endavant les meves gestions,
el President li havia donat compte però s1 el senyor Le~r'?ux no estl~ llors, distint<s i preparades coHabo- té encomanada per evitar mals ma·
jors: tot menys les eleccions!
de les consultes 1 les ba sintetitza- gués en aquestes condicions, jo, res- racions.
La transigència a. què poden arD'aquesta manera, h solució que
des de la manera com ell sap fe r- pectuosament ~ecl~naria. l'encàrrec.
ho
En el que 1ac1 h1 poden haver e::n- ribar els partits en llur apreciació de assenyalàvem en la nostra darrera
~Hi hauran altres ampliacions de certs o e::rrors, mai però ~pctènc1es tes circumstàncies i de llurs deures crònica com a segona de les tres que
consell?
que pugum representar ~etnment per per damunt de rancúnies, interessos es plantejaren en aeaber les consol-Em penso que sl.
al _meu cap actual, qu1, a més, se- i pugnes, permetran ](OS mesures efec- tes -un Govern amb el bloc, amtives i mínimes d'aquella compene- pUat amb noves aportacions de trops
En acomiadar-se, el senyor Ler· gurrà essent·ho. .
r oux tornà a dir que marxava direc- --~ resum: que fms que confereJ1- tració, la màxima, naturalment, molt p::t.rlamentarls- porta. el camí de
tament a San Rafael.
cn amb el senyor _Lerroux ~o segui· més ampla. i compznsada, que supo- prevaler, descomptant de moment les
ré les meves gestions, i d aquestes, sa i no imposa l'encàrrec presiden- que preconitzaven un govern igual a l
Els periodistes estan no cal dir que en tindreu noticies. ciai, i es fixa pel reSJX-cte i empar dim!tit 1 un govern de car àcter n a·
•
Un pericxlista li preguntà. on se al dret de tots els espanyols sense clonal.
desptstats
.
n'anava, i va respondre:
distinció ni límits, i per la conside· ¡ Els diaris oficiosos de la Ceda es
Madrid 22. - Els periodistes es·
-Me'n vaig a caS!l. El senyor Ler- ració c.!e qualsevol intent útil o mo- bolquen en l'antiguitat més inefable.
peraven Éunb impaciència. l'arrib:1da roux és a San Rafael. Des d'alli ment crític estan
del règim Comencen a afirmar que un &'OVern
de les personaUtats que hom _havia m'ha cridat per telèfon abans de des de. la minoria dintre
Basca--Navarra. i · Alba amb rajut del bloc i amb l'arnanunciat que anirien a amphar la rebre l'honrós encàrrec de formar el senyor Calderón, per
un costat, als pliació de la base parlamentària, és
consUlta; però com sigui que a dos Govern. Ara intentaré de parlar-hi,
que, sense renúncia del el mateix bloc amb la mateixa crienquarts de dues de la. ta~da no ba· per bé que no sé si serà a casa. Jo socialistes,
seu ideari, h agin desimbolt la seva tac!ó i amb el mateix program'l. A
via. arribat cap persona.htat al Pa· seré a. casa meva tota. la tarda.
activitat conforme a ls mètodes i ca. un &'Overn així no re U podria. negar
lau Nacional, la desorientació s'enl'ajut. Però, és això el que aconsella.
senyorí dels repòrtersl tot i que em
S. E. opina que ni es mins de la norma constitucional.ll
la nota presidencial?
per a ells una garanda que res no
pot dissoldre l'actual
.. .1 Alba diu que no
passava. en aquells moments, ja que
Es necessitaven altorges per aquest
el senyor President no s'havia. moBarlament ni convoes pot governar avui viatge? El senyor Alba. presentarà la
gut del despatx. Encara que ~!!,mbé
car eleccions
sense comptar amb el llista o la declinació de l'encàrrec
podia ésser que el cap de 1 ~stat
s:.vul al nt2ti al Cap de l'Estat. Fins
l\Iadrid, 22. _ L:1 nota. a la qual
bloc actual
celebrés conferències telefòniques.
que arribi aquest moment tot vatiaHudi el senyor Alba diu:
Madrid, 22. - Com ja dèiem ante~ cini serà. temerari. Igualment pot
·
1
ra
1<Amb
ocasió
t!-::
les
crisis
immeriorment
el
senyor
Alba
anà
al
seu
1
Se guetxen es arnp .. diatament anteriors a l'actual, e~- donuctll 'des de la casa. del Cap de ésser rellevat de l'encàrrec, que conel Govern que proposi. Corre
cions
pressà. ja el Preside·nt de la Repu- l'Estat Ens adreçàrem a visitar el firmat
l'anunci de la probable anticipació
Madrid 22 - A dos quarts de · blica dues indicaci~ns que re.cullen President de la. Cambra, del qual els ministe ri al presidida. pel senyor Alba
dues 1 deu Minuts de la tarda, el dc.es pr~gone.s. inqw~tuds mohva~es periodistes obtingueren les següents
un cedista (Gil Robles a Guer:
ca del Gabinet de Premsa, senyor per h . !! 1 ~uacto ~~:tertor, la del ~on, manifestacions respecte l'encàrrec a.mb
el senyor Portela Valla.dares a.
~ Herrero s'acostà als periodistes tan diftcil en dwersos ordres, 1 la que U havia conferit el senyor Al- ra),
Governació, els senyors Cir~lo del
l els digué:'
1 interior, pel tr~n.eament. de Ja legal calà-Zamora:
Rio, Chapaprieta, un agrart •(el se-Després de la conferència cele- 1 i normal c~nvtvencla ctutadana, la
-La missió que m'ha encarregat nyor Cid), un meiquia.dist.a, un rebrada aquest mati pel senyor Ler- qual, necessària sempre, es ta inel!u- s. E. està plena de dificultats, com presentant de la Lliga i un repobli·
roux amb s. E. el President de la di ble ..pzr a enfrontar.~~ la. maJor és fàcil de veure, i jo em dono comp- cà conservador de Maura. El senyor
Repúbllca, &Q.Uest parlà per telèfon co!J.~to Ja ~iJ:Ciona.~. atxo es, amb la te de lJ' diVisió en què es troben els Lerroux,
el senyor Melquíaamb el senyor Martínez de Velasco. manma.. dtcacia t • el menor cJ:~ny, partits polítics d'Espanya, que és la des, per bo potser
de les Corts.
Probablement el senyor LerroU?t con- e\·entua~tats d'una 1 aUra magmtud. dificultat més gran. Però el que m'ha Però ahò Presidència
plà.tiques gratu.ites.
ferenciarà amb el senyor G1l Ro- Els camms traçats per tals precau- demanat vaig a intentar·bo per res- Què podria són
fer aquest govern? Resbles, el qual ja ba puntualitzat i, clons pogueren iniciar-~. en 13:_ prl- pecte al President de la República . taurar la. vida
i constitucional
¡ mera d'aquelles dues cruiS, pero ba- No cal que faci protestes que no tinc del país? Això legal
sembla. tasca. supegueren d'ésrer ab~ndonats ~n _la se- la més petita ambició, perquè jo el riol" a les seves possibilitats. Servir
,ona quan, amb diferents cr1tA.t'1S pels càrrec de President de la Cambra l'a- de baló d'oxí:en a les Corts en des
més autoritzats, expressaren. Uo:r ,-o--. cupo molt honrós 1, a més, està més composició perquè ni tan sols arriEn aquest número :
!untat als grups de. la maJOria. d.el en consonàncig, amb el meu gust; baria a poder galvanitzar les inèrI Parlament que haVIen de su.bstsbr. p~rò el President de la República, cies Lnut..Utzables I el tn3rasme en
Pàg. 2
I per tant, aq~est parer requena. aca- en l'entrevista que acabo de sostc- què es troba sotmès als erectes de
EL T EATRE
tan:ent, const.•tucionnlment dccut i nir amb ell m'ha fet t.als conslde- qualsevol labor efectiva, a.lmenys re1
. guardat i les previsions que a l'abril
'
Pàg. 3
publicana. Que el senyor Alb:r.. formi
I ¡ al maig pogueren presenlar·se des(Segueix inte ressant Informa- govern o no amb l'ajut del bloc, és
QUE ES LA uU NIO DE
RABASSAIRES »?
dibuixades o llunyanes, ~ defir.ei.xen,
cló polftlca a la pàgina l) Igual. Es dóna en alguns medis poacosten i urgeix(!n.
litlcs !.& seguretat que el nou govern
Pàg. 4
Da,,ant d'això, nom~s accentuada
Alb!L es un fet. En altres es consideELS ESPORTS. LA TRAL'\ seva preocupació, aconsella t ·v itar,
ra ineritable el seu fracls que pot
VESSIA AL PORT DE
eludir, retardar amb el menor dauy
sobrevenir abans de néixer 'et ,overn
BARCELONA
possibl~, una conyocatòria d'el«cions
o pocs dies després quan aquest es
que
podria
ésser
un
nou
moliu
de
p~i en gestió o qua.n arribi al ParPàg. 5
discòrdia. Però també amb ï:ual delament. L'heterogenedat de la !orLES LLETRES
si&' i més (Tan afany adreçar una
mactó proposada. bastaria per a lnuabrandada exhortació a la convivènPàg. 6
tililsar-lo des dd seu nab:ement. Les
cia
entre
els (epanyo!s, de ta qual és
esquerres
es mantenen en una posi~
EL MOM ENT INTERNA·
la forma intensa. I fecunda la eoope-.
ció correcta.
ClONAL
ració entre les seves agrupacions.
La convivència 1 el dret en la ple·
Pàg. 7
Segurament enmi, d'un perlJI prO:"
nllud dc les caranties de subsistè.nduit,
el
deure
abnept
i
la
int.encio
EL CURS DE LA CRISI
e:a per llur acció, les esquerres 50ls
vital ( 0 què es fonamenta el patriopoden esperar-ho d'un covem d'aPàg. 8
tisme s'imposaria amb la clarh+idènPuerlo Santa M.aria, 23. - Han
EL CINEMA
cia que en tota critica guià l'instint esta" a visit3r el President 1 ex-condel nostre poble. Mes l'obliga('ló de sellers el senyor Joan MarU RosiPàg. 10
pre,·eure, aue.xa a la t.a.sca dc gonr~ nac.h i senyora, Andreu Ramis Corles COnstituents i destacat polltlc
LA USURA A BARCEnar, a d,·ertelx que no s'ha. de deixar 1tès Mateu Valls, EmUlà Sugrañes, de
malagueny senyor Balza Medina que
LONA
al sol t espontani decte deb seus RaÍnon Mirabet, de Barcelona; la vol saludar I conferenciar nmb ét :seciutadans Ja sort dtls seus desü.ns, junta en ple d'~uerra Republicana nyor COmpanys: I els ex~onseUers.
Pàg. 12
sinó que aquella. s'ha. de preparar de sevilla 1 Jaen; el ~yor Infante,
El temps torna a ésser calorós.
UNA
CRONICA
DEL
amb l'autoritat del Poder i l'exemple de 5evilla; ferroviaris d Esquerra. ReLes penyes politiques s'ban animat
NOSTRE CORRESPONdels partits.
publl~ d'Utrera; Velayos, de Me- aquests dles amb la crist. El Centre
SAL ESPEOIAL A ADDIS
El President. de la República b3 Ulla; Pena, de M~d, 1 d'altres.
d~uerra. Republicana tia Joventut
AB EBA
c.reKUt que cal intentar amb afany
lA t:Penya EspladimonisJ, de Bar· Socialista han estat molt concorreque
es
constitueixi
un
Gonrn
de
tre-cetona,
els
ba.
tramès
un
vall!ós
pregut t hom hi ra pronòotlca de totea
AQUFST NUMERO CO NSTA
n que continuï l'obra de reconstruc- 1sent consistent en objectes d higiene menes.
DE DOTZE PAGINES
cló financera començada amb èxit, i coses de m~~·
.
També és obJecte de comentaris la Me ntre la crisi es tramita - De dalt a baix: August Barcfa Ossorlo aaque restableixi la eonvh·èncla lepl,
1
s ·a.nuncla 1 ambada de I ex~putat. sttuacl6 Internacional.
llardo, Slnchez-.Romàn, Porte la Valla.d&res, MarUnez Barrlo 1 Miquet Maura

LA JORNADA

Cambó recorda l'any 1930...

DEL DIUMENGE
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Visites ol Penal de
Puerto de Sa nta
1\,cnía

---------*=---------

,

Aq uest numero ha estat visat. .per la ce nsura

la humanitc1t

DI MARTS, 2•

DE

DE~

SETEMBRE

lla¡

TEATRES

EL TEATR E

TEATRE TIVOLI
Cran Companyia dt Revistes
¡ ¡ OAR&EltA. S ETMANA l i

¡ Diumenge, 29, comiat!

AVUI, D IMARTS, DIADA DE LA
MERCE . B utaaues a 4 ptes. T ARDA a les 4. CARTELL GEGANT! I MONSTRE. Acte segon de:

i HIP! i HIP,!. .• i HURRA!
l'eztraordin.àrla

r evista

Peccata Mundi
NYT. a les 10'15. El ¡rran èxit:

PECCATA MUNDI
Darrera setm a na! d'actuació de :
AMALIA DE !SAURA
CONCHITA LEONARDO
OLVIDO RODRICUEZ
REYES CASTIZO
«LA YANKEb

P ACO CALLECO

LINO RODRICUEZ
LOS TRES DIA MANTES NECROS
etc., etc. - Demà,
grandioses
runctons a. honor t benefici de la
gen1al diva MeruJa Gonzà lez Tarda, el gran èxit: HIP! , HIP! ...
H U RRA !, la seva famosa creació

I a més AMALIA DE ISAURA en
dlversea de les seves bOniques
creacions. NIT, la ¡randl.osa revista PECCATA • MUNDI i sensacional acte de concert per la beneticlnda 1 els eminents artistes
AMALIA DE ISAURA, Conch it a
Leonardo, r.tapy Cor tés, Antoni
Miras, Annl Sot o, Ernest Rublo,
Pere Batlle. Manuel Porta.gas Diumenge, 29. COMIAT de la mlllor Companyia de revistes per a
tots. Bu taca, 4 ptes.

TEATRE POLI OR AMA
Company ia dramàtica t.tARIA
GUERRERO ·FERRAN OIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, a les 5'15 1 nlt, a
les 10'15. Una obra de gran interès 1 molt d'èxit:

LA S OMBRA
TEATRE ROMEA
Talèfon, 22028
Company ia Hend ia ~ Asqucr in_o
A les 3'30. Butaques a 3 pt es. :
L'èxit teatral de l'any:

LA PAPIRUSA
A leo 6 l 10'15:

LA MUJER
QUE SE VE NDIO
sorollós é:r.lt de
Genial creació
redia i Maria n
mA, a les S'SO

Navarro i Torrado.
d' Irene López He·
Asq uerino. - De1 10'15:

LA MUJER QUE SE VENDIO

TEATRE BARCELONA
CONTINUA RENOV ACIO D'AI RE

Comoanyl a de
MARGARIDA

XIRGU

Avui, tarda, a. les 5'15 1 nit,
més èxit:

e. les 10'15, l'obra. de

YERMA
de Freder ic Garcfa Lorca. Meravellosa creació de Margar ida
Xi re u.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Com pany ia de com èdies valenc fa.
nu diri Gida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 4'15, 4 actes2 éxits. 2:
POBRETS PERO HONRAETS
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC
NJt, a les 10'15:
EIXOS CASEROS

Al PAS DEL NAZARENO
Pròximament, estrena de:
LA FILLA DE LA PORTERA

GRAN PR ICE
VODEVIL CATALA
Vi sita López • ..Jim énez Sales
Avui,

Teatre Espanyol

tard&, LLUIT BALL -

Demà, tarda:

ELS POLVORS DEL Or. RIVELT
Nlt:

La reina ho fa tot
Tarda. Bu taques. 1 pta. Ceneral, 0'40. Nit. Butaques, 1'60.
General. 0'60.

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA

AVUI, tarda, 4'15 1 nit, 10'15.
Bu taaues, 3 Ptes. Dsrreres del

gra.ndlóo espectacle RAY - BEL •
comtat de la senlal artiSta
CARMEN FLORES. amb Carme
Salnar, Leonor Moren, Ana:eleta
Martln u, Ana:e l Soto. Baron
Rn nh alt. Ray et Moren , Mo li nés,
6 Hippy Giris. - Divendres, nit.
Debut de la Compan;yta. de revistes 1 operetes del primer actor J . Santoere amb l'estrena:
EL HOMBRE INVISIBLE
Despat:r. als Centres Localltats.

COLISEU POMPEIA

«Al PAS DEL NAZARENO»,
COMEDIA EN DOS ACTES DE
FELIP MEUA

Divendres. 27 de setembre. nit :
l.NAUUUttl\(.;lQ UE n;Mt'ORAlJA
amb l'ESTRENA de ta comédla
còmica de Josep de Lucio:

ES MUCHA JUANITA
ln~rets:

Rosar io
Saen z de Miera, Dolor• CortQ I
M. Poza nco.

Principal

Pala ce

PALAU DE LA REVISTA

Cada d ia f alner, butaques a 2
p tes. AVUI, tarda, s les 4'15. El
passatemps vodevilesc: EL BAAO
DE MARIA I el gra n èxit
LAS DE AR MAS TOMAR

c . Mon talvan, M. P':l!omero,
Germ anes Ballutero¡, J. Yalle, V.
Aparici, V. Ruiz. Par is, La parella. de ball Simone i Cardona l 40
bcllisstmes vlce-tiples, 40. - NIT,
a les 10'15: LAS DE ARMAS ·ro·
MA A, pela mateU:os art1stes de
la. tarda, LA REVISTA DE .MES
EXIT - Pròxim debut de 1'escultural ve<lette CARME DIA·
OEMA.
per

~J

la». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: SenraJ.s hof2!is de la Catedral. - Lhçó de ~às a càrrec
de ,la Lederació ~e. Gunnàstica.
820: Segona_ ediCió de «La ParaLtl a1. Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comarques catalanes.
9'-: Senyals hor aris de la Catedral.
11'-: Senyals h oraris de la Cated.ral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya,
MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Cated.ral. Secció Lemenina. Música
selecta en discos.

l

R lfl A

l'E

lli A

I

I
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R lli A

R DA

Gran Company ia U rlca Tit ular
en la q ual fi &ura l'emi nent ba·
r fton PAU HERTOGS
Prlmer actor 1 director:
PERE SEGU RA
AVUI, tarda, 3'30: LA VI EJECITA • LA CANCION DE L OLVI00. Exit del sainet d.el mestre
Sorozaoal:
LA DEL MANOdO DE ROSA$
creació de Pau Hertoss. NIT, a
les 10'15: UNA MISS MAS . El
gran èxit:
LA DEL MANOJO DE ROSAS
per Hertosa. Al caraz, Mira& 1 \Dta.
la. Compa.ny1a -DemA, tarda: LA
ALE' C RIA DE LA HUERTA - LA
VIEJECITA - LA CANCION DEL
OLVIOO. Cada nit: LA DEL MANOJO DE ROSAS, per Hertoga.

TEATRE
Ol YMPIA
Tellfon 33240

- - -

A lea 3'30. La. m1llor butaca, 4

per a ln!anta, amb
Betty Boop, Bimbo. Los t res cer·
d i1os, El lobo feroz I Dib uixos de
Wa lt Disnn. A les 6 I 10'15, se.
slona per a lnlant.s de 3 a 93 anys.
La millor butaca, 5 ptes.:
ptes, Espec1al

VITTORIO PODRECCA

CINEMES

CINEMA CATALUNYA
TOTALMENT

Avm. mat: nat, 10'30.

Tarda,
ESPECIAL NUMERADA, a
les 6. Nit, a. les 10:
Programa 100 per 100 optim ista
LAS HI JAS DE LA PORTERA
divertida comèdia francesa;
RU MBO AL CAIRO
Superproducció nru:1onal. Mlaue l
Licero, Mary del Carmen I Rica rd
Nú ft oz : mUsica del mestre Cu er·
rero. - Es despatxen 1ocal1tal·&
per a la sessJó numerada de les 6
Dem à, scssJó continua- 4 tarda. a
12'30 nit.
3'15.

Llegiu LA HUMANITAT

MARYLAND
Sessió mati nal . a les 11. Tarda,
3'30 i 8 ( numerada). Nit, a Its 10:
DIBU IXOS¡ AUB INOFF Y SUOR·
QUESTRA I

,100

amb el seu

TEATRE DELS PRODIGIS
Operes_ Operetes. Revistes. Circ.
Fantasies. Paròdica. Atraccions.
Quadro lfrtc. Varietats. BaUs. Musi~Rail. 300 decorat&. 800 cPlccolb, 1.000 vestits, 10 primers cantanta, 10 marlonettstea. Opera..
dors. !4.U&Ica cllssica 1 mOderna.
EDt apoteò&lo de l'acròbata BllBol-Bul; l'espanJ'olada Cançó del
Pati 1 COrreguda do bn.ua. I del
m6& petit, mêa còmic 1 m65 cèl&o
bre p1an1sta del món.. - De.mA,
a les 5'30 1 10'15, el meravellós
Podrecca I els MUS Piccoll.

REFORMAT

DI A S

COLISEUM
ducs sesalons. A
les 3'30 1 a. les 6, ESPJ=X::IAL NUMERADA. Nit, a. les 10: PARA•
MOUNT NEWS No. J (Rev ista) :
FANTASIAS NAUTICAS (Deportiva); LA SO NAM BULA INGRAT A tDibul:r. en eapa~ol, per PoAvui, tarda,

llen.

t

El día que me quieras
per

Carl es Carde! I Ros lta Moreno
(Són 1llms PARAMOUNT)

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

amb J ea.n Murat

VAMPIRESAS 1936
per Dick Powell , Adolph Men jou
1 Glòria St uart. Completarà el
programa. els fUms T ELEFONO
DESCOMPUESTO <Cbmica ) i Dl~
BUIXOS.
Es despatxen localltats per a.
la sesstó de les als de la tarda.

CINEMA PARI S
Tel. 14544 . Avda. Pta. Anatl, 11· 13
Matinal. 10 15. Tarda , 1ra. tll·
3'1 5 a 5'45. Numera da, 6. Ni t.
9'45. GRAN EXIT DE W, C.
Fitlds en

Donde menos se piensa
Tres lanceros bengalies
(ver.sló od¡rlnal)

Llegiu LA HUMANITAT

METROPOL
ROSAS DEL SUR

EL SECRETO DE UNA VIDA

a les 6. Nit, a les 10:

TALS • VIATGES, tiG.

a les 10:

UF'A:

Avui, dlmarts, matinal, a les
11. Tarda. a les 3'30 1 numerada,

Seasló CODtinua.. Seient ONA P~
SETA: NOTICIARIS • OOCUM EN·

AVUI, dlmarta, ta.rda, a lea 3
1 &eSS16 numera.da, a le. 6. Nit,

Avul, matinal, a Iee 11. Tarda,
de 3'30 a 5'45. A Jea 6 numerada.
Nit. a Iee 10. Ora.n Uit de Bri·
• itte Helm en la Cf&Jl producç:tó

CRAN EMPRESA SACARRA

Grans rialles. Cary Cooper. Franchot Tone I Richard Cromwell
en la formidable producció:

!NAPOLEON)

Preus: Mat ina r. 1'65. Tar da, Ira.
sessió, 2'50. Numerada, 4'40. Nit
2'50 P e&HtiS.

URQUINAONA

&ió,

PUBLI • CINEMA

Paul Horblcer. amb múalca.
S trau u. I la gran produOCló
na.clonal, interpretada per Lu plta Tovar, Maruch l Fnsno 1 Art u rito CIre lli:

per
de

VIDAS ROTAS ,

Preus t arda: Primera sessi6. 1'50.
Sessi6 numerada. 2'60. Nit. 1'50.

CONTE DE LA ~Ó"n~~ez
MARCIAL LALANDA
ARMILLITA

8

MANOLO BIENYENI
LA SE RNA
DA
Entrada, 3'60

Avui, dimarts tard
Partit a ci.stell8.. Pm~ a les f :
RONDO contra UNANUE Ï Bfa
RATE. Nit, a lea lO'lS p • GA.
pala: ZARRAOA ~ lJRZAyart!t a

tra QUINTANA fV
~0ALLARTA. - Oet;l~QlJI'I'o
tells.
Per car.

-

Frontó Principal Palace
Avui, dimarts, tarda: LIZAR

OA n - MAOUREOUI
RAECHAVE - ALDAZABAL ~~~~~

CALDE U - CAZALIS .
AROSTEGUI • ULAOIA

If_

• ~

COntra

GRAN PRICE -

Te llfons 34851 - a
Palau de la Dansa 1 de3818
l'E

soon

AvuJ, DANSES S~ cason del ritme
I>ele
PRICE

BAND

Sala re fr iae rada - Màxima
t il ació i_ comoditat - La cala \ltn.
ferida per les famlfiea ore.
NOTA: Prlce S. C.: GitnnAs port, Solàrium 1 Dutxes. 5
al mes
- ·

p?:!-

ESPECTACLES PER
A AVUI

.lJ.

t

TEATRE NOU

braus d'Atanasi F

R [JI A

UN VEREDICTE

R ,...

8

*

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMARTS
7'15: Primera edicij de lLa Parau

fi.,

I

DIADA DE LA MERe •
CA RTELt, MA:x:n, E
1

Emissió Ràdio Barcelona

-Hola Piera ja esteu d e retorn? en la part que es referia a la lmpo-DefiÍlitivam'ent
tència del gent català. El text d'a- I què heu fet, ·durant l'estiu?
quella nota, que expressava l'opinió
- Que va d'interviu?
personal del gestor, revelava un des-Si no us sap greu si Som-hi?
coneixement absolut de la situació
- Som-hi.
' ·
del teatre arreu del món i una indi-Expllqueu-nos la tasca enllestida. , ferència absoluta envers el nostre.
-Durant la meva estada a mun- L'actitud més enraonada que adop...
tanya que ha durat tres mesos, he tava era la de no concedir subvendeixat a punt d'estrena. un farsa en cians prè\oies sense garanties; aquestres actes: «La nena. vol un heroi», ta actitud , però, ha estat r ectificada,
1 una comèdia en quatre quadres, a suar a, en la forma que tots sabem.
la qual no he posat encara titol de- I encara que hom h agi obrat amb la
finitiu, on descric un passió contin- necessària . astúcia per ~o semblar
guda i silenciosa, encarnada per una. que a.favorm unes deternunades persones -en perjudici d'altres, tal
mitja hora.
vegada més creditores a una recomLa terrassa. era. plena de llums;
Triomf personal de Margarida Xirgu pensa- el públic hi ha vist per fecesclata ven les trompetes l els plate- ¡
tament clar ... Sortosament, hom ha
rets d'una banda que sl no era mideixat la porta oberta a possibles ullitar ho semblava, per la seva emteriors peticions i hem de creure que
penta 1 la seva força; ens oferiren
la posibilitat d'obtenir encara una
Es representa cada dia
tres o quatre-cents dècims de la
minsa. subvenció encoratjarà altres
rifa; tres o quatre.cents cirabotes
dona jove. No puc negar que m'a.- valuosos elements fins ara excessiens oferiren els seus servels. El que,
trauen tots els gèneres 1 voldria que vament retrets i passius.
EMISSIO DE SOBRETAULA
però, valia la pena de debò, era la
el nostr e teatre tingués una. vida pleHem de creure que la. Generalitat
13'-: Senyals horaris de }a Ca~
concurrència. Ht havia una gent estòrica, per a conrear-los tots. Els · estudiarà a fons aquest afer i el re- dral.
tranya, unes doncs deliciosament
grans mestres han escrit tragèdies, soldrà, per a temporades successives,
13'05: «COCktail del dia» de Pedra
mal vestides, deliciosament mal pindrames, comèdies, farses 1 ballets. amb l'esgurd posat únicament en els Chioote. - Programa de discos setades. Dues d'elles passaren corrent
Tota aquesta gamma de produccions alts ln~ressos del te~tre català. U~a lectes.
i rient, t an home els tirava, amorotrobem en Shakespeare, Mollére 1 subvenció estab!e i digna. ~a.uria da13'25: «Cocktail d'avui» del Res1sament,
aquesta. "floreta»:
Musset. Modernament, Sacha Guitry, nar aparellada a la de!uut1va rei~- taurant Brasserie Tívoli.
-Au, Q l'estable!
al costat d'obres profundes com «Mon c~rporació a .1~ nostra. escena de
13'20: Informació Teatral i CarEntre aquesta fauna tan divertipére avait raison», «L'admiratton», ftg~es p r e?ttgloses. Hom podria or· tellera. - continuació del prograda d'un pintoresc tan pujat de to,
c<Jacqueline», ens ha donat especta- ~amtzar diVers~s formacwns, amb 1 ma de discos.
paSsejaven obrers, families d'obrers,
eles encisadors com «Mozart», «Bé- 1 ~stímul que. aiXò s~ posaria, totes ., 13'50: r1eccló Cinematogràfica i qui diu passejaven, diu que s'asranger», etc. No m'enrojola manlfes- duna solvencta. artisttca absoluta. I, Crítica d'estrenes per J . Cuesta i
seien a les taules de la terrassa.
tar que voldria que el teatre liric sobretot, despendre_ els diners amb Ridaura.
Ells anaven enmànlg-ues de camisa,
català existis, per escriure llibrets llarguesa sense terur la sensació de
14'-: «La Paraula». EmiEsió de
elles amb bata. d'estar per casa. Pas-¡
d'operetes de gust modern, on no llençar-los.
les dues de }a. t:.:da. Informació de
sava. una noieta pintada. com un
sortissin pagesos amb barretina ni
-~~~uZvut. sL.
Bar~elona. - Lctt:alitats Teatrals t
pallasso, amb vestit de nit, amb un
fossin obligades les sardanes.
, mus cals.
1
abriguct d'entretemps sumpt'Josa-Us veiem en vena analitzadora!
14'30: «El fet del diaJ per Joan
ment arnat, amb autèntiques pells/'
Digueu-nos què opineu de la produce·., dels e' xi•Alavedra.
_ Butlletí Oficial de la
1
de gat... 1 sense mitges. Passa un
ció teatral catalana.
El gran
~
lltat d C t 1
S
I
infant menjant-se la mitja lluna
-La producció te a. t ra 1 catalana.
~~
C'-:::¡era
e
a a unya.
umar
del15'-:
ntimero
publicat
avui.
vermella i pigada d'una tallada de
augmenta cada dia en quantitat i
sessió
radiobenèfica.
Discos
cindrta.
qualitat. Optant al Premi Iglésies
escoll1ts.
Tres qu!lrts d'onze! Entrem al teadarrerament fallat, hi havia, entre
uJa E · ·ó d'
classificades i no classüicades, un
tre guanyats per la gràcia pinto15'15: «La Para ». mlSSl
un
resca i bigarr&da de l'ambient: í:!s
nombre d'obres de mèrit suficient per
ASSU M PC I O CASAL S
quart de quatr e de
tarda.. Direca assegurar una temporada no solatament des de Madrid. Ministeris,
crits, les músiques, la gent pàRida
que serà la primera actriu de la
ment discreta, ans brillant.
resum de la «Gaceta1.
que tant treballa per a no voler
çompany
ia
d'Enric
Llue
lles.
que
treballlU', els que t reballen com cal
· d i- El del Concurs d'Obres Cò·
TARDA
Cal, però, de manera imprescm
,_: Programa
de discos.
debularà
a
I'
ApoHó
ble, mantenir l'estímul sota forma de
-si poden, sl tenen feina- 1 surten
•
1 pu
16
premis
I
subvencions.
La
coneguda
miQUeS
COnVOCa
per
a " 18'- : «La Paraula». Emissió de les
al vespre a passejar en mànigues -------*·---~--
de camisa.
frase «L'esperit bufa on vol i quan bll·cac·10• «El Nostre Teatre» sis de la tarda. Informació general.
volJ
és
completament
sofística.
EvlEl teatre valencià, a través d 'aOrquestra de RADIO BARCEPUBLICA CI O NS TEATRALS
dent, de tota evidència, Que un estiHem r ebut la nota seglient:
questa comèdia de Felip Melià., «Al
LONA.
pas del Nazareno», té un to qae gua.mul, per poderós que sigui, no farà
«El Jurat d'aquest Concurs, format
18'30: Emissió a càrrec del baix
néixer una obra genial; però enco- pels senyors Artur Guasch Spick, Do- Ramon Aliaga.
nya ràpidament la nostra simpatia:
«El
Nostre
Teatre»
un to senzill, familiar, planer, en màratjarà. els talents mitjans a produir, mènec Guansé, Modest Sabaté, Ig18'-: Oiquestra de RADIO BARnigues de camisa. Tot el conflicte,
El número d'aquesta publicació, que és el que es tracta de demostrar. nasi Agustí, Andreu A. Artis, Jo- CELONA.
el dlA!eg, lé en «Al pas del Naza- que ha sortit el dia 15 del mes que Cal recordar que els gents apareixen sep M.• Francès, Ambrosi Carrion, J .
20'-: «La Paraula». Noticiari esr eno» aquesta cordialitat, aquesta som, publica l'obra en quatre actes molt de tard en tard 1 que el teatre Navarro Costabella, R. Surinyac Sen- partiu.
ingenuYtat de presentar-se en màni- &L'amor inút.ll», de Joan Trias Fà- d'arreu del món es nodreix d'obres ties, Prudenci Bertrana, Claudi Fer20'15: Conferència d'Acció Educagues de camisa. El p:)blic respon a bregas.
bones, simplement, i no d'obres ex- nàndez i Castanyer, Joan Fernàndez tlva. - Progra::na. de discos seleccepcionals.
Què
no
farien
molts
dels
i
castanyer,
Ramon
Vinyes.
aquesta mena de teatre, s'identifica
Lluís
tes.
Per al número vinent, que sortirà
amb aquesta mena de teatre en d el dia primer del mes qt:e ve, «'El nostres joves comediògrafs sl tenien Capdevila i Lluís Masriera, va r eu20'45: Noticiari des de la Redacqual reïx completament Felip Melià. nostre teatre:. anuncia la publicació la seguretat d'estrenar un t.Mrell de nir-se el diumenge passat, dia 22 del ció de «La Publicitat».
mes que som, i dictà verecticte de«Al pas del NazarenoJ té una acció de l'obra estrictament inèdita «En- produccions cada temporada?
NIT
que a van ça r ectllinia fins al final, tre dues músiques», de Ramon ViEls autors novells. però, s'han de clarant guanyadora del premi de 250
21'-: Senyals horaris de la Cateun diàleg en el qual el còmic alterne. nyes, de la qual tenim exceHents re- controlar amb cura i prcwluir amb pessetes a l'obra «Spinoza l els gen- d.ral. - servei Meteorològic de la
encertadament amb el d ramàtic. I fe.ències.
una gran dosi d'exigènci&r i supera- tils», i de les mencions honorifiques Generalitat de aCtalunya.
tot, l'aceió I el diàleg, els tipus ---di21'05: Amenitats artístiques, preLa tasca eminentment renovadora ció envers ells mateiXos. Certes co- a. les obres «La placeta vella», «La
buixats ràpidament i amb força-, tó de la dramàtica catalana que ve por- mèdies excessivament fàclls donades tia Ester», «Les sagetes de Mercu- sentades per Perftuneria Parera.
gruix: gruix en la comicitat, que tant a terme ccEl nostre teatre1, tot- a conèixer darrerament 1 la sobreva- ri», «Les vacunes del doctor Mira21'35: Música en discos.
sempre v"reja la caricatura, 1 en t:l hom reconeix que és del tot benefi- loració que aquestes han tingut per cle», «Una ratxa de tramun1..ana» l
22'05: C{La Paraula». Edissió de les
dramatisme, que manta vegades ar- ciosa per a les nostres formacions part d'alguns actors 1 actrius podr ien «Un pare que tenia dos fills ... ».
deu 1 cinc minuts del vespre. Dlrecr iba a una tònica melodramàtica pro- teatrals; n'és una confirmació el f~t exercir una influència nefasta daD'acord amb la base 7.• del Con- tament èf"S de Madrid. Resum de
picia a l'enteniment del pUblic. I té que les obres que publica són inten- munt els joves escriptors, en fer-los curs, els senyors que resultin ésser les informacions radiades durant el
aquella. bondat ingènua del melOOra- sament representades, Ja qual cosa cr eure que trobaran l'èxit per aquests autors de les obres esmentades, cal- dia.
ma uque fa plorar Margot&- en el pot comprovar-se per mitjà de les camln.s tan planers. «Responsabili- drà que s'adrecin per escrit a la Re22'15: Música ei~ discos.
qual sempre triomfa, després de mol- informacions teatrals que insereix la tat», aquest hauria d'ésser el tema daccló de «El nostre teatre», instal24'- : «La Par aulu. Emissió de
tes peripècies, la justlcla.
la.da al carrer Urgell, 155, 2.on 2.•, les dotze de la nit. Darreres inforpremsa j també per les que publica de tot comediògraf que s'estimi.
La interpretació molt ajastada per «El nostre teatre».
-com veieu el teatre català sub- Barcelona, autoritzant el J urat per macions. - FI DE L 'EMISSIO.
vencionat?
part de tots els intèrprets, sobretot
a obrir les pliques.
per part del senyor Alba, la senyora
-El meu criteri sobre aquesta
En aquesta autorització hi haurà
Clement -molt sòbria-, l'actriu enqüestió és coincident amb el Q.ue ex- de constar els titots de les obres 1,
carregada del paper d'Angelet& t
posà, en temps oportú, el meu amic a més, transcriure-hi els persona~
l 'actor que interpretava «El tio Sòl fR 1il_ Carles CapdeVila. Tots recordem la ges de cadascuna.
crates•.
nota emesa, el passat juliol, pel gesEn ésser coneguts els noms dels
tor de Cultura de la Generalitat. I autors de les obres guanyadores, es
c.
recordem, també, l'esclat de rialles faran públics tot seguit, per mitjà
TEATR E CAT ALA AMATEUR
Patronat del Teatre Líril) amb què fou acollida, especialment
EAJ - 39 - RADIO BADALONA
dc la premsa.
Els autors de les obres que no han
Pràctic
PROGRAMA PER A AVUI,
estat premiades, poden retirar-les de
L'Agrupació Escènica «EnDIMARTS
la Redacció de qEJ nostre teatre»,
Per
disposició
de
la
Secr
etaria.
mençament
de
les
classes,
així
maric Lluelles»
mitjançant la presentació d'un esA les 12: Obertura;
horaGeneral, ha quedat oberta la matrf-¡ teix es celebrarà en el susdit mes crit fent-hi constar el titol i la re- r is; MUsica variada. ASenyals
les 13: MúHa quedat constiturda a la n ostra c~la del ~eatre Líric Pràctic i de les oposicions dels cursos superiors lacíó dels personatges.»
sica de sarsueles. ..,.·~ les 14: Jazz.
·
ciutat l'Agrupació escènica «Enric 1 Escola d Art Líric, d e les assig- de cant
• • •
A les 15: Fi de l'Emissió. A les 19:
natures
de
teoria-solfeig,
piano,
har
·
Lluelles», amb domicili social a l carPer la nostra banda hem procurat Obertura; Senyals horaris; Música
r er de Cabanyes, 60, la qual dedicarà mònium, violi, violonceHo, contr a- · - - - - - - - - - - - - - - - escatir quins er en els .autors de les variada. A les 21 : Notícies locals.
les seves activitats
r epresentar to- baix, cant, instruments de vent l
comèdies guanyadores, i podem as- Servei Meteorològic. A les 21'15 : Ra
"'1lT
ta mena d'obres teatrals catalanes. percussió.
segUl'ar que Marti de Riquer lls l'au- diacló de la selecció «La reina m~
tor de l'obr a premiada i QUe entre ra.» 1 ccLos ga vilanes». A les 22'15:
Al mateix temps sa1ada totes les
EI director artlstic genera l, mes- I
entitats germanes, a les quals afe- tre Vidal Nunell, ha assenyalat la T E A T R E B A R C E L
les esmen tades n'hi tenen Albert Noticies de premsa des de Madrid.
0
N
A
r :· : la seva coHaboració entusiasta.. data del l.er d 'octubre per al caPier a, Llufs Elies, Roig-Guivernau A les 22: J azz. A les 23 : Fi de l'Ei Marlan Amat.
missió.

r

MONUMENTAL

Av ui, d im arts, 1 les , ;:--34

RAD I O

Albert Piera ha escrit, a mun.
tanya, dues comèdies

Hem arribat massa aviat al teatre. Ho remarqï.lem perquè això no J
ens passa sovint, perquè aquesta és
una de les rarissimes vegades que
arribem massa a viat a un lloc.
Són tres quarts de deu 1 la representació comença a un quart d'onze.
Per a matar aquesta mitja hora que és J'lmlc que nosaltres som capaços de matar- ens asseiem a una.
taula de la terrassa del Cafè E.'Jpanyol.
Feia. un cert temps que no vlsltà.vern que no vèiem el ParaHel: aquell
PanÍ.I:lel tan alegre, tan pintoresc J
generós que fins repartia corones
d'emperador. Ens ha plagut tornarlo a veure, tornar-lo a veure aquesta

Travessera, 1 f2. Tel èfon 73331

Princlpals

LA FEINA FETA PELS NOSTRES AUTORS

d 'éxl t

BRAUS

PATHE PALACE
AVUI, 10"30 MATINAL. Tatü,
a. les 3'30:
EL REY SOLOADO
pel

EMPRESA CAPITOL
CAPI TO~:
Avui, matlnal, a lea 10'30. Tarda. aessló continua des de les 3'30

a 12'30: EL ..JO RO BADO o EL ..JU·

RAMENTO DE LAGARDERE, per
Robert Vldalln 1 Jossellne Oael;
POR QUE NO BAILA VD 7, per
Hol Lero:v (varietat musical); LA
MARIPOSA Y LA ARARA (Dlbu1xoe).
EXCELSIOR:

Avut, matinal, a les 10':JO. Tarda. sessió continua de lea 3'30 a
12'30: OJOS CARIAOSOS, en espnnyol, per Shirley Temple; FASCINACION, per Paul Luca.s
1
Conat.a.nce Cummings; EL F I H·
TASMA DE CRESWOOD, per RIcarrt Cortez 1 DIBUIXOS.
CO MT A L:
AvuJ, matt.nal, a les 10'30. Tar.
da. eessló conti.!:1ua de 9'30 a
12'30: BROADWAY POR DENTRO
en espanyol per C06tance Cummlngs; EL CO RR EO DE BOMBAY
per Edmoond Lowe; PECADO R
A ME DIAS, per Joel Mc. Crea J
Sally Blane 1 DIBUIXOS.
W A L KY A IA :
AvW, matinal, a. les 10'30. Tarda. &eSSJó continua de 3'30 a les
12'30 LA CARR ET ERA DEL. INFIERNO, per Richard DU;
EL
BU RLADOR DE FLORENCIA , per
Frederic March; ALEGRIA EST UD IANTIL, per Jack Oa.k.ye 1 Dl·
BUI XOS .

VARIETATS

Joan Blonde ll f Pat O' Brien
BARNER

A peUctó d.el pUbUc es prolonga..
rl la projecdó de OJOS CARI•
ROSOS, Shirlt.r- T.mple. ATUl., eol.amen t a lea 8 n it,

Tarda i nit: cYenna..
Còm1c. - Gran espectacle de vana
tats.
Espanyol. - Tarda:
d'obreta però
honraetu 1 •Pare
la burra,
amic». Nit: U:lxos vosté
caseroe•
1 «Al
pas del Nazareno» .
Romea. - A Ics 3: eLa Paptrusu.
A lea 6. Nit: eLa mujer Que 86
Vc.DUIÓ».
Poliorama , - Tarda 1 nit : «La sombra».
Tlvoli. - Tarda i nit : cPeccata •
Mundb.
Princina l. - Tarda 1 nit: •Las de armas toman.
Olym pia. - Vittorlo Podrecca 1 el seu
teatre dels prodigis

CINEMES
Amèr ica, - «La travlesa mollneraJ,
•EI tren de las 8'47• 1 cCaptUJ'&.
dos».

Are nes. - «A suap0 guaoo y medlet»
t:M111. seràs• 1 «Mandalay»,
'
Actualitats. - RePOrtatges, Documen·
tals. Viatges 1 01bu1:1os
Arnau, - eLa portera de la tàbricat,
«Bailando a clegas» 1 t:Noches de
BroadwnyJ.
Astll ria - cEl agresor invlslble»
«Muerte en vida».
Av ingu da, - «DéJame soñar• 1 cCan·
Clón <.!e primavera».
Barcelona. - «A toda màquina», cAn·
drnJos de la opulencla» 1 cMndame
Dubarry».
Ooheme. - cUn bandido leab, •El
vuelo de la muerte» 1 «Espigas de
oro».
Bosc - «Moral v amon , c:Caballcroe
de capa y espada:t.
Boh èmi a, - cUnidos en la venr.wzn• 1
c:Melodfa de arrabab .
Broadway .- eLa portera de la !àbrlca», cBallanrto a clegas» 1 «N~
chea de BroadwaY».
Catalunya, - ~Las h!Ja.s de la porterat 1 •Rumbo al Cairo».
Cèntric. - «Una muJer para dos• 1
«Madrea de bastidore.u.
ColiMu m. - cEl dia que me quterasJ.
Capitol . - cEl Jorobado o el juramento de Lagardere».
Comtal. - cBroadway por dentrot, cEl
correo de Bombay» 1 «Pecador a medta.u.
Diana. - cSucedló una nocheJ, «Vi~
letas Jmperlales» 1 d.a. ruta de los
cielos».
En te nça, - uAmores en Hollywoocb,
«Busco un mlllonarioJ 1 cLllian».
Esplai. - c:El rev del JaZZ», cEn 0 aprt nació un amor» 1 cMnnàalayJ.
Exoelslor. c:OJos cartñoeos», t::F':llclna.ción» 1 cEl Cantasma de 0 reswood» .

•

Fantb io , - t:El secreto de una v1... u.
Goya, - cEl club de media noche•1
«Branca en la Radio» 1 cQuli:, JW
clown•.
Iri s. - cEl aguacll de la rrontenn I
eDl voreto en la. tamntu.
Kursa.a l. - cOro en la. calle». uoe pre~nto a ml esposa».
ú'àcll
Laietana, - c:Cita a clegas»,
de amar• 1 cNebUna».
~.,;
Marina. - t:Hembra», c:La pequ u 8
Doni h 1 eLa. rubla del Follies». Un
MaJè&tic. - cTorero a la Cuer7••l», 1
Uo de Ca.m.Uia• 1 c.Metténdotes eo
cintura».
Maryland. - «Cien dlas».
Vld"
Metro po l. - ilRosaa del Sun 1 e
rotas».
b1lt
Mistra l, - tMarla. Lulsa do AUS a1e:
cEl vlaJero solitarlo• cALlor f
grial.
d
dml·
Mon umental. - IC:lptura 081, e.o~
taclón de la vida» 1 cLoB crur•
del Museot.
as·
Mund ial. - •La lc¡Jón blanca•
}o prestón• .
F.J sccreNuria - «Dêjs.me sof,an, • .n-:wrt··
to de madame Blanche• 1
'"
CI' prenda».
r.!l1 I
Paris. - cDoode rr.cnQ8 se P1e
«Tres Ianceros ben(alles» dadot cYa
Pathe Palace. - cEl rey sol ~
s6 tu número• 1 cOJos cari c.CJ:lba·
Pr incipal. - cMorò\l 7 amort.
neros de capa y f'SD2du.
d sctu:J·
Pu bli Ch11ma. - Rcr.or:.atges
Ut&t.
dJr0\1 r.PolR;tmbles. - eLl 15CC11f08tra ' '
n-ce que !uo areu. Oi!lbi.Jt 1 cDlStlt'c t Cinema. - ccruz
Tina•.
dOS n()('.llefi• i
Smart. - cLas mll Y
cOéjru:ne soña.n.
1'1 JNSo li:nd id - cTodo por t~~t!..'
UrroJo» I cSeaznoe op
.c-ens
Talia. - cEl stsno de la
a lM 8• 1 «Belleza en ven uefta DOTriom f. - cHembra.»,dd.al~es~.
rrtb 1 «La rubla e
~
Tet uan. - cEl secret.o ¡~or» 1 dl
Blanche». c:Todo ~r e
enemlgo púbUco num. 1». 19aat.
Uraul nao na. - cVamP~vidaJ. eLS
Verdi, - cHombrea en
_.. 1 U
vtda nocturna da los 01
hennana. San Sulplclo,. nda». d.#
Victòria. - cDcJada. en pre
patrulla pe.rd.tdu.
cEl ref
Volca. - cR.oYB del sun 1
soldado~.
ra del Dl"'
Wal kyrla. •La
Plorencia'·
Uerno• I cEl bur
ternD-' c.El 'J;
Xile. - cl..ll Uamnh •, 1 .r.A .,...
Ior de Oharl 1e e an
la d.l.a.;:OrdJa».
... la ~·
lntim. - cEl mt.rldo ....,
c:SUcedió una noche.». d CtlicMO' t
Min a. - «EE Cua1t1VO e
.•
cMu.Jerea pelJ.s:roSaP· yuJere& pe:!
Ronl. - cAtllnttcia». 1 ea. PariP·
arosan 1 cebar:Ue Cblon

cru:;,

:J:

colóa Em ll ..Jann lnn. A.
&eciats
VA SE TU NUMERO

T E AT R E S
Barc~lona, -

MARICEL • PARK
GRAN PARC D' ATRACCIONS

Entrada. 50 cts. Funicular I en ·
trada.. 1 Pta.

rótes les:causes justes troben ressò ·en LA HUMANITAT

pi~ A R T

S 24 DE SETEMB RE DEL 1935
•

•
H U M.

T A y alèton 1 4446

EL T R E B A L L

Una posició

u

p RE US OE SUBSCR I PCI O
:S' 6U otaa
IJi rcelona un rnu
10' 60 •
un trim es tre
for•~¡ca Llatina 1 Portu ul
M~~ tr imestre
13' AII rts oa 1so• , Un trlm.'lr. 'l7 '-

•
•

Adi vita t, fun cion am ent i traj ectò ri a de la
Uni ó d e Rab assair.es d e Cat a luny a en els
mo me nts a d ual s
Lluís Companys crea la Unió de Rabassaires --· El desenvolupament de la Unió, és
perfêcte ••• La creació de la Mutualitat d'Accidents, compta amb més de mil associa
ts
Importància de les vendes en cooperació ••• Solidar itat amb els camperols d' Espany•••
a

El repòrter té l'encàrre c d'interviuar et diputat al Parlame nt de la
Repú.blica i P resident de la Unió de
Rabassai res i altres Cultivad ors del
camp de Cats.lunya, Josep Calvet.
A primera vista, tractant- se d'Un ho..
me cordial l amic nostre com és En
Calvet, sembla cosa fàcil, però no és
a.ixi. El Presiden t de la. Unió de
Rabassai res està atrafega t de feina..
Viatja constant ment per les comarques de Catalunya., animant els assaciats en aquestes hores adverses, donant-los consells i interveni nt personalme nt en la solució dels conflictes que diàriame nt es plantege n al
camp català. I quan es troba a Barcelona, gairebé sempre ~stà treballant al local social de la Unió de
Rabassai res. on rep comissions d'a rreu de Cataluny a, que diàriame nt
acuden al seu despatx del carrer de
Comerç, curull de camperol s catalans. Entre comissió i comissió, hem
pogut apropar- nos a Calvet. Ja. és
nostre, aquesta vegada, i no ens el
deixem escapar. Una petita resistència que hem vençut en nom de l'inI terès general 1 Calvet està disposat
1
: .sofrir el nostre interroga tori.

no ha acabat ja- de desacred itar
aquest partit als ulls del poble.
Indiferen ts a les posicions d'una.
o altra organitza ció, la Unió dc Rabassaires no pot acceptar ni reconèixer cap pacte parcial. A més, la
polit1ca de pactes avui ja no és possible. Terum una llet de Contract es
de Conreu que recull les nostres aspiracions mínimes i és a. ella sola
que hem d'ateni.r la nostra actuació
i el nostre program a. Totes les maniobres de la Lliga 1 les provocaclons de l'Institut de Sant Isidre toparan amb la fermesa. dels nostres
camperols, els quals no acceptar an
altra mesura nl altra fórmula que
el restablim ent integre d'aquella
Llei.

PREMSA

o

EtS PROBUMES DEL CAMP A CATALUNYA

unorewta
L LtiRS

3

la humanitat

_

UNA VE RS! O DEL SENYOR
PIC 11 PON

-Ens podrien dir, amic Calvet, el

La situació prevista

Es refereix -

s'hi refereix El
Diluvio - a la que han cercat,
aprofitan t la crisi, els abnegat!
senyors de les dretes.

SOlidaridad C brera tlra aquesta
planeta:
«A nosotros nos basta saber que

«RivaUdades, celes mal comprtmi- el Gobierno que se
serà
dos han sido los móviles de su plan- una oontlnua ción del formarà
actual. Y no
teamlent o. Los agrario3 han aprove- adm1timos CSC$ gires imprevis
chado la coyuntura., como quien se que señalan algunes! porque _la tos
agarra a un <:>lavo ardiendo , para yectoría. de los partido~ donunantra~
tes
izar al vtento la bandera españolis- predomin sntes en la Sltuación
ta, a la que nadie, por cterto, ha Ucularm ente de la C. E. D. A.,, parestà
inferida el menor daño.
perfecta.mente prevista. No en vano
Cuquerfa politica. Adopt:ión de ha sostenido una y mil
veces
su
postura CQll Vi$tas a las próximas caudillo màxima, ante las masas
elecclones. Eso es lo que late en el congrega das para esc.uchar
le, a. ne!ondo de esta crisis. Por esa es in- cesidad de persever ar en la
tàctica
genuo e3perar que se resuelva de de afirmar un pie antes de avanzar
cara al interès públioo.
ron el otro hacia la. total
n
Apenas pln.nteado el fenómeno, los de la. consigna de: t:Todo aplicació
el Poder,
prlmates de la Lliga, Cambó y Ven- al jefe». Esta3 a!innacio
nes reiteratosa, que han ortciado de acolitos das 00 Gil Robles, son las
que traen la mlsa negra en que se sacrifi- zan la línea de los acontecim
ientos
caba el Estatuto de cataluña , han políUcos. La c. E. D. A. no perderà
marchad o presurosos a Madrid, tras un milimetr o del terrena conquisla tajada, a cotizar la co~aboración tada.»
sórdida y premiosa de que hablaba
Maura, en la cuat se han prodigad a
sln cortapiSa.s ni escrú.pulos.
E& esta. una de tantns crl.sls que
el pafs contemp: a con encogimi enAhora, un diari tan poc sospito de hombros. En dettn1Uva, la sotós com Ahora, comenta :
lución serà muy parecida al Gabierno que acaba de caer.»
t:El perfodo de consulta.s no ha enseñado nada a la opinión. En Es-.
paña, toda la vida pUblica. es de
ca.ndileja3 y escapara te. Inclusa los
que presumen de hàblles y tratan
de operar entre bastidore s o en la
trastiend a se encuentr an muchas
No ho sa.J-ing ènua/-L a Veu veces con la sorpresa de que se les
de Cataluny a.
està vlendo .!!sde la calle. Por esa,
«Hi ha una gran contusió al vol- en el inevitabl e protocolo de las contant de les causes externes i con- sulta3, la. asptradó n de los espectafessade3 de la crisi i al voltant de dores es que el desfile de los persoles seves cau.ses internes i incone- najes sea breve, porque el !ondogudes. Tothom reconeix ja que es y hasta la forma- de la contesta·
tracta d'una crisi de fons, però nin- clón es conocldo de anteman o »
gú no sap encara el que en el fons
s'amaga.»

nombre de desnonam ents i en quines condicions s'han efectuat?
--Segons el senyor Pic 1 Pon, el
nombre de desnonam ents plantejat s
a tot Cataluny a no passa de seixanta-no u. Aquesta declaraci ó, feta.
fa unes setmanes a la Premsa, volia ésser la rèplica a la nostra. afir¡\RBI TRO DE LA ELEGAN CIA
mació que el nombre de desnonaELJ)OD Abilio.-C on las b~tas lin!pias,
ments a Cataluny a, efectuats o per
)longo y una fl or en el ?Jal, ¡que miefectuar a l'acabam ent de l'any
¡Ustrazo de Esta do h ana. yo, a pesar
agrfcola, passa del miler. Per decisió
d Jo que digan los chicos de "La
del Consell Central de la Unió, s'esy~z "! A mi ll'f:do, Lavat, Hoare y
tà efectuan t una. enquesta. rigorosa
Litvinof, como b pos, son unas verda per tot Cataluny a per tal de recoras cafeteras r usas.
llir tots els casos registrat s 1 dind'
(De "La Voz".)
tre de poc ens veurem en la necesCONFLIC TES I DESNON A• sitat de demostra r d'ur:a manera
M EN TS :: SERENI TAT I irrefutab le al senyor Ple 1 Pon que,
DISCIPL INA
desgracia dament, estava mal informat. Els casos registrat s i contras-Quant als conflictes, intervé la tats
aquest moment pugen ja
Unió de Rabassai res en la seva so- moltsfins
de centenar s. La majoria d'ells
lució?
són
requerlm ents fets a l'empar de
-La Unió té creat un Consulto la llei d'Arrend aments rústics per
abandon ar la terra a acabame nts de
l'any agrlcola. 1 és fàcil de constatar que aquests tequerim ents són
L A TASCA DE LA UNIO
adreçats gairebé exclusiva ment a
... ·· ~P R E S DEL 6 D'OCTU·
aquells conreado rs que acollint-se a
1
les diverses disposicions del Govern
BRE
de la Repú.blica. i de la Generali tat,
Ya, el mamelló noctum de El
-Ha til:. ...... t algun obstacle la marhavien sollicitat la revisió de la
Debate, molt angunióS. sospira.
VICENÇ B ELLINI
xa. società.r1a de la Unió de Rabas·
De El Liberal són aquestes jus·
renda.
PARTE FACULTATIVO
' saires, després dels !ets d'octubre ?
tes i encertadissimes paraules:
«La lmpresló n es que la crisis serà
EFECTE S DE LA CONTRA·
" La grave cogida. del diestro sala· I -Exterio r~ent,_sf-fa En Calvet-.
«L~ Cortes se disuelven
larga, porque ha.y necesida d de venREFORMA AGRARIA A PRE cuandO no son instrume SIEMmanqulno F'epito Gil y Puertas (El Hem tingut 1 te~ encara un gran
nto de cer las apetencia.s y los proyectos
CATALUNYA :: SOLIDA RI· goblemo. No lo han stdo desde
Calaba.za ) Je impide continua r la ll· nombre de Sindicats l
que que alrededo r del suceso politico
TAT AMB ELS CAMPE·
dia. Pierde varias corridas y posible· surats. En altres lloc~,seccions clauROLS
DE
TERRES
D'
ES· se reunieron; pero ahora lo son rnu- acaecido se han exterloriz
del_s
ado. Acamente quedarà. inút il para el ejerci- \Ajuntam ents gov~rnatms elés zel
PANYA
cho
menos:
ahora son peligrosisl- so se llegue a encargos de
tan nformaI d la profesión . n
gorós, que no de.IXa. reunir els nosmas
ción
de
Goblerno
que
se
e0 e
intenten
(De ''La Libertad ".)
I
la
contra
reforma agrària aprot res company s 1 unpossib ilita les seEÍ Goblerno que debe suceder a l para cumplir las prescrlpc íones
emg,...
vada per l'actual Parlame nt de la dimislonarlo no ttene para qué
ves tasques econòmiques. Adhuc una
te-- nadas de Palac-io. Pero de aht no se
cosa tan innòcua com és la MutuaRepúblic a, ha tingut alguna conse- ner en cuenta la confianz
a
de
unas
pa.sarà.
Las condiciones se 1ràn ma·
q_üèocia
litat d'acciden ts, troba dificulta ts per
Cataluny
a?
-Posata que
els erectes
de la Re· cor tes que no son 1ns t rumen to d e 1ogran\4V
1
•~ y h a b r à que
a la seva propagan da. No fa gaires
vo1ver a I pun·
forma agrària eren nuls a cataluny a, goblerno. Si encuentr
a
en
elias el to de partida. El dilema se ha.ce
I dies, el delegat militar de Granoels de la contraref orma tampoc no e.poyo que necesita, las utilizarà
pa- cada vez màs preciso: o el bloque
llers autoritzà la reunió d'un dels
ens afecten, almenys materialm ent. ra hacer los presupues
de 1936 y con su estructur a anterior y su re·
nostres Sindicats sota la condició
MOralment, la decisió de la majoria votar la ley Electoral ; t.os
si
que no es parlés de la Llei d'accino
te
presflejo mtsmo en el Poder o la disodretista de les Corts. d'amputa r la tan ese apoyo, las disolverà..
dents de treball ni de la Mutualit at.
¡Por luclón de la3 Cortes, úrllco media de
Reforma
agrària
de
les
úniques
dismenos
motivos se
Inter iorment, la disciplin a i la con las poder conseguir la.s ampllacto nes o
posicions ~ue tenien un contingu t COnstituyentes pasa y~dlsolviero
hesió són complete s. Hi hagué, en
de dos años!» cambi~ anhelados.»
social
posi
tu,
ha
tin~t
td
un
a
fotria
_
_
_
efecte, una certa desorient ació en
_ __ __ _
- - - - -- - _ _
JOSEP CALVET
_ _ ___ _
repercussió en l'esperi
e1s nos res
els primers moments , per ò fou ràpidamen t superada . i els quadres es- diputat al Parlamen t de la. Repúblic a camperols, els quals han hagut d'as- desnonam ents anunciat s s'acullen a que destrul la gairebé totalitat
de
tan refets a pesar de tots els obs- i Presiden t d'.! la Uni6 de Rabassai res sLstir silencios ament a l'esfondr a- aquesta llei. A més té un capital les vinyes, afavori considera blement
ment d'una màquina destinada , al· dedicat a l'aparcer ia, contracte
tacles exteriors. Els nostres conreael
els
plans
dels propietar is. La ruïna
menys en la. intenció, a aportar una més generaht zat a Cataluny a, que
dors compren en la provision alitat de rt J urfdic que funciona gra.tuitam
és que provocà impossib ilità els «rabasent mlca òe millora a la classe campe- un ventable
les actuals circumst àncies l tenen fe i que assessora els company s afecatemptat
a
les
normes
saires»
de
!er el replantam ent pel
rota de la resta d'Espany a. Això ha del Dret i a la conscièn cia humanlf.
en el futur i confianç a en les prò- tats per algun conflicte 1 els
seu compte i la majona dels conpies torces. Per altra band~. el fet nyala el camí a seguir, dins del asse- contribu ït a enfortir més encara la En el seu text es pot descobrir per- tractes de «rabassa»
es convertir en
nostra solidarit at envers ella, ja prou rectamen l'efecte de les diverses
de tenir la nostra activitat limita- canisme judicial. Amb el que fa mees- en parceria, i el cultivado r quedà
re- ma.ni!estada amb motiu dels fets de menes det la
da. en certes direccions, ens ha obli- ferència a la nostra intervenc ió col~
Lliga, que contribuï ren desposseYt de totes les millores
CRISIS TOTAL
encara a empitjor ar el redactat pri- mutades al llarg de generacions.acu-Había tanto desbaraju ste, que no gat a posar en joc altres recursos lectiva, m'he de remetre a la con- Madrid de l'agost del 1934.
mitlu. De totes maneres cal tenir
que han cr eat entre els nostres afi- testa anterior.
bastaba un r~aj uste.
Les condicions contractu als, però,
LES LLEI S D E CONTRA C· en compte que l'aplicaci ó d'aquesta
liats un nou interès envers l'orga(J'lP. HF,i fl.n1 11 )
continua ren les rwateixes. 1 desapa-Teniu un càlcul aproxim at dels
T ES DE CONRE US I D 'AR- I Llei és sols possible a Cataluny
nització: la Mutualit at d'Accidents, judicis
a per reguda l'estabili tat en la terra, conde conciliació presenta ts?
R ENDA MENTS RUSTIIC S
la suspensió de la llei de Contract es dlció de gran importàn
ja alludlda i que en pocs mesos d"e·
cia en el des-Entre judicis de reclamac ió de
-Quins efectes ha tingut a Ca- de Conreu. Aquesta
xistència compta amb més de mil parts
exclou
aquella.
. de fruit, actes de conciliació talunya la llei de Contracte~ de Con· ! AiXò no \'Ol dir que no haguem de enrotllam ent normal de l'agricult uassegura ts i les vendes cooperatives, 1
ra,
que
permet
pensar
tranquil)Udicis de desnonam ent, uns tres reu 1 la d'Arrend aments rustics?
IUuit.ar per la seva derogació, no tant lament en el demà, es més
que han tingut tan bOn començaté1 més urcasos. Aquests són només aquells
-No es pot parlar dels efectes de potser per a nosaltres
ment que en la campany a de pata- mil
com
pels
nossent
1
més
aguda
la
lluita
per la
on
la
Unió
ha
la
interving ut més o
llei de Contract es, car no ha arri- tres companys de la resta d'Espany a.
tes primeren ques d'aquest any la
JUSticla del preu de la renda, que en
directam ent, a través de la bat encara a ésser aplicada i no pocUnió de Rabassai res» ocupa. el pri- menys
certs
llocs (Vilanov a i Sitges. certes
a jurldica. Podem a!ir- dem preveure el que només
mer lloc entre els exportad ors a. Bèl- seva assessori
li LA TERR A)) T E UN Tl· zones del Penedès, etc.), s·etevav
però, que en el radi d'acció de riència ens pot demostra r. La l'expcareducgica i el quart entre els de Suïssa. mar
i
s'eleva
encara! - a la meitat de
la
Unió
estat gairebé exclusiva- ctó de la renda de la terra, que
RAT GE D E ~5 . 000 EX E M· la collita, sense parlar del cterc
Hem operat també amb la fruita ment els han
boig))
nostres
afiliats els afectats constttuia. un dels seus objectius prinfresca i ara estem estudian t un pro- per les
PLA R$
que es practica encara en algunes
es de la classe prO- ctpals hauria produït una dcsvalua jecte importan tíssim: la instaHació pietària. represàli
es de Tarragon a i que cocció
dê
Ha
la
terra
estat
que
una
hauria
onada
facilitat,
imAquef:ta Jjarga conversa sosUngu- comarqu
a Barcelon a d'uns magatzem s cen- ponent de reacció que
en dues parts per a l'amo
ha necessita t certamen t l'accés a la seva propie- ~ da amb el presiden t de la Unió de 1sistelx
trals per a l'elabOració i expedició tota la serenitat
una
per
al rabasser! A ta necesside gr3.n nombre de cultivado rs. Rabassai res, Josep Calvet, ha estat
de vi, per a la qual cosa. comptem conreado rs per 1 la disciplin a dels tat
tat de plantejar aquesta lluita d'una
Però
cal
considera
a
resistir-la
r
si
és
.
oportú
amb
la
avul
interrom
puda,
manta.
vegada,
ja amb la cooperac
per in- manera metòdica 1 general es degué
grup de fermesa. que s'està resistint. No es el fer seguir a l'agricult ura catalana oportune
s telefonad es i tement abJ- la creació, per Lluis Company
! cellers cooperatius ióded'un
les diverses té en compte ni la pèssima. situació
s, de
els camins gens encoratja dors que sar de la gentilesa.
del
nostre
comarqu es vtnicoles.
amic Ja «Unió de Rabe.ssatres 1 altres
general
classe camperol a, ni han seguit la dels països afectats per 1 i en atenció a les comissions !oraP LATO HABITU AL
Aquesta actuació e~onòm~ca no sig- els casosdedelamisèria
Cultivad
ors
del
camp
de cataluny a».
particula r per les reformes agràries de la post.- nes que esperaven ésser rebudes per
-8eñor : La. sopa està en la mesa. nifica pas, com algu podna pensar, decidir
• • •
ments que afecten guerra. que basaven també en l'accés ell, dom\rem per acabat el nostr~
(De "El Liberal", )
uno. desviació de les tasques de In els béns embarga
La
tmpresató
que
et
repòrter rebé
fntims 1 més indispen- a ta. propietat individua l de la terra interviu en el moment
Unió sinó, al contrari, una ratl!l- sables permés
què por- en el local de la Unió de Rabassa.ia la vida. A la. comarca els seus efectes decisius. Nosaltres, ten a la seva taula. deentreball
caciO de la Unia de conducta que els de Vic, agències
un res és d'una. enorme activitat que
de negocis que te- però com he dit abans, veiem la llei exemplar del setmanar i «.La Terra»,
seus iniciador s li traçaren. Aspirem nien confiada l'execució
forçosam ent ha de reportar grans
sentèn- de éontract es de Conreu com un re- 1 òrgan de la Unió, que ens oferelx beneficis
a ésser una organitza ció totalit~~ia.: cies dictades a Jutjats dedecent
als treballad or de la terra
sum
de
les
nostres
cinaspiracio
ns
rrúCalvet, alhora. que ens assa- de cataluny a, en un futur
els interesso s dels nostres aflltats quanta quilòmet res del lloc
no gaire
nimes i per tant més urgents 1 es- ' l'amic
4_el
çonbenta
del
tiratge
d'aquest
ens ho exigeixen i per tant no po- flictc, s'han endut bestiar,
llunyà.
tem d.isposats a lluitar fins on cal- ri 1 que és no res menyssetmanadem limitar la nostra activitat a de cosir. eines de treball maqume.s gui
que
de
Amb
persevera
nça
disciplin
a seper
al
seu restablim ent.
1 han arri·
¡ 25.000 exemplars
la Unió repar- renitat, per tat de vèncer aquest i mol'obtenció d'un simple milloram ent bat -no sabem amb quina
Quant a la Llei d'Arrend aments f teix gra.tuttam ent que
autorientre
els
contractu al. Tenim el deure d'a.pro- tat- a decretar l'empres onament
associats
ment
d'adversi
tat polltica, els camde rústics votada per les Corts de la d'arreu de Cataluny a.
1fitar la disciplin a 1 la homogen eïtat quatre
perols de Cataluny a, guiata per la
desesper ades pageses que s'ha- República, els seus erectes són desaSde la nostra. massa per a crear un vien volgut resistir!
Unió
de
Rabassai
res 1 altres CUltitrosos. Ja he dit que la majoria dels
SIG N IF IC A T ETIMOL OGIC vadors del Camp, és Indubtab
vast movimen t que sense perjudici
le que
de l'especial ització necessària, comI CONTI N GUT S OC I AL assolirà el triomf.
prengui tots els aspectes de la seva
DEL •RA B ASSAIRE »
PERE
FOIX
activitat, arribant àdhuc a l'organitLi pregunte m que ens expliqui què
zació del treball.
vol dir ta. paraula «rabassai re» t el
seu significa t social, i Calvet ens
L'A CTU A CIO DE L ES ORE·
diu:
T ES A L CA M P D E CA T A·
-No us ha d"lmport ar molt la sigL UN Y A
::
L A LLE I D E
nificació etimològica del mot, no
CONTR ACT ES DE CONRE U
precisada encara en det.all. En canREC UL L LES ASP,! RA·
vi, veieu, el contingu t social sl que
C !ONS DELS RABASS A!·
és interessa nt. El rabassair e és aquell
DONATI US
RES
cultivado r que pren una. terra erma
UNA CATALANA ens ba. tramès
per a plantar-l a de vinya i conrca.r- 1U\taUorc
La. nostra con~e_rsa. amb Çalvet
a
cristi:mru) (primer i segon
la pel seu compte i que en paga
pren un caire polltic, i, com es naa¡,¡¡ ·~ ldul. KatalrllliMI!. u • t&ri qu •ulr.:un cens anual. que pot ésser una volums), de Damàs Cal vet.
\¡r IW& ta 1'u4U ~ltre lllite\ciGd"le&:al4e la. mNJ..
tural parlem de l'actuació de Lliga
Aportaci
ons
a Ja nostra RedaceJó,
quantita t fixa en metê.l:lic o més corMltlfJ.:C*r.d.-¡iu~~Nit'"" . . 4erarbef; J
cataiana i de la ceda al camp de
Ronda Unh·ersit at, 25.
,.. hi •"-· etDpll- tl pncm Q eMkol 4d:i6rentment
una
part:
cataluny
el
quart,
a
el
i
li
terç
pregunte
m
si
ens
vol
LA LOSA DE LA CRISIS
iftllaa.i.Dcl001 r ~tMKjbdOII para qat Col lfnl~
1 fins la meitat, de la collita. La.
explicar la. tasca que _realitza I_a Sec1t111 !QrtO 1111111\rl f ltCIID~W UCitrcl tdat1101, ~
"Dw·ant e la gestión ministe· ció
durada d'aquest contracte . de caràcAgrària
de
la
Lhga.
1
<J.Uma
és
Uo>;lo
U la, Llu K Ymct1Ttaa LUWIIl n C...'Willa.
rial del agrario sefior Cid se l'actitud de l'Institut
ier em!itél· ·c, és la dels prime ·s
qM • llalla alabl«jd• ee Batttiou, calle 4t ..ili-t.
tramitó el espinosa pleito de la Sant Isidre, amb relacióAgncola de
ai:m. 11, p119 1,", y 11 flabl la II«Ttllrll, rallo 4t
als conflicceps plantats. El Codi civil del !BaS
ley de cultives, aprobada por el tes
li assenya!a un limit màxim de cmk'etlou.
al camp.
Parlamen to catalàn. Y no hu·
quanta anys. El ret, però, és que a
AqMlhll !pt Uejld111 dt LI Ll&f. .... m1.iaM de . .
Calvet reflexion un moment. com
bo cris·s. Durante el transcur · aquell que cerca adades,
11Uejl1 l lnlulludt I• IIIKI" dlre(l;.¡,lw.d tl R:tpesa; ct·aq~esta condició que figura 1 Parfs, 22. - El «Matin» anuncia
i ens conso de esa gesttón sc traspasa~
drb nlpu por lat~'- que 11fm -.&4 cp18 & •
en 1estabhment. ori~lnart d~ la t;ra- que el pròxim
pressupo st estarà 11~
ran a la Generali dad los s;;:rvi· testa:
•iaM.tt
I
t
pera
d
tq.UO.~t~•
l'
_..,.
••c:Wo~
~
-La Lliga Catalana hn. e
'
bassa», els propt~tans es veu~rer:n un- m!tat a 40.000 mUtons.
e ~
lpPi l fwau pt1t dt b Stc1e~W, bc.adedrb ..
cios de radiodifu slón. Y no hu· portunism e la seva norma
potents
per
cultlvar
d"accló.
pel
seu
co
pte
btallldol
El
periòdic
d'
ta
U.a
el
recorda
•er
qHf
cot
que el pressulo.
recu11tt
de
bo cnsis. Con La presencia. en Aquesta tàctica talla a vegades, soaquelles vinyes que
revertien a
Lu et.. t~MIN'n'. a:rh lkftdidnt eoa .amo f
la mort de lo. terceraelspart
Obras públicas del señor Cid bretot quan es compta entre els
dels pri- post actual s 'el eva a 48.000 l el del
eoucla Al lllnckt y Clllrh ulndollo. ialetolet CJ"
mers ceps 1 aixf a partir dels aca- 1932, a. 52.000.
se hizo la valoració n de servi· rengles amb sectors no prou mallea.t.a..UllfCllla 11Uq11llw...t f d blt.u\&r dt m 3•
barnents dei segl'e XVII, en què es
clos de ese departamento. Y bles per a seguir les giragonc es que
En el pressupo f~guraran les des•iliu.
generallt zà a. cataluny a aquest con· peses normals t st
• lltdifad-llidok ttdlltta 1 .... e. .te• f Iu~
tampoco hubo cr:sis."
imposa la poUtica..
ordinaris de l'Estat,
Amb més. o
tracte generacions de c.raba.ssaires» que seran coberts
liartin~z de Velasco. -Bueno; to- menys fortuna, la Lliga. rou, fms
bru q" • ~ tl ,.~ lli•• ......ttdl
impostos, pe_1·ò
han ànat cultivant la mateixa ter- al mateix temps, pels
ahlad• H ~11• atwaua4o cat la lli~ r la ........,_
dos .rne hacen reprocbes. Por lo \isto, al 1934, l'instrum ent politlc ~e la
un «compte esp~
dn; pcro ~•d qH m.p t; "rmt f1111 .. la ~
ra, aportant- hi el millor del seu es- ci~ agruparà les desp.~s
lqut no ha pasado nada.
gairebé totalitat de b burgesm caw •• ulruf. dc &=I tpb\U 'lajU. ~·
forç i donant a. aquest contracte un nànes que hauran d esserextraordl
talana. Però renvestld a de la clas<De "La Naclón.)
la ~- llu! kl'f'&M,
veritable
caràcter d"emfiteusi perpè. per un emprèsti t, tals com cobertes
se campero la tou tan forta, que els
els
Lot qut esll ..t sa ,ropit ~tar y q1Wy eH•
de
tua. Arribà. un moment, coincide nt la segureta t nacional, grans obres
desconce rtà. Tot 1 volent-ho, la . Lli!Mftll Jtci"*-" ... li6aJ. ~«HH . . . . . .
amb el de l'expansi ó internaci onal públiques, sanejam ent dels
ga no trobà la manera de satisfer
~q~~ r fAdria • c.Mttrtladl).
de la burgesia. en què els nostres de v1 i de blat, etc. Aqu&t mercats
els interesso s de la burgesla rural.
compte
.fmtfoMJ/ a»H 188t
propietar is es veieren prou forts per s·elevarà probable ment a 7.000
Els mètodes clàssics es d~ren
mlapoderar-se de la riquesa. ingent que lions, mentre que les
insuficie nts i els propietariS partiesmentad
es desels rabassair es havien anat construin t peses ascendeix en en el pressupc>
daris d'una situació neta. 1 !or.a, es
;)t
damunt la terra erma dels seus 1actual a 11.000 milions.
posaren . al costat de Gil Robles 1
avantpa.s sata t d~plegaren, a tot el
constltw ren la base de 1~ ~a. a
llarg del se¡le XIX. una ampla. ofen~
Cataluny a. Alarmad a 1 irntaaa per
stva per acabar amb el contracte
NOTICIARI
aquesta defecció, la Lliga, persevede
c.rabassa:t 1 convertir -lo amb una
rant en la. seva. conducta , ba iniSOCU:TA
T
DE
DEPENsimple
parceria,
de
dumda
limitada.
ciat un joc d'Un pretès doble efecDENTS TAXIST ES
El primer pas fou Ja consigna que
te : contrare star la . lnfluènci a ~el
tot contracLe que no fos escnt. no
La SOCietat
nou partit i dcsart1cu lar el mo~
Depende nts Taxisera de «ra.bo.ss&J, sinó de parceria· tes. assabent a adetota
ment camperol . D"aqul ve la creació
la dependèn
això
provocà
ja una forta agitaciÓ taxt5ta en general que, expirant. cia
de la. seva Secció agrària 1 les fan~
El
de
la
qual
és
testimon
i el manl!e$ termini hàbil per a la inscrlpcló al
tasmagòr iques campany es pro. desdel
Juny
del
1882,
que
es
guarda Cens ProfeS5lonal I adqulslc!ó del
gravació del vi i pro pacUicac1ó del
a ta Unió dc Rabassai res l que parla I carnet, sl aquesta
camp. Conegud a la polltlca t~di
no s'ba verificat
en
nom
d
'una
cLlga
de
Viticulto
res ijns el dia 29 seran consider ats
cional de la Lliga, aquesta. J>O:liCló
R.abassai rt's de Cataluñ u, constitul - baixa.
no convenç ni convence rà nmgu, ja
da el mateix any 1 que segons semHom adverteix
que tothom veu, a simple vista., que
des d'avut, fabla. portà a cap una campany a molt rem el canvi delsque,
PLATO DLL DIA
no obeeix a cap intent honest i percarnets vells d"Oachva.
Demasia do indigestos
durable. sinó a. una maniobra. de ba-ibres
PUblique
s
per
als
nous de Prl·
Un manüest publicat ¡el juny del 1882
La inV..tó de la tuoxera. del 1890, mera.
(De "El Slglo Futuro ".)
xa política que acabarà --si és que
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No saben què s'hi
amaga
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La realit at
catal ana
Hem act una opinió, ben justa,
de la Publicita t:
cA Cataluny a, però, perquè la nor..

matitat trobi tota la satisfacció, cal
que Sigui derogada la llei inoonstl·
tucional del 2 de gener l que l'Estatut recobri tot el vigor que 11 reconeix ls Constitució. Restable rts
tots a.que&ts òrgans politlcs, refeta.
l'estructu ra jurídica de l'autonom ia,
seria. l'hora de convocar una consulta popular, perquè la voluntat
popular es manifest és amb l'espontaneïtat nece:iSàrla. Sense donar
aquesta. justa satisfacc ió a la realitat catalana , cap partit d'esquerra
no pot oferir la menor collaboració
a cap Govern que no admeti lleialment la. totalitat d'aquest program a,
que fix6 el màximum de transigència que en benefici de la tranqulllitat 1 dels interessos generals d'Es·
panya poden oferir els partits d'eSquerra de Cataluny a.»

Una crisi més greu
del que sembla
I heus act: com veu el momen t
polític et corresponsal de La Publicitat a Madrid:

«.La nostra opinió no ha canviat
des del primer moment que s'ha
planteja t aquest problema : o es desisteix de portar endavan t l'im:en~
sat projecte de la reforma de la
Constitució, o el poder públtc estarà
sotmès als interesso s politie6 dels
partits que s'han ofert per a reformar-la. El qui intenti prescindi r dels
ennentat. s partits i mantenir ensems aquell projecte, s'entesta rà en
un desig irrealitza ble. Planteja t en
aquests termes el problema i reconstrutt el bloc governam ental, les possibilitats d'una particlpa cló de la
Lliga en el Poder són molt dèbtls.
Aquesta cri3i és d'una gravetat extraordinà ria. t s'hi ventila algun a.
cosa més que la sort d'una. polftJ..
ca: s'hi ventila la independ ència de
les prerrogat ives presidenc ials 1 la
tranquill ltat d"Espanya. en els mesas
immeddat3.»

Solucions
El corresponsal de La Vanguardia a M adrid .t'ocupa de la. t 1mf..
tació cte l.l crisi- naturalm ent/ i de les rossibles solucions que ,.._
gui tenir.
«A medida que la situaclón se pro-longa ast, en Unea quebrada , oon
alternaU vas de impactencia. y de
misterio, cambiand o a cada hora el
rumba, como baja la tnnuenci a de
vientos envontrados, el ambiente se
hace denoo y la desorient ación es
mayor. Oesde luego, se advierte el
esfuerzo contrario , el !orcejeo de los
que quieren restablec er la situación
del Gobierno anterior y los que esperan sacaria de este carril como
sea, bien dando ocasión a la :ormación de un Gobierno nacional, blen
obllgand o a los elemento s del actual
bloque gobernan te a aceptar la "..Glaboració n de otros grupo3 que podrlan dar mayor flexibilldad a la.
actuación de aquéllos en el .Poder.
Su deseo seria éste: un Go:>ierno
èc amplíslm a concentr ación nacional, sln disolver las Cortes. Pero,
cerrados en absoluto a esta i:úcia.tiva los cuatro jefes de la mayorla,
parlamen tar ia, su reallucló n es . ,_
po3ible. Queda otra soluc1ón, l . e tal
vez a esta hora està slendo reflexivamente p.,nderada. en el ànlmo y
la mente de quien puede hacerlo.
Es b de un Gobierno nacional, disolviendo el Parlamen to.»

Política de respecte
I el corresponsal del Diario de
Barcelon a diu, no sabem per què:
«Las gentes encuentra .n un tanto
rara que habtendo Iniciada d Gobierno desde el comlenzo de su actuación una politica de respeto al
Estatuto catalàn, a los once meses
y precüam ente cuando se tramita.
un6 crisis ministeri al fundada. en la
ejecuclón de pen&amientos que es
co:nún a todos los gobeman tes, surjan de pronto las discrepancta.s que
!or-..an la. nota del día.»

Què vol dir Govern
Nacional?
Vol dir això, segons Heraldo de
Madrid:
«A nuestro juiclo, esta es la signiftcació n de la criSis actua.l, sea
cuat fue:e su causa eptsódica.: inquietud, de3velo por saUr del marasme en que se balla sumida la vida
nacional al est.ar en punto muerto
todas la..s normas por las que se rlge
ronstituc ionalmen te el pais.
La incógntta sigue siendo st la &r
lución corresponderà. a los estimulo s
fundame ntales a que hacemos referencia. La lnmensa mayorla del país
participa de los mismos anhelos.
¿PermiU ràn las circunsta ncias s~
tlsfacerlos, siqUiera sea en minima
parte? Bueno serà, con toda, en esta hora critlca. dejar bien esclarecido que un Gobierno nacional en
un régimen republica na sólo puede
ser un haz de goberna.ntes republicanas, sin reservas, habllidad es nl
d1st1ngos.»

Quines injustícies
Aquell !enyor de Angula, cor.
responsal de El Oebate a Barcelona, escriu:
«En Cataluña exlste la impreSión

de que, sean cuales rueren los avalares de la crisis de Madrid, poca o
nada habrà de 1nfluir en la marcha. y composictón política del Goblerno de la ( enPralidad. Hoy por
boy, parece que no bay màs soluc1ón en la región aut.ónoma que el
actual Gobterno. de la Generalldact..
o un Gobierno francame nte de Esquerra y Alianza Obrera. c:aro es
que, con vist.as a la politica nacional hay cierta e:"tpectación con moU\'O de la màs o menes fundada poslbilidad de que la Lliga Catalana .
entre a formar parte del Gobiemo
de Madrid, y basta se cotiza la cart.era de Estada. que podria dar a
la IJiga ocasión de quitarse el sam.
ben1to de separatis ta que pesa sobre ella en algunos sectores de opinlón del resto de Espe.úa.»
Separatis ta la Lligat Mare d6
Déu. Santi&sima. quines in;~sticie!l

lots els republicans lleÇJeixen cada dia LA HUMANITAT

Informació esportiva

TRA'"VESSIA AL PORT DE BARCELON A
Ruiz Vilar guanyador absolut. -- Una gran
actuació de Ferran Salvo seguit de Boqueres,
O l mos i Pérez Quesada. --El Barceloneta A. C.
guanyador per equips
Diumenge va tenir lloc la X Tra-

vesta al nostre port. La prova assoli

un veritable èxit, tant per l'organitf;a.ctó com pels resultats exceYents
~ile se'n desprengueren. Tal com ja
1JldicAvern en el nostre darrer comentari, la lluita fou emotiva en
tots moments 1 l'interès no decaigué
(iOQ.ada la forta lluita. entre els cinc

primers classlficats. No ens equivocàrem en concedir un màxim de pos--

Sibilitats al nedador Ruiz-Vilar, el
~al !éu una. CUISa magnifica i baté

.t
el

rècord de la prova, detentat per
Heitmann des de fa molts anys

que semblava gairebé imbatible.

Uiz-Vilar sortí en pla de guanyador
1 ho aconse¡:uf, malgrat haver-se des-

viat en un dels moments de la pro-

fa, cosa que no el privà d'imposar-

fie un altre cop 1 mantenir-se sempre

tn primera posició. Avui dia. és el
millor home en proves de follS que
b1 ha a Espanya 1 el seu nom restarà inscrit al «pa.lmarés» de la. PQ..
pular travessia. de manera que re·

Cordi la. gran cursa que ha realitzat.

Ferran Salvo féu també una cursa
notable i ens confirmà el que des de
fa
temps demostrava: que és un dels
1
~Uillors nedadors de fons catalans.
La seva actuació durant la cursa va
~ervir per precisar-nos la seva vàlua
tot ient-nos veure la «ciència» que
9-esplegò. per arribar en segon lloc,
a despit d'haver estat passat per
Pérez Quesada en els primers mil
metres
Buqueras 1 Olmos, ambdós del Barceloneta, lluitaren amb el màximum
d'esforç per demostrar llurs possibilitats. El primer ho aconseguí plenament i es classificà a dues dècimes
tle diferència de Salvo, el seu gran
àdversari. Buqueras ha palesat unes
cOndicions envejables i ens ha deniostrat que ja. comença a ésser el
nedador complet que esdevindrà. Vicenç Olmos, el guanyador de l'any
'passat, no ha pogut renovar la seva
gesta malgrat haver fet una cursa
molt notable. Hi ha, però, un motiu
justificat, que no deixa lloc a dubtes. Olmos va estar malalt a primers
de mes. cosa que el privà de participar en els Campionats d'Espanya.
Ara, no refet encara del tot, ha volgut disputar la travessia perquè es
tractava d'aquesta prova, sense reconèixer que encara no es trobava prou
bé. Malgrat tot, portà a cap una cursa e~otadora 1 cap al final passà el
madrileny Pérez-Quesada. Aquest neélador portà a cap una bona cursa
i com que no estava segur de les seves possibilitats en curses de gran
Ions, es reservà 1 anà fent, sense prebcupar-se en veure que altres nedadors el passaven. Si l'any que ve
torna a disputar la prova, estem segurs que donarà molta feina donades
les seves grans qualitats de campió.
Joan AlNLrdané, A. Ollé, Fonollà,
Mateu, Escudero 1 Lecha efectuaren
una. magnifica. travessia., especialment els tres primers, que palesaren
una. voluntat i un entusiasme extraordinaris.
La senyoreta Laurent, del Club Femeni i d'EsJXll'ts, única participant
femenina, cobri els 3.600 metres amb
un estil molt depurat i ple d'energia.
Realitzà, doncs, una bona cursa.
La cursa es desenrotllà de la següent manera: De sortida Ruiz-Vilar,
Quesada i Escudero es collocaren al
t:ap. Als 400 metres les posicions són
ies següents: 1er., Ruiz-Vilar; 2on.,
Quesa.da, a 8 metres; 3er., Salvo, que
ha aconseguit Olmos 1 Buqueras. Als
~o metres Ruiz-'Vllar, destacat, passa la senyoreta Laurent; poc després
la passen Quesada 1 els altres. Salvo
passa Quesada i resta. en segona posicló, a 30 metres del primer. RuizVilar, que porta a cap una cursa ex·
traordinllria, arriba al final del3 viVers completament destacat. Després
passa Salvo. seguit de Buqueres, que
també ha. deixat Quesad.a enrera. Olmos s'endarrereix i és a.conseguit per
Alba.rdané. En passar per davant de
l'Estació marítima Ruiz-Vilar es desYia., però, degut al gran avantatge
Que porta, la. seva victòria Ja no per1lla. Salvo segueix en se¡on lloc, SE>
'~t de Buqueras, Quesada, Olmos i
I Albardané. Encoratjat pels especta1!ors, Olmos inicia la ucaçu del mad-rileny. La lluita entre Salvo i EuQueres cada cop és més emociona.nat.
Ruiz.. Vilar segueix la seva cursa.
~riomfal i arriba a la meta. després
(}.'un magnffic esprint, sense donar
la impressió d'esgotament. Ha batut
~~ rècord de la prova per més de
Hos minuts de diferència.
Poc després arriben Salvo 1 Buque.ras igualats. El públlc segueix enio-l:ionat l'extraordinària lluita, qUe es
r esol a favor de Salvo per un braç.
'rots dos han batut també el rècord
de la prova. Més tard arriba Olmas,
que ha fet un principi i final de cursa excellents, seguit de Pérez Quesada, al qual ha passat fi.p.alment.
L'organització, a càrrec del Club
de Natació Atlètic, ba estat perfecta
en tots els detalls 1 aquell club ha

ATLETISME
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Els Campionats
de Catalunya

Els I Campionats
del Poble Nou
Diumenge, al mati, tingué lloc, al
terreny del C. D. Barcanona, la celebració d'aquest campionat orgarut;..
za.t per la nova entitat Casal Icària,
En els resultats destaquen els o'>tinguts en les proves de llançament
del dlsc, 80 metres llisos (debutanl..s)
1 triple salt, 1 especialment la segona
en què Vila aconseguí l'exceHent
temps de 10 s. 1-10.
L'organització, com ja hem dit, a
càrrec del Casal Icària, fou execRem.
Resultats tècnics obtinguts:
Llançament del pes: Molina (sen.ior), Icària, 10'51 metres; Giménez
(junior), independent, 9 m.; Coll <senlor), Icària, 8'95 m.; Pujol (junlor),
Icària), 8'53 m.; Morlans (debutant),
Montseny, 7'56 m., i MendivU (debutant), Montseny, 7'50.
Llançament del disc: Molina, Icària, 32'11 metres; Giménez, independent, 26'20 m.; Coll, Icària, 21'45 m.;
Morlans, Montseny, 20'30 m., i Ferré,
Montseny, 12'65.
80 metres llisos (senlors i junfon; :
Serra, Icària, en 10 s.; Pujol 1 Coll.
80 metres llisos {neòfits i debutants): Vilà, Icària, en 10 s. 1-10;
Vives, Martin I, Rubiol, Frelxas i
Pascual.
400 metres llisos: Pujol, Icària, en
1 m. 2 s. 4--5; Arévalo, i Martín I.
800 metres llisos: Obón (Duc.), en
2 m. 13 s.; Campos (Icària), Nieto
(Montseny), Martin II (Icària), Nicabet {independent) i Pascual (Icària) .
1.500 metres Ui sos: Campos (Icà.ria), en 4 rn.. 45 s. 1·5; Mirabet (indepent); Dris (independent), Ferré
(Montseny), Calvo (Montseny).
5.000 metres llisos: Mir (Duc.), en
18m.2s.
Salt d'alçada: Coll (Icària), 1'50

metres ; Molina (Icà.rla), 1'45 m.;
SOlé, 1'40 m.; Vilà, 1"40 m.; MendiVll
<Montseny), 1'40 m.; Freixas (Icària), 1'35 m.
Salt de llargada: Serra <Icària),
6'04 metres; Mendivil (Montseny),
5'55 m.; Vila (Icària), 5'41 m.; Molina (Icària), 5'28 m.; Frelxas {Icària), 5'21 m.; Giménez (independent)

Resultats de la tornada d 1 dl"'
e

menge:

PRIMERA CATEGORIA A

Barcelona-Badalona.. 5-2
Sabadell-Júpiter 1-1
·
Girona-EspanyoÍ, 2-i.

PRIMERA CATEGORIA li

Calella-Terrassa 1-2.
Horta-MartinenC, 4-2.
Europa-Granollers, 3-1
Sants-Sant Andreu 0-0

SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
Primer grup

Gràcia-Reus, 2-1.
Amposta-Gimnàstic, 0-1.
Santboià-Poblc Nou, 4-Q.
Segon grup
VIc-Sant Cugat, 3-0.
IlurQ..Tàrrega, 5--2.
Mollet-Manresa, 2-2
LE~ CLASSIFICACIÓNS ACTUALS
Primera categoria A

B~~elona

<Foto Centelles.)

Xap! ... Homes a l'aigua! cOmença. la Tra.Vêssiñ del Port-.
(Foto Puig Farran.)
assolit una altra vegada un merescut èxit.
I per a tots els altres nedadors.
fins l'últim participant, vagi la nostra més sincera felicitació per l'entusiasme 1 voluntat que desplegaren.
Que els serveiXi d'estimul per a l'esdevenidor el fet d'haver uabat una
prova taa es¡otadora com interessant.
J. BRAU
CLASSIFICACIO GENERAL

1. Valerià Rulz Vilar, C&noé Natació Club. 44 minuts 49 segons 9-10.
2. Ferran 5alvo, F. A. E. E. T.,
45 m. 26 s.
3. Josep Buqueras, Barceloneta

NO tJ E S
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Amateur Cluli, 45 m. 26 s. 2-10.
4. Vicenç Olmos. Barceloneta Amateur Club, 46 m. 58 s.
5. Manuel Pérez Quesada, canoé
Natació Club, 47 m. 23s.
6. Joan Albardané, F . A. E. E. T .,
47 m. 54 s.
7. Antoni Ollé, C. N. Barcelona,
48 m. 28 s.
B. Francesc Fonollà, Ba{'Celoneta
Amateur Club, 48 m. 43 s.
Joan Mateur, c. N. Atlètic, 49
minuts 14 s.
10. Antoni Escudera, Barceloneta
Amateur Club, 50 m. 16 s.
11. Manuel Lecha; U. Xavier
Oms; 13. Pere Fra.ncisco; 1,. Adolf
Subirats; 15. Manuel Ullan; 16. Cristòfor Becerra; 17. Josep Bruguera;
18. Pere Barceló; 19. Ramon Gumà;
20. Francesc Roca.; 21. Manuel Simó;
22. Pere Pujol; 23. Abelard Bosch;
24. Celedoni Fernàndez; 25. Antoñi
Pujol; 26. Josep Blanes; 27. Jaume
Pagès; 28. Bartomeu Paeó; 29. Ramon Morell; 30. Agustí Julià; 31.
Jaume Torres; 32. Jaume Cabot;
33. Josep Brugada; 34. Llorenç Florit; SS. Felip Gómez; 36. Robert Torres; 37. Joan Uprte; 38. Francesc
Guiterte; 39. Esteve Ameli; 40. Al~
fons Giner; 41. Tiburci Aliznabar·
reta; 42. Vicenç EsqUiros; 43. Marian
Alonso; 44. Pons Marti; '-5. Sebastià
Far;

~.

AntonJ Paredes;

65 Agustl VUàs; Sll. Josep Glosa;
61. Antoni Ramera; 68. Pere Pagès;
69. Jordi Casas; 70. Enric Mufioz;
71 Antoni Giménez; 72. Ferran Ibizu; 73. Enric 'Granésé; 74. Alvar
Ibarbia; 75. Fèlix Peñnrroya.; 76. Esteve Blogulo; 77. Antoni Pujol; 78.
Jooep Ramos; 79. Josep Gelpl; so.
Rafael Guinart; 81. Joaquim Ruiz;
82. Josep Farré; 83. MarcelH Subirats; 84. Josep Vidal; 85. Antoni
Isalque; 66. Eduard Sala.s; 87. Josep
Gómez; 88. MarceH.í Subirats; 89.
Emili Molina-; 90. Joan Coll; 91. Jo.
se¡.. Ibi.z.a; 941. Antoni Amat; 93. Jaume Garriga; 94. Albert Moriones¡
9!1. Lluís Punoy; 96. Uuis Ferré; 97.
Dionisi Aguirre; 98. Jaume Iglesias;
99. Francesc Bruguera; 100. Joan
CoU; !Ol. Josep Simon; 102. Jaume
Jordana; 103. Guillem Aguirre; 104.
Josep Massanella; 105. Hennini Cortés; 106. Ramir Arnó; 107. 5alvador
Sala; 108. Jaume Blasco; 109. Salvndor Guien¡ 110. Joaquim Carbó;
111. Josep Obiols¡ 112. Manuel Tar~

~ &·
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gel; 113. Josep Ca.rreño; 114. MIquel Ballester; 115. J aume Vives;
116. Pere Linares; 117. Josep Joven;
118. Antoni Mir; 119. Antoni SOlans;
120. Eliseu Carreras; 121. Wences.
lau Merencio; 122. Miquel Clara..-munt; 123. Domènec Morales; 124.
Miquel Mayor; 125. Josep Escolar;
126. Antoni Xambó; 127. Joan Aimamf; 128. Benet Garcia, 1 129. Arma..1d Co.";i;e.

CLASSIFlCACIO
TEGORIES

PER

CA·

t.er de seniors, Ferran Salvo, de
F. A. E. E. T.; 2.on ld., VIcenç
Olmos, Barceloneta. A. C.; S.er fd.,
Francesc Fonollà, Barceloneta A. C.
l.er de juniors: Josep Buqueras,
Barceloneta A. C., 2.on id., Joan Albardané, F. A. E. E. T.; 3.er fd., Antoni Ollé, C. N. Barcelona.
l.er de debutants, Xavier Oms,
C. N. Manresa; 2.on .fd., Pere Franctsco. C. E. Mediterrani; 3.er id.,
Manuel ffilan, Barceloneta A. C.
Veterans i lnfantUs, els classi!l·
carà Ja F. C. N. A.
1.• de senyoretes, Srta. Raymonde
Laurent, O. F. I d'Esports, 1 b. 7
minuts 37 s. 2-10.
l.er de mariners de l'armada,
Francesc Roca., Aviació Naval.
l.er de militars, Joan Ugarte, Sa.
padors Minadors.
I~

LA CLASSIFICACIO
EQUIPS

B&N«tUETS
RESTAURANT
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7.è C. E. Mediterrani, 96 punts.
8.è Olímpic Club, 99 punts.
9.è c. N. Mare Nostrum. 118 punts.

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida carrer Pelayo
Autobusos Lesse¡l8 ~ Passeig Maragall - Tramvies Horta
TAXIS COL.LECTIUS DES DE LA PLAÇA DE CATALUNYA

AVUI, DIMARTS, AL CAMP DE LES CORTS
GRAN FESTIVAL ESPORTIU, ORGANITZAT PER LES
FEDERACIONS SUD I CATALANA DE FUTBOL
A les 3'15:
I.Dteressant partit de basquetbol le.mení entre ell eqaips dcl3
BARCELO~A

A les quatre:

Gran partit entre les se1eceiom de talbot

A Les Corts

Barcelona, 5
Badalona, 2
Equlps1
Barcelona : Nogués, Zl.balo; Areso.
Bardint., Berkessy. Balmanya; Ventoldré., Ralch, Escolà, Pedrol 1
Munlloc.
Badalona: Novés, Borràs; Lladó,

RESTAURANT MIRAMAR
N.•

21222

tuen pels nostres camps de futbol
elements que demastren no tenir un
criteri suficient per a dirigir un
partit de futbol. El diumenge passat mateix, es succeïren una. sèrie
d'incidents. que bé amb un xic d'energia per part del senyor Arrtbas,
podien suprimlr-se. La seva tasca
però, no solament rou desencertada
per comple~ sinó que fins 1 tot en
alguna ocasió del tot partldlsta.
Malgrat aquestes incidènCies que
tlngué l'encontre en el segon temps.
el Barcelona. actuà encertadament,
1 pogué avantatjar el Badalona
en el marcador, gràcies a la. gran
tasca també de la seva davantera,
que a mesura. que es succeeixen les
seves actuacions, adquireixen raptde
sa. en els desplaçaments.
D'aquests es destacaren, per damunt dels seus companys_. Ventoldrà i Escolà la línia mitjana que com
hem esmentat anteriorment~, es ~os
trà quelcom insegura. en et pnmer
temps, s'afiançà. del tot en el segon; el tercet defensiu actuà amb
bastant regularitat, sense que gairebé puguin fer-se distincions.
Pel Badalona, Navés 1 Borràs
foren dos ferms puntals, 1 evitaren
en diverses ocasions, que els seus
adversaris marquessin algun altre
gol, gràcies a llur oportunes Intervencions A la linia mitjana Camacho
fou el millor mentre no estava lesionat, 1 a la davantera es destacà
Betancourt, en el primer temps.

•••

Als quatre minuts del primer
temps, Escalè. llençà un potent xut
que no va poder para:r Navés, i
que valgué el primer gol pel Barcelona. Quinze minuts després una
passada. llarga de Cambra a Serra,
permeté a aquest marcar l'empat
d'un xut fort. Als trenta. minuts,
una. fall::.da de Lladó permeté Raich
recollir la bala 1 marcar el segon
gol. Deu minuts després 1 en reaparèixer Camacho, aquest que passà
pat. Un minut abans de finir el
primer tem¡l8, Pedrol d'un formidable xut decantava la victòria per
al seu equip.
En el segon temps, el Barcelona,
assoli els altres dos gols, el primer

K~NNEL

Altres Iooaliiats a preus reduïts. Tots, amb els Impostos
inclosos.

ULU B

Qualificat oom un de ls millors d 'EUROPA

Apo.stes mQtues - QulnleHa americana

~len.ln

RaU-Vilar

puj~

l'escala, gll:loya.dor, Salvo "toca.'' ta Jinla.
d'&rrlbada
<Foto Sa¡¡arra.)

Grup

centre

Madrld-Valladolld, 7-1.
Naclonal-R. Santande::-, 6-0
Saragossa-A. Madrid, 1.0.
Grup Llevant
Llevant-Hèrcules, 3-Q.
Múrcia-València, 3-2.
Elx·G1mnàstic València, 2-0.
Grup Andalús
Sevt.:la-Xereç. 2-o.
Malacità-R. Granada. 3-2.
Mirandilla-Betls, 2-1.

de la classificació

Les més competides, ltl de major iotetès 1 mirlma emoció

Entrada, ¡ ptes. - Entrada de soci, 1'50 pies. - Tribuna, 5 pies.

Grup Gallec-Asturià
S. Avilés-La Corunya, 1-2.
Ovledo-Celta, 8-2.
U. VIgo-S. Gijón, 3-2.
Grup B!o.SC
Atlètic Bllbao-Donòstl~<, 7.0.

El Barcelona segueix al cap

UUBSES DE LLEBREBS

SEVILLA-BARCELONA

super-regionals

Resultats de la jornada de diu·

EL CAMPIONAf DE CATALUNYA DE FUTBOL

Cristià, Camacho; Schild, Betancourt; Cambra, Forgas, Serra 1 Tor~
r es.
Arbitre: Arribas.
A la quarta jornada del Campionat
de Catalunya, el Barcelona, amb el
partit del diumenge passat ha assolit destacar-se en aquesta competició i imbatut encara, en vèncer el
Badalona.
L'equip costaner malgrat ésser un
equip fàcil pel blau-grana, jugà un
bon primer temps 1 assoli arribar
al descans amb un sol gol de desavantatge; hem de tenir en compte
però, que la Unia mitjana del Barcelona en el primer temps no actuà
amb molt d'encert, oo que va permetre els costaners atacar amb freqUènda per la seva ala dreta.
En canvi, en el segon temps,
tot foren encerts per la Unia mitjana
de l'equip propietari del terreny
principalment per part de Balmanya, que inutilitzà per complet la
tasca do Betacourt. AiXò féu que els
blau-grana intensifiquessin el seu
domini, que arribà a convertir-se en
una sèrie de violències que l'arbitre no tingué cura. de tallar.
S'ha efectuat darrerament una.
revisió d'àrbitres; molts projectes,
molt& rectitud, però a l'hora de 1&verttat, ens donem compte com nca l'extrem, rebé una passada de
Betancourt I obtingué el gol de l'em-

47. Ra-

Despatx de localitats: Durant el partit d'avui, al camp de Les
Corts. - Demà I dimarts, al mati, • 1.. oficines del F. o.
Barcelona. - Dimarts, des del mati, al camp de Lea Corts.

AVUI, DIMARTS
DIADA DE NOSTRA DONA DE LA MERCE
TARDA INIT

TEL E F ON

mon Mas; 48. Joan Martf; 49. Amadeu IJane.s; 50. Ramon Guillot: 51.
Ricard Guerrera; 52. Pere Tarté;
53. Sta. R. Laurent; 54. Enric Man·
zano; 55. Jaume Leon; 66. Ramon
Bran em; 57. Esteve Granada; 58.
Domènec Altarrlba; 59. Marc Casapansa; 60. Eduard Ibiza; 61. Francesc Bc~; 62. Laur~à. Escuté; 63.
Lluís SanagusUn; 64. Vicenç Ibiza;

CLUB FEMEN! D'ESPORTS i F. C.

UANODBOif.l GUINABDO

PER

l.er Barceloneta A. C'l. 15 punts.
2.on F. A. E. E. T., :.::2 punts.
3.er O. N. Atlètic, 52 punts.
4.rt C. N. Barcelona, 66 punts.
5.è C. N. Manresa, 87 punts.
6.è C. N. Sitges, 94 punts.

o o 18

monge:

5'05 m.

Triple salt: Coll (Icària), 12'13 metres; Mendivil (Montseny), 11'43 m.;
Giménez (independent) , 11'11 nt.;
Serra (Icària), 11'04 m.

4 4

Jup1ter
4 2 1 1 7 86 8
Gtrona
4202910 3
4
Espanyol
!1126s
3
Badalona
4 O 2 2 s 10 2
Sabadell
4 o 2 2 4 9
2
Primera categoria B
Europa.
4 3 0 1 9 56
Terrassa
430187 6
Granollers
4 2 1 1 a 5
Sant Andreu
4 2 1 1 6 4 55
Horta
41127103
Calella
4 1 1 2 7 83
Sants
402247 2
Martinenc
4 1 O 3 9 11 2
Segona categoria preferent
Primer grup
Manresa
4 3 1 o 11 3 7
v~
4 3 1 o 15 4 7
Iluro
4 2 1 I 12 8 5
Mollet
4 1 1 2 8 11 3
Tàrrega
4 1 O 3 6 14 2
Sant 0UbOt
4 O 0 4 2 14 o
Segv~t grup
Santbolà
4 3 1 o 12 5 7
Gràcia
4 2 1 1 10 6 5
Gimnàstic
3 2 o 1 3 2 4
Reus
4 I 1 2 8 8 3
3 o 2 1 5 9 2
·nlumenge se celebrà, a l'Escullera, un concurs de p'~sc.a mfantil, tormant Poble Nou
Amposta
4 o 1 3 4 12 I
part del programa de les festes en homenatge al 1\lariner Vell. Ací veiem
els pescadors de demà en plena feina, o sigui, esperant que un peix es
Els Campionats
dolgui de la seva paciència 1 vul&'ui clavar-se-U a l'ham...

REUNIONS CADA NIT
DlS!ABTES 1 FESTIUS, TAlillA I NIT
Serval de TAXIS COL-LECTIU I AUTOBUSOS lletra P .
Deo de ., Plaça Catalunyo
GENERAL, I pll..
PREFERENClA, t pteo

d'ells als cinc mlnuts per mitjà
d'Escolà, 1 l'altre poc abans d'acabar-se l'encontre en rematar de cap
Pedrol, un centre de Ven toldrà.

A la Creu Alta

Sabadell, 1
Júpiter, 1
Equ1Jl3:
Sabadell: Massip, Morral, Blanc.
Argemf, Font, Gràcia, Sospedra., Cal·
ve ~. Gual, Barceló t Parera.
Júpiter: Solà, Daniel, Ibàfiez, Font,
Soler, Meno., Diego, Galvany, Garela, Perpinyà i Terradelles.

•••

L'empat del C:.i1 tenge a la Creq.
Alta, entre sabadellencs i els del
Poble Nou, gairebé podem dir que
si algú afavorí fou precisament el
Júpiter, 1 no perquè jugués un par·
tlt dolent, sinó pel fet que els '~us
adversaris actuarent amb molt de
nerviosisme i desgràcia, cosa que els
!n.pedl en més d'una ocasió obtenir
algun alt!e gol. A més, el Jlipiter.
amb una encertada defensiva en els
darrers mJnuts. féu que els sabadellencs, malgrat el seu persistent domini, no poguessin decantar la victò-ria al seu ravor.
Del Júpiter tots compliren en ~
mateix pla. Destacaren, però, Solà
Soler, així com Font. Del Sabadell,
la defensiva bé i sempre amatent.
Els migs també bé, men.)"S Font.
Al davant només Paren\ compU com
sempre 1 provocà les millors jugades. Els altres, irregulars, l Gual, rÍ
simple vista, en maies condicions ·
slques

•••

COmençat el partit, hi ba un b0~
xut de Gual que toca el p<ll 1 '
a les mans de SOlà. Al cap de vult
minuts de lluita, Barccló llança un
xut ras· Calvet ra In intenció d&
desviar Ía bala t aixf Solà resta
ganyat. Es el primer gal de Ja
•
da I únic del Sabadell.
.
El joc és ràpid l el domini al~n
ambdós porters Intervenen per el
Igual. Hi ba un atac fulmiJl&Dt. d
Sabadell I també Calvet engega Ull
xut al pal. El joc s'endureix. ts de
Al cap de vint-1-clnc mln~ ..... ot L
Joc, Dlego executa un cop u -ad
malgmt la barrera de J~do~¿
versari.s, ·t Llassip irremisslblxut de
A continuació hi ba un bOD
eU
Barceló que detura SOlà. D S~tra
assetja furi.o sament el camP
•
ri, però el Júpiter emp~-~~:~
sa invulnerable I dura. -~
alt, quan el porter era
toLa se¡¡ona part tou de d
ii.gnltal dels popletarls; però !ad~ del
llca labor de la defensa •
no
Poble Nou :éu que el resul!"~ne
variés. Cal anotar també un
cl'incidèncles per Joc violeiJ.\.

;:r

ba:Tn1

Demòcrat es! Llegiu LA HUMANIT AT
-

I

pilli~ ~

ra, 2t

EL GRAN FESTIVAL ESPOR·
TIU D'AVUI A LES CORTS

Al'Estadi de Vista Alegre

Girona, 2
Espanyol, 1
¡ps:

:EQU • FranC:.., Farró, TorredeG~~pa Prieto, Castillo, Lluc,
pot, 'l'J'Ujillo, Ramon 1 F errer.
~. n vol · Martorell, Cllpson, PéES~l!niro, SOlé, Lecuona,

""esa<!•

Prat,

Eopada, E>;:hezarreta I Bosc.
QU,ut>ltrtÍ: Esteve.

...

, t.adl de VIsta Alegre, I amb
A ~:Scomplet, s'ha jagat el partit

U?~ent al Campionat de CataC'Jl' ....r fotre

els locals 1 l'EspanyoL

~tx magolllcament jugat pels
l!l
ba estat la demostració

ulPs
dtli ~ara'

de la plena. recuperació
gtronl. que ha demostrat
~ plet6rlc d'entusiasme I en-

111és

·onze

~ com s'ba desenrotllat el par. el resUltat ha estat Just I me~.~ per la superLr actuació de
¡; - ¡ocal. Però l'equip espanyolls¡onteba millorat considerablement, a

ona part ha estat molt prop
:.queo:Jnit.
tlmenys, l'empat, que des1 Girona deg-Jt a una jugada

~~:S.ctada de Pérez, que marcà. con-

ga la seva pròpia porta, quatre mi-

ts abanS d'acabar el temps reglanu tari Però els atacs de més fons

:f
a u-Ona el feien
rtctòriE' que hauria

creditor de la

assolit majors
rcions a no ésser la formidable

~f.ció de Martorell I també de Pé-

"'Al

sobretot el pnmer.

primer temps ha domlnat lleu-

~ent el
vin~ però

la-hUitldnitat

DE SETEMBRE DEL 11U

Girona, que b.& atacat

ha topat amb la formi:ble tasca de Pérez i Clipson, i en
darr& terme de Martorell, que ua
¡vat dos gols segurs en dues Ju-

;des veritablement excepcionals.
A ta segona part, en canvi, 1'Es~yol ha.

reaccionat visiblement 1
ga.U:ebé ba igualat el joc del Girona.
L'arbitratge d'Esteva ba estat dis¡ortat; ha permès que el Joc s'enduris, sobretot a la segona part. Les
seves equivocacions han indlgnat l:l
púi1lic en gene:al, i grà.cies a la sefenitat. dels jugadors 1 espectadors.
no es produi una veritable alteració
de l'ordre públic.

Grans partits de basquet i de futbol •·•
Els Campions de Lliga i Copa d'Espanya
acarats als representants de Barcelona
Aquesta tarda. a un quart ' de quatre, començarà al camp de Les Corts
el gran festival esportiu organitza'
per la Federació Catalana de Futbol
en collaborac16 amb la Federació
Sud.
El programa s'1nlclarà amb el matx
de basquetbol remeni entre equips
del Club Femen! d'Esports I F. C.
Barcelona, formats com segueiX:
Club Femen! d'Esports: Valls, r nbau, Miralpelx, Jerez 1 EmerL
F. C. Barcelona: Pueyo, Cabanes
F ranco, Olivar 1 Miquel.
'
A les quatre s'init iarà el partit de
futbol entre les seleccions de sevtua.
1 Barcelona.
L'equip sevlllà, que ve animat dels
millors auguris amb r eferència al
resultat de l'encontre, s'arrenglarà
complet, tal com ja ha estat anunciat.
En canvi, les lesions que els jugadors en principi designats per a la
Selecció de Barcelona. sofriren en el
partit del diumenge impossibilitara
el mateix arrenglerament que s'antw·
ciava, tota vegada que, segons dlct;lomen de la Mutual Esportiva de Catalunya, que ahir revisà els jugadors
que s'esmenten, n1 V antolrà, n1 Escolà
podran sortir al camp de joc. També fou lesionat d'alguna importància

A VALENCIA

Salvador Cardona, batent el rècord de la
prova, s'adjudicà el Campionat d'Espanya per carretera d'enguany
Canyardo i Montero es classificaren en segon i
tercer lloc respectivament i també bateren
el rècord de la prova

...

Als vint-I-vult m:nuts de joc, Ramon, en .recollir una pasasd.a de

València, 23. - Els corredors seTrUjillo, obtingué el primer gol. Amb leccionats en les proves oficials per
el resultat d'un a 1.ero a favor del a. !}al'ticipar en ei. campionat d'~r:aGirOna acabe. el primer temps. Començada la segona part, l'Espanyol
iguala, per mitjà d'Espada, 1 qu=
mancaven pocs minuts per finir l'en~
contre, Pérez, en voler desviar an
xut d'un davanter gironí, introdueix
I& pilota a la. seva pròpia porta.

aCAMPIONAT DE LA PRIMERA CATEGORIA B
Horta, • ; Martlneno,

t

Equips:

Horta : Banús, S&ncho, Mir, So~
nes, sabadell, Rlbó, Capdevila, Legaz. Dominguez, Cambra 1 Barnet.
~ Martinenc: Petrus, OO.ta!au, Madlco, Iranzo, Andreu, Magin, Albareda, Foni, Casas, Gumà 1 Vllaseca.
Arbitre: santiago.
Per l'Horta marcaren Barnet, Le1"' Domlnguez I Cambra, I pel Mar·
tiDfnc, Cases 1 Alba.reda.
Europa, 3¡ Granollers. 1

¿er prttnera vegada en la històde França, un Govern s'ha ocu'
~~ en Consell de qüestions esporves. Com és sabut, la derrota infll&'ida el diumenge passat a l'equip
~~?~al d'aUetisme de França pel
...,...anya, ha prodult gran dis~ en e1s cercles esportius !tan·
1 s'ha criticat severament
~anttzació atlètica francesa els
"
organismes 1 persones d.irectt- J
"'~-El tnln1stre senyor Lafont, en
CARACCIOLA
àeu"' de tot això, ha sotmès al con-¡
<Foto Oentellos.)
unes propo¿:icions per a millorar
;:.. organitzacions esportives de
san Sehasltian, 23. - Ahir al mat!
nça.
es disputà el Gran Premi d'Espanya

r·

CANODROMwPARK
«S OL

DE

BAIX »

AnUc.s terreo,ys d entrenament del P'. C. Barcelona

TRAVESSERA

DE

LES

CORTS

Avui, d imarts, nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies : Línies 7 i 15 -·- Autobusos : Lletra E
i!trvet de taxis coYecllus, des de

la Plaça de catalunya, de la
Plaça d'Espanya, Bor xtcago 1 Passeig de Oràcla-Salmeron

RESTAURANT

100 m. llisos: T oettl (!.), JO" 11-10.
800 m. llisos: Lanzt (I.), l' 64".
Llançament del javalot: Agosti
(I .>, 61'62 m.
Salts d'alçada: Dottl (I.), 1'91 m.
400 m. tanques: Facelli (I.), 54 s.
11-10.
Llançament del pes: Breck (F.),
14'50 m.
Salts de llargada: Maset <I.), 7'30.
6.000 m. llisos: Mastroleni (!.), !~'
l " 2-5.

Llançament del martell: cantagalli (1.)' 47'70 m.
Reemplaçaments 4 x 100: Itàlla,
3' 18" 2-10; França, 3' 18" 3-10.
Reemplaçaments 4 x 100: I tàlia,
41" 3-10; França, 42" S-10.
Resultat :final: I tàlia venç França
per 12 victòries a 4.

CICLISME

HA ESTAT AJORNAT EL GRAN
PREMI DE LES NACIONS
El seu ajornament ha estat
motivat per no poder-hi pa(·
ticipar Aerts i Guerra

La Secció Ciclista de la u. E. de
Sants ens envia una nota de la qual
copiem el que segueix:
cQuan aquesta Secció tenia Ja re-solts tots els detalls per a la celebració del Gran Premi de les Nacions,
anunciat per a avui al matí al Parc
de la Ciutadella. s'ha vist désagrndablement sorpresa pels següents telegrames: «Premier a vi on complet
Aerts impossible a.rriber avant 15 h:
- Versnlck.» IRinuncio vostra contratto Federazione Ciclistlca Italiana
non accorda nullosta perque si corre
corsa campionato. - Guerra..»
Davant d'a\x.ò, Ja S. C. de la U. E.
de Sants ha cregut que celebrar la
cursa equivalia a producir una gran
decepció al públic. Un Gran Premi
de les Nacions sense les dues figures
representatives de Bèlgica i Itàlia no
era tal Gran Premi, i per unanimitat es prengué l'acord d'ajornar-lo 1
procurar assenyalar una altra data
que permeti oferir el programa complet.
Ha estat telegrafiat a A. Magne,
per si de cas hi havia temps d'avisar·lo, que suspengués el viatge, cosa
que també ha estat feta a altres carred.ors.»

Canyardo, Montero, Molina, cardona, Montes, Chafer, Salam 1 segura
Durant els 25 primers quilòmetres
els corredors anaven per a.quest ordre: Montero, Cardona, Chafer Molina. i Segura. Als so qullòmêtres:
Montero, Cardona, Chafer, canyardo i Salom. Als 100: Montero, Che.fer, Salom i Canyardo. Als 125: Mon·
tera, Cardona, Canyardo, Chafer i
6alom.
Als 25 darrers quilòmetres es proNATACIO
dui una forta reacció del valencià
Cardona, el qual passà a primera p<r AQUESTA TARDA A L A PI SCINA
sicló en arribar als 150 quilòmetres
D E MONTJUïC
de què constava la prova. Marià
Canya.rdo efectuà també una bona
cursa. Es classificà a 29 •egons del El matx internacional entre
¡:n;g~¡. 1 també baté el rècord de l'equip francès Star Olympic

P. L. M. i el Barceloneta A. C.

RUdOiph Caracciola, a una mitJ• ana de
• foren eIs
164 qUI"I'ornetres, •I eI seu equip,
guanyadors del Gran Premi d'Espanya •.• un;nc~~~~ic~~ ~~~em d'obUdar
Varzi baté el rècord de la volta al circuit de~g~,~e:r'-~elco~:'tto~·~j~
club de la nostra natació, en

DELS ESPORTSI

DEL

3

indlscutibles excellents posslblitats.
2. Ca.nyardo, en 4 h. 2 m. 50 s.
El IStar Olympic P. L. M.», de
3. Montero, en 4 h. 4 m. 57 s.
Marsella, campió de França, cUvisló
4. Salam, en 4 h. 8 m. 49 s.
d'honor 1935, és un contrincant de
5. Chafer , en 4 h. 8 m. 52 s.
classe en natació 1 molt partlcular6. Molina, en 4 b . 15 m. 44 s.
ment en waterpolo. El sol fet que en
CARDONA
7. Montes, en 4 h. 21 m. 14 s.
el seu conjlUlt figUrin eleJnents de
(Foto Oentelleo.)
8. segura, en 4 h. 40 m.
l'equip junior francès palesa la seva
-----------potenclaUtat 1 el difícil que se'ls presenta als nostres representants una
possible
victòria.
LASARTE
A
Els triomfs assolits pel conjunt
francès, que ens visitarà. avui, dlmarts, amb el cChevaller Roze
Sports», el «T. o. E. C.», «Strasbourg»
1 més recentment amb una selecció
del Sud de França, afiança el criteri
que l'equip català se les haurà amb

R GOVERN FRANCES ES ·

C AMP

T ori, 23. - So celebrà ahir el m atx
internacional d'atletisme entre les
seleccions de França Itàlia. En !es
diferents proves venceren els atletes
que s'esmenten:
110 metres: Caldana (Itàlia), en
14 s. 9-10.
1.500 m. llisos: Beccall ( !.), 3' 63".
Llançament del disc: 1. Wlnter
<lmlnça) , 4~'32 m etres.
400 m. lllsoc: Boisset (F .), 49" 1-10.
~a~ de pene : Ramadler (F.),

La classificació fou la següent:
Una magnifica ocasió tenen els ne1 cardona en 4 h 2 m t 30 s a dadors 1 waterpolistes del BarcelounR. mitjana' de méS de' 37 kiDs neta Amateur Club en el festival ln·
Ha batut el rècord de la prova, que ternaclonal d'avui, a les cinc de 1a.
posseïa. Llucià Montero, des de l'nny tarda, a la piscina Municipal de
1932, en 4 h. 12 m. i 21 s.
Montjuïc, en PQSar·se a prova llurs

Una bona idea

~REOCUPA

nya, que eren vint-i-un, no es pre·
sentaren pas tots. Només ho feren

•••

Equips:

Europa: Montserrat, Barberà, MarU. Albinyana, Muntaner, Gimeno,
llin1, Mas, Ballester , Arqués I SOler,
Granollers: Casanoves. Valls, Apa t1eio, Aranda.. Rovira, Torres, Guix,
Rúbies, Sanz, Gari i Eugenio.
Ar6ltre: Annengol.
Obtll)gueren els gols; per l'EUropa, Mas (2) I Ballester, I pel Granollers, Sanz.
sants, o; sant Andreu, o
Eq-Jlps:
8ants: Mateu, Vlllacampa, Maranges, Cifuentes, Bur guete, Busquets,
!'olch, Amposta, Sala, Barcel6 I BoneU.
St. Andreu: Cruz, Falguera, Sans,
Palau, Torres, Castillo, Gómez, Trellfio, Roig, Vallr1bera I Ubeda.
Arbitre: Cardlel
C&lella, 1; Terrassa, 2
D¡ulps:
Terrassa: IJopls, Brtó, J?enyarro)'8, Brió, Layola, Cadafalc, Colomer,
Ptieyo, Burilla, Polo 1 Bas.
Calella: Zamora, Miró, Colomer,
.CcxnBa es, Arquer, Reixac, Coromines,
bot, Busquets, Bernis l Garnatxa.
1 Arbitre: Pujol.
,~arcaren pel Terrassa, Polo 1 Cowwer, I pet Calella, Busquets.

el jugador Zabalo, peró el seu gran
Interès per a Integrar l'equip de se
lecció féu Q.Ue tot el dia d'ahir guardés absolut repòs, la qual cooa, Juntament amb les cures constants que
11 aplicà la Mutual, fan esperar que
podrà aguantar totalment el partit
Això ha obligat a una modificació
de l'eqUip representatiu de Bare&
lona, el qual no serà designat llns
l'hora de començar el partit, i probablement serà format com segue!x:
Nogués, Zabalo, Pérez, Argeml, Sol~,
Balmanya, Prat, Edelmiro Ralch
Femàndez i Bosch. L'errengÍerameni
del Jugador Fernàndez, que en el
partit del diumenre es reservà per a
avui, pot donar·se com a segur. Han
estat també convocats al camp de Joc,
per les possibles modificacions que
aquesta formació pugui experimentar
o per a. ocupar el lloc de suplent.q,
en cas de no haver-hi modiflcació,
els jugadors Martorell, Blanch, Pedrol 1 Barceló.
Durant el mat! d'avui poden adquirir-se entrades i localitats a les oficines del F. C. Barcelona 1 al camp
de Les corts. Els socis del F. c. Barcelona, C. D. Espanyol 1 C. E. Sabadell podran entrar al camp amo
l'exhibició del corresponent carnet
1 l'entrada de soci.

Itàlia vencé França per .12
victòries a 4

HORTA VALENCIANA

TORRE SAN SEBASTIAN (Telèfon 14342)
:et>Jadora lnstallats en ttptques barraqueo valenctanee - Especia'-~ en la llOel1a. llagosta barceloneta t pollasl.re a l'os~ estU a orta

d'automobllisme. Fou un triomf en
tota la llnia de l'eqUip «Mercedes»,
el qual copà. els tres primers llocs de
la prova.
A la volta vuitena Nuvolart es retirà, desprês de veure que no podia
fer res contra els seus rivals. A la
catorzena. es va. haver de retirar Von
Stuch, 1 des d'aleshores la prova perdé interès pel que fa als primers
llocs. No obstant, hom va córrer a
grans velocitats. Primer, Caracciola
va batre el rècord de la volta més
ràpida en 6 m. 9 s. 3/ 5. Més tard,
Varzl va batre el rècord de Ca.racciola. i el deixà establert en 6 m. 2 s.
4/10, que quedà establert.
La cursa, que representa uns disset
quilòmetres 315 metres per volta l
un total de 519'49 quilòmetres, fou
coberta. pel vencedor en 3 hores, 9
minuts 59 segons i 9/ 10.
La classificació oficial fou la que
segueix:
1. Rudolf Caracciola, cMercedes»,
a 164 k.ms. de mitjana, en 3 h. 9 m.
~9 s. 1 9/ 10.
2. Lulgl Fagill, en 3 h. 10 m. 49
segons 1 4/10.
3. Von Braucbistch, en S b. 12
minuts 14 segons 1 2/ 10.
4. W1mille.
5. Rosemeyer.
A T ARR A GO NA

Vicenç Bachero guanyà el
.Gran Premi Plandinières
Tarragona, 23. - Ahir al matf ~
celebrà la cursa ciclista O.rnn Prenn
Plandinlères, organitzada per la penya William Tarin. El recorregut era.
de 170 quilòmetres, I la classificació
fou la següent:
1. Vicenç Bachero, 6 h. 6 m. 25 e.
2. A. Andreu Sancho, 6 h. 6 m. 29.
3. Francesc Chlva, 6 b. 9 m. 2S s.
4.. Francesc Marco, 6 h. 9 m. SO s.
6. MariA Gascon. Després, Pujol,
Pere Albinyana, Antoni Garcia, Jaume Pagès, etcètera.

BOXA
Vetllada mixta a Mataró
Per a demA a la nit, el B. C. Aleglia celebrarà al Cinema. Modern, de
Mataró, unn vetllada mixta, sota el
programa següent:
A cinc represes (amaleurs): Mutà
contra Batidó, MencUeta contra Vandellós 1 R<>mero contra Acin. Combats professtonals, a vult represes:
Ramon Trlncha, el !dol de Mataró
contra Altés, 1 Antoni Blay contrà
S&nttago Rancho.

waterpolo, després del C. N. Barcelona, el detentor de l'hegemonia naclonal 1 que de la seva brillant ac·
tuació en el Campionat de Catalunya de Waterpolo d'enguany poden
xifrar-se moltes esperances prop del
seu encontre amb els francesos.

FUTBOL
Hongr¡'a vencé Txecoslovàquia per 1 gOl a 0
B-.1dapest, 23. - Davant una mas·
sa enorme de públic, es disputà, ahl.r
diumenge, el matx internacional c:!e
futbol entre els eqUips seleccionats
de Txecoslovàquia i Hongria.
El partit, que fou de gran bellesa 1 molt disputat, e.cabà amb la vlç.
tòria dels hongaresos per 1 gol a O.
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LES LLETRES

LLEGINT.'::
RECORDS DE MANLLEU
EL FILL PRO DI G
per L, POU I SOLA

SOvint ens arriben a les mans llibres editats a vUes 1 pobles de Catalunya que us sobten per llur pre·
sentació acurada. Aquest. n'és un.
Ben presentat, amb excellent paper.
honora les premses de Manlleu i els
seus manipuladors.
Ara, però, que moltes vegades la
presentació luxosa no respon a l'interès del text. I aquest llibre també
n'és un. El senyor Pou i SOlà es veu
que ha escrit el seu llibre amb una
gran bona intenció, amb molta bona fe, però ja. se sap que amb bones intencions ...
El que no podriem regatejar a
l'elogi, són uns belllssims dibuixos a
la. ploma, signats Martí COmes, que
ens tan traslluir un bon dibuixant
-força. influenciat sembla, per la
tècnica de Cardun¡~ amb tota l'emoció justa que s'h'a. de donar al paisatge 1 a les coses.
J . J OU

NOTICIARI
Els «Annals del Period isme Ca ta..
là».-Ha sortit el quadern núm. xvn
dels cAnnals del Periodisme Catalb,
interessantfssima revista de l'~
ciacló de Periodistes de Barcelona.
Aquest quadern. com els anteriors,
és presentat amb molta cura i conté nombroses Uiustracions. El seu
text sobresurt per l'alta qualitat dels
temes que aplega.. !lgurant-hl, també, Ulll\ extensa crònica que recull
tots els actes de la professió i els
esdeveniments periodistics que han
tingut lloc durant els darrers mesos.
Reprodueix, Igualment, molts articles apareguts a la. premsa. catalana.

ftCA. S IO
CoHecció d'l l quadres (particular) d'acreditades firmes, entre
elles Fortuny, Meifren, Cusachs,
1\lartí Alsina 1 d'altres
seran exposats des del dia 25 al

~aló ~e ~u~~a~te~
DELMIR m ANEZ

Escudellers, 10 bis • 'l'elèl. 15642

i a l'espanyola, r elatius a temes periodlstics com també diverses cari·
catures Sobre la. censura, la llei de
Premsa i altres qüestions que afecten la. professió. Aquest quadern dels
cAnnals del Per1odisme Català» consta, aproxim.&d&ment, d'un centenar
de pagines. Cal esmentar, en elogi
de l'Associació de Periodistes de
Barcelona, que edita aquesta publicació, que pel seu mitjà realitza un
gran servei als periodistes I a la
Premsa en general, I obtenln~ de
passada. que aquesta sigui coneguda.
àdhuc a l'estra~r:u, 1 que els problemes del peri
e puguin ésser
estudiats per aquells que s'hi sentin
at.rets.
«Visions de Catalunya». - Joan
Santama.rfa, allunyat un temps de
les lletres catalanes, toma al camp de
la literatura, publicant el volum IV
de les cVislons de Catalunya». prou
conegudes, dedicat a Mallorca. Aix1
matelx, Joan Sant&ma.rla, té a punt
de publicar una nov.el:la, que no dubtem serà tan ben acollida pel públic
català, com bo són fins ara aquestes
populars visions del pobles i les viles catalanes.
La «Biblioteca Univers)¡, De
lloar la tasca. que du a terme la
popular «Biblioteca Univers», puix
en aquests darrers temps ha incorporat a les lletres catalanes, bon
nombre d'obres literàries d'autors estrangers. Ara últimament ba publl~
cat ciJegendes dels VikinflSJ, d'E.
W~ener, traduïdes per Victòria SOldevila.. Aquestes llegendes, que estan
extretes de les antigues llegendes
nòrdiques, són les primeres que han
estat t.radurdes al català.. Dintre poc
temps aquesta colleccló publlcarà la
coneguda obra de Pierre Louys «Petits poemes de Billtls», tradliits per
J . M. Fabra.
Una nova traducció del sànscrit:
el «Bhaga va dgitaJl.-Una bona aportació al català és la traducció d'un
cant del «Bhagavadgita» (El poema
del Senyor), feta per l'erudlt sans·
critista Joan Mascaró, professor que
!ou a la. Universitat de Ceua.n. L'apa.
rlcló d'aquesta traducció del sànscrit, que acaba d'ésser publicada en
un bell opuscle, editat per la Universitat de Barcelona, fa recordar
les aportacions anteriors de la gran
literatura clàssica de l'Indla: el drama cSakuntala», de Kalidasa, 1 els
dos grans poemes «El Mahabaratru>
i «El Ramaiana», apareguts a la. Collecció Popular Barcino.
Publicaci ons valencianes recents.Entre els nous llibres catalans apareguts darrerament al Pafs Valencià,
figuren els reculls de poemes d'E.
Navarro Borràs («El vol en arc»)
1 Bernat Artola («Terra»). la monograna. d'història de l'art sobre el
quatrecentista Bernat Serra per A .
Sànchez Gozalbo; l'assaig cRomantlcisme 1 renaixença», per Nicolau
Primitiu, 1 el lllbre de divulgació
històrica «La personalitat valencia~
na. a l'Arxiu històric de la ciutat»,
per Miquel Duran.

LLIBRES

COMPRA I VENDA
NACIONALS I ESTRANGERS
Es passa a domlcill

LLIBRERIA MUNDIAL

Sa.lmerón, Z24 .. Telèfon 78908

ES HORA
D'APRENDRE BE
Quan apreneu francès, si us diuen,
pu exemple, que ««l'ourmeb vol dir
ccgoloson l que c«Velours,, vol dir uterciopelo,, no b o comprendreu tan bé

com sl us diuen que cc¡'ourmet u vol
dir tdla.miner11 l que ccvelour&ll vol
dir uvellut11.
EI LINGUAPHONE, que es preocupa. dels resultats docents sobretot, no ha rtparat en despeses I ba.
editat en c'a.talà. a.cnrat la clau de
traduccl6 de les lliçons LINGUAPllONE. Podeu, doncs, avui, aprendre a base del vostre idioma, únic
indicat, sl cap n'hi ha, per a l'estudi d'altres idiomes.
Els coHecis, a.cadèmies l professors
que us ensenyen idiomes estrangers
a base de castellà, d'Un tercer idioma., us ensenyen mala.ment. us fan
perdre temps 1 diners.
Sl voleu aprendre bé i de pressa
qualsevol dels setze idiomes que més
necessiteu al costat del cat.aJà, demaneu tot seguit, sense cap cost ni
compromís, el prospecte LINGUAPHONE, I us orientareu.
No hi ha estudi que presenti més
entreba.nes l t rencacolls que l'estudi
d'un idioma estranger. El LINGUAPliONE us dirà la veritat universal
sobre aquesta necessitat, també unl~
versal i moderna, d'aprendre idiomes.
Onsevulla que visqueu, i siguin quines siguin les vostres ocupacions, podreu aprendre idiomes estrangers de
pressa. i bé pel procediment LINGUAPHONE. Demaneu tot st:~t el pr06pecte gratuit a l'INSTITUT ceLIN~
GUAPHONE, per a Catalunya:
CARRER DE VALWCIA, NUMERO 1!45. -

BARCELONA.

CONSERVATORI DEL LICEU
CONTI NUA OBERTA LA MATRICULA
CLASSES DE: Teor1a-8ol!e1g, Harmonia, COmposició, Instrumentació. Cultura General I Estètica Musical, Història de
la Música, Musicologia, Plano. Hannonium, Orgue, Arpa,
Guitarra-. Instruments de Pua, Instrument d'Arc, Instruments
de Vent. Conjunt Orquestral (gratuita). Cant. Italià. Declamació Catalana 1 Castellana. Història Orgànica del Teatre.
Curset a càrrec del senyor Adrià Gual

OBERTURA DE CURS, EL PRI MER D'OCTUBRE

•

Pelat i va tenir esperit per a detu·
ra r-la. Ella, que estava al cap del
carrer li va fer molt bonCl acollida.
Ell, no sabent que dir va po&ar-Se a
parlar de l'E:r;po$ició, recentmen t
inaugurada.
La conver.ta es per llongà aixf, in..
substancial, fins que la noia mur.
rieta va dir al trobador:
- Li plauria anar a jer un passeig
per I'Erporició?
L'home, vete el cel obert. Ella matei:z:a li brindava l'oca1i6 somniada.
-Ja 1uJ crec Bi m'agradaria/ -

a

jer

tng~nuament.

- Doncs, miri, no es torbi. Ja se
n'hf pot anar de 1egulda... - va Jer
ella, dei:Mnt-lo amb un pam de nas.

••• el nom del
Un cert personatge,
qual ts millor Qlle no ens recordem,
treballava al seu despatx dtes enrer~. Tot d'una ,,ordenança va anun.
etar:
.....Sen!/OT. HI ha un tal López, de
Begues, que voldria ésser rebut.
-López de Begues! ... Encantat! ...
Com no? ... St esttc que ara li fa n
un centenari ... Que entrt que entri,
tot segutt ...
•••

Una collaboradora nostra té un
mat;equet. molt etxerit, que nomú
compta cmc anvs t puja més vtu
que una mustela.
Dijous passat, va sortir a passefq
amb el seu pare. En ésser davant
d'una confiteria. va dir:
- Papà, compra,m dolÇ08 ...
-No - va. jer el pare - Ja sap3
que .el metge diu que no en tx>U
men1ar.
-Què Ba¡> elit ... Compra-me'll 1
veurds .ti puc o no puc•• •

AlfMfHTS D~TfiiCS I DE RE61M
Casa

8orr16as

ESTOMAC l INTESTINS
DIABETIS • ALBUMINU-

RlA • WFANC!A • ETC.

CARRER LLURIA, 62
(entre consell de Cent t Aragó)
SALMERON 2%Z
MANS O, n (davant del Mercat).

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

ECOS
Un poeta, conegut per la seva timidesa, va enamorar-se Ja anys
d'una noia molt gentil que U va
ésser presentada. Com és de suposar
mat no va encertar a declarar -se '
els àjes pa.s&aven ... i ballava la J oa-

Casament
El dissabte tingué lloc el casament
de la gentll mestressa senyoreta Adela. Ribas 1 Cortés amb el jove senyor
Ramon Clemente i Capdevila. Signaren com a padrins per la núvia
els senyors Francesc Arcalis 1 J oan
Romeu 1 Soler, 1 pel nuvi els senyors
Carles Pirozzintt Marti 1 Fèlix Catol
I Prat.

Fàbrica que pensa plegar

La fàbrica de teixits 1 !llats de
Josep Comes, S. A., ha comunl:q.G
que en acabar-se les existències de
na.
cotò de què disposa suspendrà el
Per /f, una tarda de diumenge, treball. Amb aquest motiu quedaran
trobà la 1eva e&tfma.da al carrer de acomiadats 172 obrers.

Adquiriu

Homes d'Amor i de Guerra
(contes socials)

de PERE

F. OI X

Ea ven a tota ela quioscos i llibreriet

Més de 200 pàgines

4 pessetes

A dministració :

Societat General de Llibreria
B ARBARA, U I 16.

TELEFON 14186.

BARCELONA

Aquesta setmana
es posaran a la venda
els volums 11 i 111 de la

Història de Catalunya
de Ferran Soldevila
Preu dels dos volums:
Rústica •.• 22'00
Tela •.•••• 27'00
Exclusiva de venda :

LLIBRERIA CATALONIA - Ronda Sant Pere) 3
No deixeu d'adquirir

ela MAPES TARIDE
de l'Africa Nord -Est

Aquesta nit al Madison Square Garden

que comprèn

L'emocionant combat entre
l'ex-campiómundial Max Baer
I• l'estrella negra Joe Louis
Aquesta nit, al Mad1son Square de
Nova-York, es portarà a terme la
lluita entre el negre de Detroit Joe
Louis t !'ex-campió mundial del pes
fort Max Baer.
La lluita ha arrtbat & apassionar
extraordinàriam~ en la matelm
propon:16 d"anys enrera, llavon d'a-

quelles memorables lluites dels grans
asos de la boxa: Dempsey, Carpeutler, Firpo, Tunney, etc.
Tanmateix, es 1.racta dels dos bomes que sobre el paper tenen mlllors pooslbWtata d'adjudlcar-ae u
campionat mundlal, que aVUl detenIa Jimmy Braddock.

Preu : 5 '40 PTES.

En venda :

LLIBRERIA CATALONIA, Raa. Sant Pere, 3

Lleqiu avui i cada-dia LA HUMANITAT,:el.vostre ~diari

la humanitAt

DiMARTS, 24 DE SETEMBRE
DEL lil¡

INFORMAC IO DE L'ESTRANG.ER LES COMARQUEs
GIRONA
MADELEINE CAROLL A PALAMOS

El Negus ha fet recular les seves tropes trenta quilòmetres
per a evitar topades amb els italians ·· Els anglesos envien
Són cridats uns quants centeuna esquadra a Grècia
nars d'oficials de la reserva de la Marina britànica
PREVIS iONS ANTIAERIES
A GIBRALTAR
El Govern mUlGibraltar, 23.

dres, procedent de la seva viYa a
Chequers.
Hom espera que demà seran a Lond'El Tireo dos contratorpediners bri~ dres tots els ministres per tal de
tànics, els comandants dels quals celebrar Consell, primer dels que es
havien informat prèviament el Go-- reuniran despres de l'especial que
vern grec de la. seva intenció d'an- tingué Uoc el dia 22 d 'agost.
corar en l'esmentat por hellènic.
TURC ES RE•
VAIXELLS ANGLESOS A
GREC IA
Atenes, 23. - Han entrat al port

tar de 'Gibraltar ha repartit una cir·
cular als habitants amb detallades
instruccions de defensa contra els
bombardeigs aeris i els gasos asfixiants. S'assenyalen, a més, els llocs
destinats 6 refugi en cas d'atac per
avions.
LES CONCESSIONS DE
La circular acaba demanant al veï·
LEO CHERTOK
nat que tingui calma i serenitat 1 de·
23. - El financer americlarant que el pànic és més perju- càLondres,
Leo Chertok ha celebrat una nova
dicial que les bombes.
entrevista amb el ministre d'Abissi·
nia a Londres, Dr. Martin,; s'arribà
INFANTERIA ANGLE S A a un complet acord entre les dues
CAP A MALTA
parts.
Gibraltar, 23. - Ha fet escala en
La concessió obtinguda pel senyor
aquest port, per tal d'embarcar el Chertok es troba en una propietat
material, el transport de tropes «Ne- personal del Dr. Martin, i situada a..
l'assa», que es dirigeix a Malta des 1'Oest d 'Etiopia, a. la provincia de
de Southa.mpton, amb prop de 1.600 La llaga; això indica ben clarament
soldats d'infanteria.
que no pot afectar de cap manem
le.:; concessions del senyor Rickett.
EL GENERAL NOBILE HA
La concessió Chertok ocupa. una
ESTAT CRIDAT AMB UR· superfície de 170 quilòmetres qua·
GENCIA A ROMA
drats i és particularment rica en or
Londres, 23 . - Un telegrama de i plat!.
Després de la seva entrevista amb
Moscou diu que el general italià
H umbert Nobile, que comanà. l'expe- el Dr. Martin, el financer Chertok
dició àrtica del dirigible «.Itàlia», tl ha declarat que els capitals que re1928, i que es t robava a la capital presenta són americans i que, en
soviètica com a tècnic aeronàutic, aquests moments, es troba ocupat en
ha estat cridat urgentment pel GO· la formació d'una companyia per a
l'explotació de la concessió.
ven1 de Roma.
El senyor Leo Chertok, que avui
De fa cinc anys, el general Nobile
venia coHaborant amb els enginyers celebrarà una altra entrevista amb el
soviètics per a la construcció d 'ae- Dr. Martin, embarcarà dimecres vinent, en el paquebot «Majestic», amb
ronaus per a la U. R. S. S.
direcció a Nova.York.

EL CONSELL
UNEIX AMB ELS CAPS MiLITARS
Estambul, 23. - Avui s'ha reunit

el Consell de ministres turc per es·
tudtar la situació especial que crea
a Turquia el conflicte ttalo-abissini,
i principalment la tivantor anglo-italiana.
El Consell s'ha reunit amb caràc·
ter urgent a Ankara, sota la presidència d'Ataturk, i hi ha assistit, amb
veu i vot, el generallssim de l'exèrcit
turc. També hi han assistit altres
alts caps militars, navals i aeronàutics.
La nota del Consell, molt concisa,
sols declara que ha estat examinat
el moment polftic internacional, però
hom creu saber que han estat estudiades detingudament les conseqüèn·
cies que pot reportar a Turquia la
presència davant les seves costes de
les esquadres italiana i britànica. Fi·
nalment sembla que també ha estat
estudiada la qüestió dels estrets.
SIS MIL SOLDATS, QUA·
TRE MIL TONES DE MA·
TERI AL DE GUERRA I
VUIT MlL TONES DE PE •
TRO LI
Londres, 23. - Segons un informa-

ció rebuda per l'Agència Reuter. des
del dia 20 de l'actual fins a ahir a
la nit, han passat pel Canal de Suez
cap a l'Africa Oriental Italiana 6.035
soldats italians, 4.221 tones de mate-

QUATRE AVIONS I TA·
BALDWIN TORNA A LDN·
LIANS HAN VOLAT SO·
ORES
ORE CRETA
Londres, 23. - El senyor Stanley
quaque
sabut
S'ha
Atenes, 23. Baldwin arribà anit passada a Lon·

tre avions de bombal'deig italians
han volat sobre l'illa de Creta.
De fa dies que s'assenyalen anàlegs
vols executats a una altura const~
derable.
Es creu que la base d'aquests
avions es troba a l'illa de Leros, base
estratègica dels italians al Dodecanès.

LA TACTICA EGIPCIA SE·
RIA ABANDONAR EL DE·
SERT
El Caire, 23. - Els periòdics egip-

cis s'ocupen, referint-se a l'opinió cie
les autoritats militars egipcies ctel
pla de defensa de la frontera oest.
Sembla que aquest pla preveu l'evacuació del desert fins a Americh,
30 quilòmetres abans d'Alexandria.
Es destruïrien les línies fèrries que
passessin d'aquest límit.
Es dtu que a Americh es procedeix als necessaris preparatius militars 1 s'emmagatzemen provisions.
Un ~dversari que procedís de Sollam
hauria de travessar per complet el
sec desert en una distància de 500
quilòmetres.
El nombre d'avions anglesos estacionats actualment a Egipte es calcula pels periòdics en 1.000 aparells,
300 dels quals són hidroavions.
En aigües egipcies h i ha actualment 28 unitats de la flota anglesa.
Sense comptar la tr ipulació d'aquests
navilis, el total de les forces desembarcades puja, segons la Premsa,
a 15.000 homes, als quals s'han d'afeg ir altres 3.000 d'Infanteria. de Ma·
rlna.
UNA GREU CONSIDERA·
CIO ITALIANA
Roma, 23. - Als cercles dtplomà·

tics d'aquesta capital es considera,
amb relació al conflicte italo--etiòplc,
que la situació pot qualificar-se com
a «la més desesperada que ha existit
fins ara»; s'afegeix que no es tenrn
esperances que s'arribi a un acord
perquè es troba en litigi el prestigi
de dues grans potències.
OFICIALS DE MARINA
BRITANICA DE RESERVA
AL SERVEI
Londres, 23. - L'Almirallat britànic ha cridat al servei alguns cen-

t enars d'antics oficials de la Marina
actualment retirats, que expressa ren
llur desig de reprendre el servei en
la flota durant un termini deter·
minat.

rial de guerra italià 1 8.318 tones de sició de diversos milions de barrils
de petroli i lubricant.
petroli per a l'exèrcit italià.
Els productors de petroli han rebut
ITALIA SOSPITOS DETIN· una proposició del Govern Italià per
GUT A ETIOPIA
al lliurament abans d~l Sl de desem·
bre en un port africà. que no s'es·
Addis Abeba, 23. - La policia etiò- menta,
de diversos milions de bar·
pica ha detingut un individu estran·
de productes sucel::~o•lis del pt..
ger considerat com a sospitós oue ha rUs
resultat ésser un obrer italià que a- troAli més s'estan fent negociacions
nava cap a Actua. La detenció ha tln- per Itàlia per a l'adquisició de diver·
_...
gut lloc a Gondar.
El ministre d'Itàlia a Addis Abe· sos milions de tones de «ma7.0llt»,
ba ha protestat de la detenció da- probablement per a refinar l'cesen·
cia dels a vions.
vant les autoritats etiòpiques.
Sembla ésser que l'Lmic InconveUNA ZONA ENTRE ITA· nient sorgit per al lliur.lment d'a.
comandes, és la fixació del
que:stes
LIANS I ETIOPlCS
els mesos Jlròxlms per haAddts Abeba, 23. - Per tal d'evitar preu en
que pugui produir-se qualsevol inct- ver-hi l'amenaça de la ¡-uerm.
dent enutjós entre les forces mill·
tars d'Itàlia 1 d'Etiopla, el Negus ha
ordenat que les seves forces . reculin
trenta quilòmetres 1 que ocupin po-sicions que hauran d'ésser reforça. Campbell i el seu company
des per a quan es produeixi l'esperat
han hagut de llançar-se de
atac italià.
La zona intermèdia amb la fronl'aparell en ple vol
tera italiana serà recorreguda per patrulles de tropes elegides que tenen
LA PRIMERA ETAPA DE
instruccions per evitar qualsevol con·
CAMPBELL
1
fins
italianes,
forces
les
amb
tacte
Londres, 23. - L'aviador Camptot en el cas que aquestes avancin. bell Black, que sorti dissabte d'AnEs a dir que, arribat el moment de glaterra, amb objecte de batre el rè·
l'avanç italià, no trobarien cap dlfi~ cord de vol a Ciutat del Cap, arricuitat durant els primers trenta qui~ bà a El Cairo, primera etapa. del seu
lòmetres de territori etiòpic.
viatge,_ després de deu hores de vol.
La prrmera etapa fou coberta a una
ETIOPIA COMPRA CAVALLS velocitat mitjana de 220 milles per
Addis Abeba, 23. - Continua amb hora en les 2.240 milles per etapa.
Després de proveir-se, el capità
tota intensitat la compra de cavalls
que la setmana passada inicià el Mi· Campbell Black, sortl ahir al matí,
nisteri de la Guerra. Hom calcula a les 4'23 en direcció a Klssum 1
que ja han estat comprats 1 pagats acabà la segona etapa. A les 8'25
hom el veié volar damunt Halfa i
a.l comptat més de 250.000 cavalls.
El Ras Kassa de Godjam tindrà es creia que arribaria a Klssum a les
a la seva disposició 70.000 soldats de 3'30 de la tarda aproximadament.
Avui s'ha r ebut un missatge de Nat.
cavalleria.
robi informant que a Kissum no es
800 SOLDATS FRANCESOS tenen noticies de Campbell Black.

El VOL LONDRES · El CAP

CAP A DJIBOUTI

NOTICiES DE CAMPBELL
I ELS SEUS COMPANYS

T aló, 23. - Han sortit cap a Mar·
sella, on embarcaran dimecres, un
destacament de 800 tiradors senega.
lesos, els quals van a reforçar la
guarnició del port francès de Dji·
boutl.

Londres, 23. - S'han rebut noticies de l'aviador anglès Campbell
Black, que sortí dissabte darrer, amb
el seu company Mac Arthur. tripulant un Comet, amb objecte de batre el rècord de vol Ang@terra El
Cap, i dels quals no es tenien noticies des d'aquest mati .
Els aviadors s'han vist obllgats a
abandonar l'avió utilitzant els par acaigudes a unes 330 milles de Karthoum. Ambdós han resultat amb al·
gunes erosions sense importància.
L'aparell ha. quedat totalment des·

Anglaterra •I Itàlia s'han donat mUtu e S Sa •I d•ruen que eIS prepara t"IUS de
•
t •ISfaCCIOnS
no van contra l'altre sinó que són per ~;~tUNHIDROAVIOALCOSTAT
DE GIBRALTAR I DESAPAREIX
a la pròpia seguretat
'

I

A NGLATERRA I ITALIA F:S italià 1 l'actitud més moderada de
la Delegació italiana redueix l'aba~t
DONEN EXPLICACIONS
Londres, 23. - El «Foering OfficeJ> internacional de l'esmentat docu~

ha publ1cat el següent comunicat:
«L'ambaixador de Sa Majestat a
Roma ha visitat, el dia 20 de setembre, el sots-secretari d'Afers Estran·
gers italians, senyor Su-vich, per tal
d'informar-li en nom del Govern Ue
Sa. Majestat dels moviments de 1:1.
flota. angles(l i del reforç en homes
i materials de les guarnicions britàniques de la Mediterrània, 1 ha
afegit que aquestes mesures no !.m·
plicaven cap propòsit agressiu pt::r
part del Govern de Sa Majestat.
Explicà també que aquestes mesu·
res s'han adoptat com a conseqü.~n
cia natural de la impressió cread:l
per la violenta campanya contra el
Regne Unit efectuada per la premsa
italiana durant aquestes darreres ::,etmanes.
El senyor Suvich féu manifestació
anàloga, i indicà que estava autoriizHt
per a declarar a. l'ambaixador que
els preparatius italians en la qüestió
de la Mediterrània t&n sols teni~n
caràcter de precaució i no implicaycn
cap propòsit agressiu».

ment.
Hom no sap com podrà resoldre's
la dificultat, encara que s'espera que..
les declaracions que consten al co"QlUnicat del «Foering Office» permetran que la sttuac~ó evolucioni en un
ambient més descar.regat.
A ROMA BAIXEN EL TO
CONTRA ANGLATERRA

Roma, 23. - La declaració del Govern britàniC; feta al de Roma per
mitjà del seu ambaixador al Quirinal,
senyor Eric Drummond, que els mo-viments de la. flota anglesa a la
Mediterrània no tenien cap connextó
amb sancions de cap cla~e, ha estat

I

mentre

plo~àtique.s entre els Governs de
Roma, Paris i Londres.
Als cereles poll tics italians es té
la irnpreSSló que s1 la situació lnter·
nacional no pogués ésser aclarida per
la Societat de Nacions, es pot arribar
a dita finalitat per mitjà de la projectada nova Conferència Tripartit.a,
en la. qual prendria part el propi
Mussolini.
L'actitud de la premsa 1tallanli
amb respecte Anglaterra és mol~ més
moderada, i els perlodlst.es es limi·
ten a fer una critica ObJectiva.

el contasi de les ma lalties venèries? Amb l'únic producte eficac que
protegeix simultàniament ambdós sexes, l'

ANTIVENEROL
Profilàctic, c uaridor I preventiu
Demaneu l'opuscle ¡ratuit cConttdenclab al vostre fJ.rmaeèutlc, o bé
a Esta bliments Vilar. Via La ietana, 60.

11 plau a un pafs qualsevol de

r~cór

rer a la guerra.»

ELS VETERANS AMERI·
~A
CONTRA
CANS
GUERRA
Nova York, 23.- La Convenció de

LA PREMSA AMERICANA
RECLAMA NEUTRALITAT

Veterans de Guerra Estrangers, reWlida actualment a Nova Orleans
D'O·
l-'ESQU ADR A
REN
ha examinat la situació pvl!t!t.1. inRIENT
ternacional, i ha afirmat la voluntat
que es garantltzt l'absoluta. neutrn1iComuniqaen de
Londres, 23. Singapoore a l'Agència Reuter que
tat . dels Estats "Units en qualsevol
conflicte.
tots els xinesos empleats provi3lo-.m.
guerra
de
navilis
els
nalment en
La Convenció declara que «les nacions europees que estan, segons
glesos estacionats a Singapoore han
estat traslladats 6 bord d'un vaixellsembla, pròximes a una nJV:\ guer·
dipòsit de Hong-Kong.
ra. inspirada només per desigs d"ex·
Amb referència a això es diu que
pansió territorial o obtencló de ga.
és costum adoptar una mesura e.ixt
ranties mitjançant la posscs!:ió de
quan no es sap q-;Jins moviments
codiciats jaciments petrolilers 1 mihan d'executar els navilis en un ternerals.»
mint més o menys breu.
La Convenció ha votat, per unammitat, una moció demanant que s'i~l
ARRIBEN A CONFU QUIN•
trod.ueixl una esmena constitucional
ZE VAIXELLS ANGLESOS
garantint la neutralitat l>erman("nt
Atenes, 23. - La. premsa. d'aquest
dels Estats Units. Es dema:1a en
1
dita resolució que es deflneW cln•
·
di·
passat,
demà
que
anuncia
mati
la negativa dels Esta."~;S Units
rament
quinze
ConfU
e.
mecres, arribaran
,e a prendre part en la. gue:.-n.
,.L.1 a._
Ji1bi
li 1. •
unitats de l'esquadra anglesa, per ~~~~_j
Es demana que en l'esm..ma de re• Iol .11111.
J.UI "" 'IIJif tal de romandre en les dites aigües 'lJII ,.¡¡ ILo. Al "' 'lJI &"'
ferència s'estableíxl automàticament
PUPIL.LATGE GASOLINA REPARACIONS : REFORMEa PER
fins el dia 10 d'octubre. Per primera
. •,
'
l'embargament de totes les o.nnes t
vegada, des de la guerra, visitarà
AMPLIACIO DEL LOCAL . S ADMETEN COTXES A PUP!L.LATGE
les aigües gregues una flota britànl·
municions que poden ésser tmmcsC3
directament o indlrectarucnt als bel·
291
CORTS CATP: LANES, 289
ca acompanyada d'un vaixell-hospll.igerants i repudiar tota responsa·
(Davant edilici Concepció)
tal.
bilitat pels Estats Units c!ll i:l pro-PEL NORD, ELS ITALIANS TELEfON 30150
BARCELONA tecció d'inversions de cap1tal •n les
ENCARA tiO PODEN ATA·
EL S

ANGLE:- -n

PREPA~

I

I

CAR, PERO
Add.is Abeba, 23. -

PEL SUD, Sl

Nova York, 23. - Els comentaris
de la Premsa americana són en ex·
trem pessimistes.
El cNew York Dally Mirron con·
sidem que la guerra apareix en l'horitzó l per això insisteix a demanar
que els Estats Units es ma.ntingu\u
neutrals davant el confllcte italo-etiòplc.
El cNew York SunJ, escriu:
cAmb poca diferència, l'li.~tual sl·
tuació és igual que la que hi havia
durant la tercera setmana de juliol
del 1914. El terrible dubte ~xlstent
és el de saber si les potènc1~s amb
les millors intencions del món. podran impedir, amb els seus exèrcits
en peu de guerra que ~scintin les
hostilitats en un moment donat si

I

==:::
-;:=========================
•• & R 'i' J
a

tota
:1. aquells
reout.}'lr
per relació
estranaeres;
responsabilitat
nacions
ciutadans nordamericans ~ue delibt'radam.ent viatgen en va.Lxtlls estrangers que poden ésser atacats pels
bel:ügerants; que els clutad:ms nora.
I americans que es neguin a evacua r
1 la zona de guerra sl¡uln priva.ts fiU-

Un alt funclo..
nari de la Casa Imperial ha decla·
_r
ll.A
~
()
d"Ogaden,
regió
la
de
rat que, llevat
abissini
militar
comanament
on l"alt
AV. FRANCESC LAlRET, 112
A CAL MARTI
posseeiX prou contingents per a !er
(Paral:lel)
ES MENJA BE
front a un atac de gran envergaduTelèfon 31273
I ES BEU BON VJ
ra de l'Exèrcit italià, les tropes del
«duce» no podran realitzar atacs pt>r ..- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . als
de la protecció deguda
tomàticament
q\ e les
ciutadans nordamericans;
masses. almenys fins dintre tres setforces armades dels Estats Units
i metalls vells
ferros
de
manes.
Compra-venda
siguin r etirades immediatament .:!e
L'esmentat funcionari ba afegit:
le.:. aigües territorials 1 te!r:!.orl de
i desferres d'automòbil
-Es cert que les pluges acabtu1m
qualsevol nació que esttgul compro-el dia 26 de l'actual a la nit. o E"l
mesa en un con!licte guerrer.
27 al maU, però les carret.E"res i cam ins del Nord del nostre pafs no
COMPRAR
VOL
ITALIA
seran practicables fins dues o tres
ESSENCIES ALS ESTATS
setmanes després de la fi de les pluUNITS
ges. Aquestes ja han acabat a l'ex·
CASA PEPI S
san Francisco, 23. - Es troben a
trem sud de la provincia d'Ogaden,
Califòrnia diversos repr~ntants del
on, per tant, és ja possible una ftCClÓ I Rosselló 78 al 82
"(elèfon 36103
BARCELONA ¡ Govern
Italià. que gestinnPn l'adqui'
immediata de l'Exèrcit italià.

I

Z

e

L. ROMA

Londres, 23. - L'agència Reuter
ha rebut la següent informació de
Gibraltar:
«El diumenge a la tarda va caure
a la_ mar un hidroavió de nacionalit~t _desconeguda. ~l.qual desaparegué
rap1da~ent sota 1 a1gua amb la Seva
tnpulac16.
Consultades les autoritats britè.nl·
ques de Gibraltar 1 les espanyol~3,
resulta que l'aparell no era de cap
d'aquestes dues nacionalitats.
Un hidroavió de l'aeronàutica bri~
tànica. efectuà recerques per aquelh
indrets sense trobar senyals de ;;ap
classe.»

L'expedició àrtica
del «Sadko»

éCtmt I!JJii:tq:..

EIS nordamericans
per la neutralitat

EN LA MAR

~~:~~~i~~~. d~e~~~?J~k r~~¿: L'aparell no és ni ar.glès ni
espanyol
abissini, sembla haver desaparegut,
continuen les negociaCions dl·

•

ANGLATERRA NO ES PR().
PA SSA.RA l\lAI CONTR.<\.
ITt\ Ll A
Londres, 23. - El principal objecte
del comunicat publicat pel «Foeriug
Office» és potser el d'esvair la impressió que el problema etfop ann va,

cada vegada més, cap a una topada
i ta lo-anglesa.
Els cercles oficials destaquen que
les precaucions navals tenen per objecte : primer, permetre Anglaterra
executar les obligacions del «Convenant», tal com resultal'an de les even·
t.uals decisions del Consell de la L!i~
ga, 1 segon, protegir, en el seu C~3.
els intereSSOs especifics de la Gran
Bretanya.
El comunicat completa aquestes
seguretats amb l'afirmació categòri·
ca que, en cap cas, la Gran Breta.nya no prejutjarà les decisions del
Consell ni anirà més lluny del orvpòsit d'aquest organisme.
Pel que r&pecta a la repulsa Ül-\·
liana de les proposicions del Com1tè
I dels Cinc, els cercles oficials es limtten a fer notar q\.Ot mentre pross~·
gueixln les negociacions a Ginebr.l,
es prematur perdre tota esperança.
Els cercles politics miren la situn·
ció sense gran optimisme, sl bé voll:-1
encara creure que la diferència entre
la negativa categòrica del comunicat

rebut a.r;nb evident satisfacció. El

Ha tornat i ha fet gran recull
de dades
Londres, 23. - El trenca-glaç soviètic o:Sadk.o», que va estar a punt
de naufragar a l'Artic, ha tornnt
de la seva expedició cien tifica 1 ho.
portat material de molt de valor.
El (¡Sadko» ha. portat gran nom·
bre d'animals de presa invertebrat:>,
que viuen a grans profunditat-s I!~
les mars de Groendàndla.
L'expedició cientilica que viatjava a bord d'aquest vaixell, ha RIS·
solit sondejar profunditats marines
de 3.500 peus, i ha obtingut mustres del subsol de l'OCeà.
Les observacions dels saVis ~liS
sos del «Sadko» .són de tal natura·
lesa que permeten revolucionar el
concepte que fins ara tenien els
geòlegs sobre Groenlàndia.
Aquests importants resultats ha 1
pogut ésser assoUts gràcies a la ;>er
fecta organització de 1'expedic1ó, ja.
que el cSadko» disposava de dos
aeroplans per a establir dues vega.
des al dia la carta meteorològica i
de tretze laboratoris per als dife·
rents estudis.

Es dóna molta importància a
la detenció dels dos comunis·
tes d'Estrasburg
Paris, 23. - La premsa francesa.
s'ocupa de la detenció a Estrasburg
de dos caracteritzats comunistes estrangers, el danès Nielsen i l'alemanya o bé holandesa Charlotte Schachenreuter que caigueren a. poder de
111. policia estrarguesa fa una setmana. Ambdós hom els acusa d'espionatge i de dedicar-se. a més a
'
altres activitats punibles.
Hom assegura que la policia ha
descobert activitats greus dels dos
detinguts.
Els documents trobats a. poder
dels detinguts, han estat minuciosa·
ment examinats a Paris 1 no resta
cap dubte sobre les intencions dels
dos espies. Els documents comprèn
un complet pla d'acció els efectes del
qual havien de deixar-se sentir en
certes branques de la indústria relacionades amb la defensa nacio-nal.
Després d'Un examen dellngut de
la documentació incautada, no r es-ta cap dubte que els dos detinguts
eren correus comunistes encarregats
de traslla.d.ar a l'estranger les i.nfor·
mactons d'interès recollides pels seus
còmplices. Tot ra creure que els es-mentats documents viatjaven amb
passaport diplomàtic.
S'ha sabut que aquest afer, revesteix tanta importància que !ou exa·
minat pel Govern en el Consell de
Ministres celebrat dissabte.

Divendres passat, arribà a Pala·
mós, on s'hostatjà a l'Hotel Trtes,
la famosa estrella de cinema Made·
leine Carall, acompanyada del se•1
marit, senyor Philippe Astley.
Després de visitar el xalet que
s'està construïnt prop de Torre Va·
!entina, entre Sant Antoni de C~
longe i la Platja d'Aro, enmig d'un
espés bosc de pins, Madelelne Ca·
roll sorti ahir, a la tarda, cap a Pa-ris t Londres per tal d'acabar ta
filmació d'una peHícula.
El pròxim mes aquesta senyam
embarcarà cap a Hollywood, coa.·
tractada per a filmar dues peHicllles més.
-S'ha reunit la Junta Municipal
de Sanitat, i entre altres acordà que
a les cases de nova construcció no es
permetrà. la construcció de pouo5,
mentre pel carrer on s'edifiqui hl
passi la xarxa de distribució d'aigua
potable, la qual haurà d'instaHarse en el nou edifici; en tal cas, i
de no arribar aquesta als pisos SU·
periors, s'establirà un dipòsit en ~s
baixos amb el qual, per mitjà d'una
bomba s'elevarà l'aigua potable •.1
darrer pis de l'edifici.
-Aquest mati, a les nou, l'auto
turiSme O. 5230, propietat de Salvi
Coll i Cartada, vei de Calabulx, en
sortir del carrer de les Hortes, ha
topat amb la moto B. 45.256, CO'lduïda pel seu propietari Pere r~a
nes 1 Carreres, veí de Celrà, el qual
portava a ella Agustí Gelam 1 Torrent, vel de Celrà, resultant ambdó-i
darrers amb diverses ferides a la cam:l dreta. Foren assistits al d1spcn·
sari Municipal. La moto sofri serio-sos desperfectes. Segons sembla, ··as·
sumpte ha passat al Jutjat.
-Ha estat auxiliat al Dispensari
Municipal Emill Gironella, vei de la
nostra ciutat, el qual presentava
una ferida al peu dret, considerada
de pronòstic reservat, produïda rer
un gos.
-El veí d'aquesta ciutat Ramon
Borrell i Cases, ha denunciat a la
policia que li h.:lvia estat robada la
bicicleta de la seva propietat, la
qual tenia guardada a la fàbrica
«La Gerundense». Del fet se n'ha
donat compte al Jutjat.

BADALONA
Llegiu LA . HUMANI T

AT
- Fa POCS d1es que l'A
)untalllen~
g.estor va aprovar una
cmc anys del contra Prorroga
establert amb la Cornp~~~ue te~
Al nostre parer, segons 1 del Gai.
poqu.,
dades de què disposem !aes
COJlJ.Pa
nyia va fer un bon '
pròrroga esmentada j:&OCI B.J:nb ~
xarxa del servei de' gas Que tota b.
d'aquest any, quedava d. 8 coroPtar
e Protneta!

del Municipi.

•

Aquest fet, de força 1m

amb un xic de bona vol~~.a.
tradUir-se en un benefici t ~

regular a favor de la ciutat Inéi QUe
m1llorament important en i 0 en un
I?oncs no tenim, per ar: serveL
tfc1a ~ '_u.qa cosa ni de l'alÍ cap tm.
De 1 un1c que ens hem do ra.
te 1 com nosaltres el bad8 COlJlp.
poc observador, és que a Dni Zlléa
questa pròrroga, la Compc;nYiavt d'a.
ha
deixat els carrers a les fo n
fanals són encesos, sl per~qyes: ets
a llum
'
és nuHa.
Ignorem, però, sl alxò Ja
era en
els tractes.
- Tal com ho disposa el
ment Nacional de Sanitat Regla.
la implantació de la vacu ' e_s ra a
vartòlica obligatòria a t~Ciólsanu.
f~nts abans de transcorre~ts fn.
els
siS mesos d'edat. Aixi mat
tablei:< d'una manera regujilx I es.
nant les màximes facilitats r ~ do.
cunació voluntària contra í .va.
ria. febre tifoidea i tubercw~fltè
blicant-se en el seu dia les ins¿u.
-.ueclons necessàries.

ort

MANRESA
L ' AUTOR D' UN INCENDI MOR
CC'NSEQUENCIA DE LES FERI OEAS
REBUDES

Diumenge a la matinada va P
duir·se un incendi en un éobert roFonollosa, propietat de l'ex-alcal~e
e
Joan Garriga.
El foc pogué ésser sofocat pero
varen morir asfixiats cinquanta capS
de '?e5tiar 1 un cavall. Les pèrdues
es ftxeu en unes 10.000 pe.."Sete"
Durant els treballs de l'extÏOcló
de l'incendi foren trobats amagal)
dintre el cobert diversos bidons d•
gasolina i vòl vora, tot el qual 00
arribà a explotar.
Un individu conegut pel «Reaa•
presentava diverses cremades gre11S
CAMPIONATS D' ATLETISME
que digué haver-se·les produït en
INCENDI :: ALLIBERAMENTS
explotar-li una ampolla de ga)Olina.
I.Jelda, 23. - Ahir maU i tard~. Poc després, però, confessà ésser
tingueren lloc al camp Escolar els l'autor de l'incendi, 1 a causa de les
segons campionats provincials d'at- greus ferides que es produi va m?letisme. Després d'aquesta primera. rir tot seguit.
jornada, s'ha e:stablert la puntua·
cló següent: Escola de. Treball, 52
punts; Centre Escolar, 68 punts; U ·
nió Esportiva. de Lleida, 46 punt:.;;
Federació de Joventuts Catòltc;.ues,
ELS CONDEMNATS PELS FETS
42 punts; Tradicionalistes, 2 punts:
D'OCTUBRE QUE HAN COMPLIT
La segona jornada d'aquests carn.·
CONDEMNA
planats tindrà lloc el diumenge pròDesprés d'haver acomplert la col·
xl.
demna de sis mesos i un dia, el pr~
-A la una de la matinada d'ahir xim divendres sortiran de la presó
es declarà un incendi en un cobert d'aquesta ciutat Benet Sunyer, Vi·
situat prop d'Alcarraç, propietat del cenç Tarragó, Domènec Tarragó,
vel anomenat Perellà. Acudí al lloc Joaquim Tarragó. Tots ellS veïns de
una parella de la guàrdia civil i VUlalba dels Arcs 1 condemnats pels
gran nombre de veïns 1 malgrat els fets d'octubre.
esforços realitzats no fou possible
-En compliment d'rut acord del
extingir el foc. El cobert quedà. to· Consell de Govern Municlpa~ des
talment destruït, 1 les pèrdues .<OS d'ahir dilluns, tots els venedors no
calculen en unes mil pe~setes, 1 compresos al zam d'alimentació, en
sortosament no s'i:.an hagut de la- Uoc d'instaHar llurs parades a ll
mentar desgràcies personals.
plaça de la República. ho efectuen a
-Han estat pooats en llibertat la Rambla de Miró, entre els carSalvador Montardit, Andreu Marin, r ers de Pi i Margall i Catñf de vans.
i Joan Garcia, el primer per haver
-Amb molta animació es vtn.>!il
acomplert la condemna que li fou celebrant les festes de barri del
lmpo.sada pels tribunals mllitars 1 carrer Nou de Misericòrdia. L'esels dos restants per haver acomplert mentat carrer està artistlcament a
la de l'Audiència.
dornat 1 ofereix un immillorable aspecte.
-Amb motlu de l'expedient. que
--------~*--------s'instrueix, com a conseqüència
estat internat un guàrdia
La Societat de Nacions, l'any d'haver
de la Comissaria de Tarragona, va
que ve, podrà utilitzar el nou venir a Reus, per tal de visitar
l'Institut Pere Mata, el cap dels
edifici
Serveis Sanit:!I"is de la ComandànGinebra, 23. - La present sessió cia de Seguretat de Catalunya, a·
de l'Assemblea de la IJiga de Na- companyat d'altres facultatius de
cions serà probablement la darrera l'esmentat cos.
-Un ciclista que es féu e..c:càpoL
que es celebra a l'actual edifici de
l'organisme internacional. Durant el va atropellar al carrer de J~à. Noproper hivern, el secretariat s'ins· gués, la veïna Oliva Papiol 1 Far·
taHarà al nou edifici de la Lliga, ràs, de 65 anys, 1 U produ1 tres fe·
construrt fora de Ginebra, que ha. rldes al cap. Traslladada al seu .docostat molts milions de francs i que, micili, fou auxiliada pel Dr. Fria!-Al Negociat è.e Quintes de }',..
amb tota probabilitat, es trobarà totalment acabat el mes de setembre juntament s'interessa la presentac:u
dels minyons Cassimir Mir 1 Cor·
del 1936.'
La instaHacló del secretariat de la tan, Francesc Gil 1 Berenguer, G1·
Lliga de Nacions al nou edifici co-- brtel Alcover i Reig, i Felip Melero
mençarà, oficialment, el 15 del pro. 1 Bueno, per tal de murar-los les
per mes de novembre. Amb tot ja cartilla militar.
han estat instaHades al nou edifici
-Diversos propietaris de la part
15 grans caixes p1en1ssimes de llibres, alta del nostre terme municipal, ~
documents 1 arxius.
lamenten que les seves propietats
El nou edifici és de grans pro- són objecte de repetits furts de ~~~r
porcions, tant a més que el Palau 1 avellanes. Caldria que · s'inteLJò).l ·
de Versalles.
A-l
qués la vigilància.
La biblioteca comprendrà uns dos
-Proximament serà. lnaugur~11
milions de llibres. L'edilici tindrà ins· una Exposició de pintur~ de tar·
tallats 950 telèfons.
tista hongarès Ko}man Perenye.
L'edilici posseeix 1.700 portes i
1.650 finestres i cobreix els seus
sòls 20.000 metres quadrats de li·
nòleum.

LLEIDA

REUS

MORA D'EBRE

Kellogg es retira del Tribunal
de La Haia
Ginebra, 23. - El jurista americà
Franck B. Kellogg iniciador del pac·
te que porta el seu nom, signat r.
Paris el 1928, pel qual es posava fora de la lley la guerra, 1 que tou
elegit membre del Tribunal Per·
manent Internacional de La Haya,
en setembre del 1930, ha presentat
la dimissió del seu càrrec.
L'esmentat estadista americà qc.
tualment compta amb 79 anys d'edat, i resulta casual que la seva te!·
tirada es produeixi, precisament •!U
el moment que el pacte creat per
ell és posat a una greu prova deg ll
el conflicte ltalo-abi.ssinl.

Maniobres navals conjuntes
de Grècia, Turquia i Romania
Estambul, 23. - Segons la prem::o:l
d'aquesta capital, aviat se celebrIran maniobres na vals i aèries CO!!juntes de les armades turca i grega
Els vaixells d ·aquesta darrera narJó
Ja han arribat als Dardane.ls, ru'<f
com també la majoria dels seus 't.vions.
Els diaris afegeixe que són re_.
perats dos torpediners romaneso3
que trfnbé prendran part a les maniobrtJ.., les quals seran dirigides l)er
l'almirall grec, qu" portarà el se J
pavelló al creuer turc cYawUZ».

Frare alemany condemnat
Breslau, 23. -

Les autoritats na·

zis han condemnat a un any i mig
de presó i 3.000 marcs de multa, al

NOTICIES DIVERSES

ha:

El Govern de la Repüblica
prtmtt, entre altres, l'Institu\ d't·
mental de Segon Ensenyamen t,
questa localitat. Ha estat _suprtrnl
segons sembla, per econOIIlJ.es. t InsCal {er constar que l 'esmen~cule5
tltut té actualment 99 ~a que reper al curs vinent, o sigu ftessl·
bassa de molt la quantitat ~ re:s:·
ria d'acord amb el decret ~~ enministre senyor villalobOS. a
ba ap&·
cara vigent.
Com sigui que encara no da diS·
regut a la ((Gaseta> l'esmentsal preposició. han esta~ t.rame~ospresideli~
sident de la Republica. a. al minlSdel Consell de Ministres l i plecs
tre d'Instrucció, tele~peesble ¡ ri>"
. i sense
de signatures de tot e
marca demanant que e~'Id:tut ~
erecte l'acord. a fi que ~ficta èt
gui continuar l'obra 'èm.~ empr-esJ·
cultura amb tant d Xl drid una
També ba sortit cap a Ma es vrt
Comissió de pares dels atri~~ fWJ1
tal de demanar e.l miniS e
pat reurt
que continai l'Institut.
De totes maneres, JCulaetus rs del f'"
t analitzar l'obra de
vern radical-cedista..:.___---

*

cl

El bon comerciant té .
deure d'anunciar als diarJ>
r ofe·
que pel seu :iratge 1 .
· de difUS~
reïxen garantia
del seu article, sense pre'dell'
ocupar-se de la seva 1
logia.

__- -Ueqiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari
_ ..,....___,__

frare franciscà P. Franz Zimolop:>,
acusat d'haver lnflinglt les disposi·
clons sobre exportació de d.1 vtses.

la humanitat
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LA CRISI I LES GESTI ONS DE L·EX-MINISTRE SENYOR ALBA

El nus de la qüestió està en el Partit Radical i la C.. E. D. A.
A ULTIMA HORA SEMBLA QUE L10PTIMISME ·vA f ORCA DE BAIXA
'

(Ve de la primera pàgina ) t.asca principal del qual ha d'ésser les seves gestions i que pugui forles minories de la Ce.mbra per l'es- .Per tal de conferenciar amb ell. Hom
la reforma de la Constitució, a la

I

toda clase de facllldades, pera esto
mar el Gcven1 que Espanya. neces- tima que tinc de la seva. gestió po- creu que d'aquesta entrevista en sor- nJ es màs que un gesto personal;
cians respecte els mati~. que han qual cosa hom arribarà en el seu dia. sita en aquests moments. No cal lítica i per la bona predisposició que tirà la solució de la crisi i aixi ma· queda por conocer la actitud del parM'interessa fer constar la satisfac- dir - ha afegit - que li he ofert
~ n ït en la seva reso'luc1o, ~ue jo
tenen per a arribar a. una politica teix que serà Uarguissima aquesta tida. Entre los diputados raàicales.
10 u P de tes maneres no podia des- ció amb què he vist la designació l'assistènr.ia de la minoria regiona- de
convivència, que, naturalment, no entrevista. El senyor Alba, fins que el nuevo desplazam.iento de su jefe
d~ cals requeriments de S. E. El se- per part de S. E. del senyor Alba, lista.
suposa. supressió dels partlts poll- no resolgwn els senyors Gil Hobles no ha producldo buena impresión.
0170: Alcalà-Zamora. s'ha. dolg_ut du- puix que amb ell he tingut una coEI senar Gil Robles ha hecho constics, que no convé de cap manera a 1 Lerroux, no continuarà les seves
O) t l'entrevista. que valg terur amb municació constant, 1 principalment
tar al seúor Alba. que para la üeda
Alba conta el què ba la República, perquè al règim li in- gestions.
ran e hom cregui que vol resoldre respecte els problemes que afecten
ineludible la refoi'D).a de la Consteressen partits vivaços 1 cada un
" Em sembla que hi es
de fer i diu que té amb
ell ~~uació polittca. a esquena del la vida parlamentària en aquests
Utuclón; ademàs, se reserva una deideologia.
seva
la
anys.
darrers
co~ptar
sense
dir,
"a
és
Ja rlament,
ha govern"
termlnación definitiva para el m"
febre
Se li preguntà si creta que 1& poPa b la majoria de la C_a mbra, 1 perMadrid, 23. - A darrera hora de mento en que precisase el alcance
Madrid, 22. - Quan, prop lea onze lítica de convivència que eU desi~
n~ tothom es convenci que és preAlba i Martínez Bar- de la nit, el senyor Alba marxà al java iniciar seria un fet, i respon- la nit, alguns periodistes s'entrevis- del Gobierno y su programa.
~ment al Parlament al qual serva
No hay pues, intento de concilia..
taren amb un dels caps governamenr io conversen deu seu domicili , manifestà a18 periodis- gué el senyor A ba:
e15 majors respectes constituciona~_.
de partidos; no pueden disolción
esfos
no
que
demanà
qual
el
tals,
conferenciadilluns,
demà.,
que
tes
de
encarregat
m'he
això
-Per
minuts
~ que m'ha encarregat la formac1o
mentat el seu nom. Els donà una verse las Cortes, y en elias no queRfo,
del
Cirilo
senyor
el
amb
ria
fora
interès
tinc
i
Govern
formar
del Govern, tenint en compte que
Madrid, 22. - A tres quarts de amb un representant de la minoria mar-lo.
referència de la reunió celebrada pels da otra mayorfa. que la del bloque.
nou i cinc minuts, arribà al deg.. nacionalista
sóc el President de la Cambra.
quatre caps del bloc 1 el senyor Alba, Acaso con los regionalistas o con la
senyor
el
amb
basca,
oesprés digué el senyor Al_b a que patx de la Presidència de la. Camtncorpornción de don Abilio Caldela Presidència del Consell.
~ amb un representant de
Satisfacció, complaen• a -Em
es podia governar avui dia amb bra el cap de la Unlón Republicana, Calderon
sembla -digué- que hi ha rón, el nuevo Gobierno serà. pues pa-.
migdia,
Al
00 parlament
Catalunya,
de
l'Esquerra
actual sense comptar senyor Didac Martínez Ba1Tio, el
Se deseaba. al parecer a última.
ça i propòsits d'aixam- Govern. Tal ha estat l'acord 1 la
doe1lb el bloc anomenat governamen- qual digUé que no sabia res 1 que si ha acabat els seus treballs
transcendència de la reunió. No han hora, el proyecto de ampliar la base
plament ·
Se habla también de
parlamentaria.
a~ 1 per tant per a ell la decisió acudia a la crida que U havia fet el narà compte dels resultats al' Presorgit dificultats i no crec que pugUin
sident de la República. Naturalment
Madrid, 23. - A dos quarts de haver-n'hi per a dificultar la solució un Gobierno presidido por Lerroux,
~ 1• sényor LerrOux és defmitiva per- President de la Cambra.
impresdues sort! de la. Ctlmbra preslden· de la crisi. La reunió ha estat ::or- desempeñando el señor Alba la caruè el partit Radical forma. part _del
-Vinc al seu despatx perquè m'ha -afegi-, tinc molt bones
puix cial el senyor Alba i digué:
~lOC, però, a m_és, ell és un radical cridat, com a home obedient que sóc. sions. Ara me'n valgdea reposar,
dial, 1 en ella hem tractat del pro- tera. de Estado. También se ha adfebre.
mica
una
tinc
que
-He donat compte detallat al Cap grama. del futur Govern i de l'nmplia-. m.itido la posibllidad de que el seL'entrevista entre els senyors Alba
ordenat 1 arn 1 sempre el seu cap
de l'Estat de les meves converses ció de la base que segurament sera. flor Lerroux ocupe la. cartera. de Go1 Martinez Barrio durà uns deu mlserà el senyor Lerroux.
Besteiro no pot ac- amb tots i cada un dels .represen· comptant amb la Lliga i amb el se- bernación. En ambos casos don MelFinalment, digué el President de nuts. A la sortida, el cap de la Unión
grups parlamcntar18 1 nyor Abili Calderón. Ara tot depèn quiades Alvarez ocuparia. ln presila cambr!' que en la conversa amb Republlcana. manifestà que el Presiceptar la invitació tants dels propòsits
en relació amb de la. decisió que adopti demà el dencia de las Cortes y no tend.ria
de18 meus
el senyor Alcalà-Zamora, 1 respecte dent de les Corts U havia preguntat
conversar
per
el programa 1 lf8 persones que han senyor President de la República.. Sl representación directa en el Gabiertes opinions exposades per alguns ~els quina actitud adoptaria el partit de
També digué que havia conferen- de formar el nou Govern. S. E., no U sembla bé l'estructura del Govern no el partido melquladista.»
consultats li ha fet consideraCions Unión Republlcan~ davant el govern
respecte la gravetat que sempre té que es formés com a conseqüència ciat per telèfon amb el senyor Bes- solament ha expressat la seva apro- que aquesta nit hem acordat, hi haula dissolució d'una Cambra, i que de la nota dictada. pel President de teiro, el qual havia excusat la seva vació, sinó la. seva. complaença, es- rà Govern en breus hores. Sl a s. E.
"Cal evitar aquestes
· assistència a. la conferència que se timulant-me a seguir les meves ges- li sembla mal l'acord d'ampliar la
en aquests moments era major. El lfl. República.
de cada quinze
crisis
només
ell
que
conslderl
que
AHegà.
termes
demanava.
els
li
en
tions
proel
aleshores
mobase i el programa,
President entenia que en aquests
-Jo -digué- li he dit que a qualments no és possible decretar la dis- sevol govern de pacificació que hom és un membre de la seva mlnorla 1 més adequats per a arribar a. l'èxit. blema polític tindrà un desenrotllao vint dies "
Podreu inferir - afegi - pel que ment lent. Però jo els dic que cm
intenti l'acollirem afectuosament 1 que no representa. el Partit Soolasolució de les COrts.
23. - El senyor Alba arrifarem una critica raonada, com la hsta, 1 que la seva. presència a la he dit, que m'he preocupat més de sembla fonamentadament que ja. h1 bà.Madria,
al Congrés a un quart de vuit
Cambra podria. donar lloc a inter- les idees 1 del programa que de les ha Govern a aquestes hores.
Els centres polítics que hem vingut fent fins ara.
del vespre i es dlrigi al seu despatx
Li preguntaren si hi hauria coHa- pretacions tendencioses. Després he persones, puix que no vull exposarestan animats
sense fer manifestacions. A les 7'35,
l'en~ parlat amb el Cap de l'Estat, al qual me, ni exposar el President de la
que
contestà
1
personal,
boració
sedel
casa
a
Reunió
el senyor Alba rebé els periodistes.
Madrid, 22. - Malgrat ésser d~u 
havia estat tan breu que he donat compte de les meves ges- Repúblice., a freqüents crisis, car
1 es ratlficè. en el que havia dit a
mcnge l'activitat als cercles polit1cs trevlsta.
nyor Lerroux
1 he anunciat que demà les s'ha d'acabar amb l'espectacle d'ations
parlar
de
temps
tingut
havien
no
domicili del senyor
ha estat extraordinària 1 l'afluència d'això.
continuaria..
Madrid, 23. - Quan els senyors la sortidaEsdel
consecutives.
tan
cris!s
questes
mostrà satisfet de les
de parlamentaris molt important. On
El senyor Alba. digué després als Lerroux i Gil Robles es troba ven Lerroux.
per tal de veure
realitzades
gestions
hi havia més gent era a l'estatge de
al domicili del cap del parMelquíades Alvarez
Alba diu que el sen· periodistes que anava a continuar reunits
formar Govern. Digué que aques·
Acción Popular. En saber-se l'endesprés d'esmor- tit radical, arribà inesperadament el de
gestions
seves
les
arribarà fins on arricàrreq_ que havia rebut el se-nyor Altiment n' ba fet de les zar 1 que a darrera hora de la. tar- senyor Santiago Alba. La seva pre- tes gestions s'havien portat a cap
ba, es feren molts comentaris i molt
causà sorpresa. entre els pe- dintre de la major cordialitat, crperbin els altres
seves, però é s descon- da, e.l seu despatx del COngrés, re- sència
variats. Hi havia qui assegurava que
riodistes, els quals li digueren que el què he de fer avinent -afegi- que
Madrid, 22. - Deu minuts des{lrés
dOnara
per
infonnadors
els
bria
jo no m'avlnc a fer les dites gesfiat
a casa. seva treballant.
anit passada, a darrera hora, hom de l'entrevista del senyor Martmez
los compte del iesultat de les seves suposaven
Aixl era, - contestà l'encarregat tions per a sortir del pas d'una mainsinuà a alguns centres semioficials Barrio amb el President de la CamMadrid, 22. - Vàrem tenir ocasió gestions.
protocolàrla. El que cal evitar
nera.
1a possibiUtat que el primer encar- bra, arribà el senyor Melquiades Al- de parlar amb el senyor Alba abans
Afegi que parlarà primer amb els de formar Govern - però ha sorgit
regat de formar govern fos el senyor varez, el qual passà al despatx del de retir ar-se a descansar , i ens ma~ senyors Lerroux 1 Gll Robles 1 més un dubte sobre un punt del progra- és que la República sofreixi els perAlba, 1 aquesta possibilitat no la va senyor Alba. L'entrevista. durà uns nifestà que havia trobat en els qua- tard ho farà amb els senyors Mar- ma del futur Govern, i com que es- judicis que comporten aquestes er treflectir cap diari, puix que els que deu minuts, i a la sortida el senyor tre caps del bloc un gran desig tínez de Velasco 1 Melqulades Al- tan acf reunits els senyors Lerroux sis de cada quinze o vint dies».
digué que se n'anava a la.
s'han llançat a fer pronòstics sig- Alvarez digué:
d'ajuda, per la qual cosa es dona- varez, i que d'aquestes converses de~ i GU Robles, els he anunciat tele- Després
que vindria per tal de Presidència per te.l d'assistir a la renificaren més aviat que seria una
-He manifestat al senyor Alba, va per molt satisfet, aixt corn de les pendran les per$0nes que haurà de fònicament
unió convocada a les vuit de la nit.
resoldre aquest dubte.
altra persona l'encarregada de for- el qual ha tingut a bé donar- me gestions que havia realitzat. La di- visitar després.
Un periodista. U preguntà:
A les 6'40 els periodistes que es tro.
mar Govern.
compte de l'encàrrec presidencial, que ficultat més gmn consisteix a salEn preguntar-U si creia que es po- baven pels voltants del domiclll del
-¿Creieu que aquesta reunió serà
jo formo part del bloc, 1 que fins var }"obstacle de les esquerres ex- dria eixamplar la. base parlamentà- senyor Lerroux, es trobaren amb 1a l'eix de la crisi?
Comencen les entre· alià on arribin els altres caps, fins tremes, però la. meva impressió és ria del nou e-avern, digué: ,
sense cap mena de dubte, responsorpresa de l'arribada d'un auto ofialll arribaré jo amb el mateix entu- que el gest del President de la Re-Perquè ho crec factible valg a. cial. D'aquest baixaren l'ex-president gué.
vistes
les
cridant-les,
meu,
gest
el
1
pública
continuar les meves gestions.
del Consell senyor Samper, l'ex-miDesprés els periodistes preguntaMadrid, 22. -El senyor Lerroux siasme i decisió, i que, per tant, l'aHa estat una reacnistre d'Obres Públiques, senyor Guer ren al senyor Alba que si arribava
arribà. a Madrid cap a les sis de la jut que ells li ofereixin l'hi oferiré jo. ha emocionades. En
vist
he
ells
tots
sentimental.
ció
una
realitzant
està.
Alba
t arda i immediatament fou visitat El senyor
Lerroux diu que AI- ra del Rio 1 els ex-sots-secretaris de a formar Govern, qui seria designat
la Presidència 1 de la Marina civil, President de la Cambra, puix que es
pel senyor Alba. L'entrevista no fou obra patriòtica i, per tant, jo no puc el desig que aconsegueiXi formar
ba formarà Govern
Bessenyor
del
llevat
tots,
Govent;
propòsits.
senyors Boixar eu i Rey Mora.
aquests
a
oposar-me
deia que el cap dels radicals n o ocumolt llarga, 1, en sortir, el senyor Lerteiro- el qual m'ha fet saber quiMadrid, 23. - Després d'una enDavant les preguntes dels periodis- parla el silló central del saló de sesroux digué que el President de les
especial-, tr evista. del senyor Alba amb el se- tes, digueren que ignoraven que ht sions.
Maura vol conèixer el na era la seva. situació
Corts havia tingut a bé comunicar·li
s'han expressat de la mateixa ma- nyor Lerroux, aquest re::bé els perio- hagués una reunió al domicili del
Es molt possible -respongué el seque S. E. U havia encarregat la for·
programa i altres co- nera, 1 jo els ho he agraït.
distes· i els digué que, com era nntu- senyor Lerroux i quan s'informaren nyor Alba-. No dic segur, perquè ja.
mació de govern. També U havia dit
ses
desenrotllament
del
period.lstes
pels
era.
Alba
senyor
el
que
posat
Ningú no m'ha parlat de llocs. Es ral,
veieu que el Govern no és fet.
que abans li calla comptar amb ell
arribà a la Cambra el cap una obra de conciliació 1 de pau. l'encarregat de formar Govern, i jo de la crisi. i de l'esperada arribada
Hom U preguntà també sl demà
perquè era el seu cap. El senyor Ler- delDesprés
digueren:
Alba,
senyor
del
Misenyor
donat
Conservador,
m'ha
amic,
Partida
més
a
1
cap,
seu
el
Goformar
de
acoll$fguiré
si
sé
No
la Cambra 1 contestà que
s'obrirà
roux U digué que li produïa. satis- quel Maura. L'entrevista també fou
-Doncs aquest és el nostre moment. caldria fer-ho alxi necessàriament.
misseva
la.
de
marxa
la
de
compte
sóc
vell
castellà
a
com
perquè
vern,
facció el fet d'haver estat encarre- curta. El senyor Maura manifestà
sió. Hem conferenciat sobre coses Anem cap allà. I seguidament en- Naturalment que jo no podré ocupar
gat de formar govern, i que estava que havia dit al senyor Santiago desconfiat i perquè, a més, crec que que
són sabudes de tothom. El senyor traren al domicill del senyor Lerroux. el meu lloc, i l'ocuparà possiblement
em queda molt carni a. fer. Però al
·segur que faria la mateixa política Albp.
A tres quarts i cinc minuts de set el senyor Jiménez Fernàndez, el qual
que sl arribava a reunir totes final de la jornada. la meva. impres· Alba ha trobat facilitats en els seque ha fet ell, i que podria. comptar les voluntats
abandonà el domicili del senyor Ler· presidirà durant els pocs moments
anirà
però
consultat;
ha
que
en
nyors
que
persones
les
de
Gil
senyor
El
satisfactòria.
és
sió
amb els mateixos elements.
amb ritme lent, perquè li intereSSCI.l roux el senyor Gil Rabies el qual di- que duri la sessió, per donar~ll comp' Un periodista preguntà sl el senyor la seva nota expressava el President Robles m'ha dit que compti amb la.
gué als periodistes:
te que el Govern està en crisi.
\ Alba. asSoliria ampliar la base par- de la República podia comptar amb Ced.a. No ha estat una. àlta formu- més les persones que les idees.
-Allò més interessant de la reunió,
-Quan h1 haurà Govern? -preHa. estat preguntat si havien para. reserva de flx.ar el programa lària, perquè conec molt bé la for·l amentària, i el senyor Lerroux di- iell,altres
ho dirà el senyor Santiago Alba. guntaren els periodistes.
coses que s'atUrien concre- ma terminant en què s'ha expressat. lat d'allò, de les persones, 1 el cap del us
gUé que ell tenia la fortun¡;¡. de comPdubtes
alguns
eKR¡minant
estat
Hem
-Sl les coses segueixen com fins
Sl d'aquest Govern formen P.art
Si no pogués formar un Govern Govern contestà negativament.
tar amb tots els partits i elements 1 t~J,nt.
han sorglt al senyor Alba quant ara, demà a la tarda.
Pel que !a referència a l'eixampla· que
tots e1s representants de la politlca de l'extensió que jo desitjo, m'hauque estava segur que el senyor Alba espanyola,
parlamentari
programa
de,l
l'ordre
a
com és natural, jo no po- ré d'atenir a la soluleó del bloc. ment de la base del futur Govern, del Govern que vol formar. El senyor
8.ssollrà en aquest aspecte molt més dria negar-m'hi.
Sl s'arriba a formar Aquesta solució vindria després d'ha~ el senyor Lerroux digué que el que Alba, ha considerat més convenient
Alba actua d'acord
que el que hauria pogut aconseguir un Govern de concentració,
pretenia el senyor Alba era eixam- assabentar-nos de paraula que per tenatural- ver e3gotat totes les altres.
ell.
amb les orientacions
l'l's·
vers
1
dreta
la
vers
plar-lo
ml.
amb
comptar
pot
es
ment,
vingut.
ha
això
per
i
lèfon,
S'acomiadà dels perlodistes 1 digué
querra.
dient
continuà
Robles
Gil
senyor
del President de la
El
.¡ue anava al seu domicili particular.
J o, a darrera h ora celebraré una. el següent:
Rodríguez Pérez veuRepública
conferència amb el senyor on Ro-Ara us vaig a dir allò més In·
ria amb gust que es
Gil Robles se n'ba
bles i aniré a la. P residència, on teressant. A les vuit de la nit ens
- Abans de comen25.
Madrid,
refé s la convivència
hauré de romandre una. hora i miLja, r eunirem a la Presidència amb el çar les seves consultes aquesta tarda,
anat a passeig
pel fet que no tinc altre r emei que senyor Alba, els senyors Lerroux, Ve- el senyor Alba tingué la següent conMadrid, 22. - El senyor Alba va
trencada
Alba i Calderon anar-hi.
rebre els informadors 1 els digué que
tasco, Melquíades Alvarez i jo.
A continuació, s'entrevistà amb el
vers~ amb un periodista:
A preguntes de si hi ha.urla Goacaba va de parlar per telèfon amb senyor Alba el senyor Antoni RodrfMadrid, 23. - A tres quarts de
-Teniu l'esperança. d'arribar a un
algú de casa del senyor Gil Robles, guez 1 Pérez, diputat del Partit que deu del mati ac-udi al domicili del vern, el senyor Lerroux contestà que
Vol una conformitat terme feliç en relació amb l'encàrrec
hauria
n'hi
que
però que aquest n'hav11' sortit, junt presideix el senyor Sànchez Romàn. senyor Alba el min1stre dimissiona- segurament que si,
rebut; de constituir un Govern amb
que sigui Íntima
amb la seva senyora. Li digueren que A la sortida, manifestà. als periodis- ri d'Hisenda, senyor Chapaprleta, 1 més tard, de :més o menys amplitud;
les característiques marcades a la
formarà.
el
senyor
que
el
segur
sorti
estic
tarda
la.
jo
de
però
set
les
A
no tornaria fins a les vuit del ves- tes:
nota de S. E.?
ambdós conferenciaren durant tres
Tots els senyors amb els quals el ::;e- Alba. del domicili del senyor Lerroux
pre. A aquesta hora -ha dit- tor-He dit al senyor Alba que tot quarts d 'hora.
-Es clar. La impressió que tinc,
digué:
I
mostrat
hiUl
consultat
ha
Alba
nyor
naré a trucar novament al senyor Gil el que signifiqui convivència, malauhe dit abans als vostres comEn sortir, el senyor Chapaprleta
-No hi ha més que a les vuit de la com
Robles, car tinc ganes de parlar-hi. radament trencada fa temps, mereix: manifestà als periodistes que el se- la. seva simpatia per a formar aquest
panys, a la sortida de Palau, és sa,..
els tisfactòria. No se m'amaga que la
Presidència
la
a
eunirem
r
ens
nit
som-illgué,
aquest
clar,
Es
Govern.
Estic molt reconegut a les deferències veure's amb simpatia i atenció.
nyor Alba li havia donat compte de
. part més dificil de ta meva. gestió
caps del bloc .i jo.
del senyor Lerroux, 1 suposo ~on 
Se li preguntà sl hom bavla par- les gestions que ha realitzat i que rient el senyor Lerroux- ha trobat quatre
.
J.. J
-Es que ens ha d1t el senyor Oil
tlnuà- que ja. els he donat la refe- lat de coHaboractó personal, i con- havien sostingut un canvi d'impres- grans facllltats, perquè el que volien Robles
co.mença ara, pe_ru o procurare que
informador
un
Lnd.icà
era que fos jo.
rència. de la nostra conversa.
testà que no se n'havia parlat.
sions.
la referència d'aquesta reunió' sen vagi en orris. Fa temps que jo
Com quedem? que
Minuts després el senyor Alba
"lzquierda Republique acabem de celebrar ens ta dona- tinc grans des;tg~ de prestar un servel a la. Republíc¡i, i com que l'ovós
rieu
Lerroux
senyor
El
23.
Madrid,
trases
i
domicili
seu
el
abandonà
L'entrevista rJF dos
cana" ja va dir el lladà e.l COngrés, on, a les onze del ha manifestat, a darrera. hora, als
-Heni tingut - contestà el se- casió ha arribat em disposo a fer-U
caps
què en la seva nota
mati, rebé el senyer Ab1lio Calde- periodiStes que no sabia amb quli\S nyer Alba - un canvi d'impressions front amb tota voluntat.
Madrid, 22. - A dos quar ts de cinc
-serà àmplia la base parlam.enProp les deu de la. nlt s'entrevistà. ron. D urà poc l'entrevista, 1 l'ex- elements comptava el senyor Alba. sobre extrems que exposaré a la Prede la tarda el senyor Martinez de
.
tàrta del nou Govern?
Velasco anà al domicili del senyor amb el senyor Albe. el senyor Au- ministre senyor Calderon facUltà la per a formar Govern. Per descomp- sidència.
mi en absolut 1
-Això espero. El meu des1g és te~ón importants els dubtes que
MelqUiades Alvarez, amb el qual es- gust Bàrcia, com a cap de la uú- següent nota, els trets principals de tar compta amb
d'assistències
nombre
major
el
Per
nlr
partit.
del
amtcs
meus
els
amb
teniu?
noria de «lzquierda Republicana». A la qual són:
tigué reunit durant una h ora..
-Jo vull una conformitat que no possibles. La meva actuació s•enca«Un Govern que tingui justa 1 tant, jo sostinc la concUcló que ha Ue
El senyor Mart1nez de Velp.sco di- la sortida, digué el senyor Bàrcd.a:
intima, per tal mina sempre en el sentit de desen-He agraït al senyor Alba l'aten· proporcionada repre3entació de les subsistir en el nou Govern el bloc sigul formulària, sinóque
gué que havien examinat la situació
cada quinze rotllar les orlentacions marcades a
d'evitar l'espectacle
present i que havien arribat a una cló de convocar-me. COm sigui que forces de dreta. i que porti en el seu que constituta el dimissionari.
dies pugutn prod.uit-se crisis. Jo puc la nota. del Pr esident de la Repú.
total coincidència. Estem absoluta- jo no he canviat impressions amb programa. la. reforma constitucional
progra·
el
fer
a
Cap
fer la cosa espectacular de formar un bllca.
ment resolts a fer allò que facin els el Partit, m'atinc a la nota que fou i la reconstitució econòmica en un
-Quins són els lúnits de les collaGovern, però no vull que sigui una
ma de Govern
altres caps del bloc.
facilitada a la sortida. de P alau, ambient d'ordre J pau social.»
cosa que fracassi en pocs dies. M'in- horacians que vós soiDciteu?
Madrld, 23. - El senyor Alba, en teressa,
quan vaig ésser cridat a. consulta
-Procuraré tenir les més àmplies
que
més
abans,
dit
he
com
lranzo, Cirilo del Rio ... arrlbar al Ministeri de la Guerra per les persones els programes, i vull for- possibles.
El senyor Pedrega! pel Cap de l'Estat.
No oblidem els fins de conGU
senyor
el
amb
d'entrevistar..se
tal
clarament
està
posició
nostra
La
Després rebé el senyor Alba l'exmar un Govern amb persones que si- vivència i cordialitJLt que perseguim
es presenta
perde
estava
que
manifestà
Rabies,
aci
presència
meva
La
definida.
mln1stre senyor Iranzo. L'entrevista
guin conseqüents en el pensament. en la constJtucló d'aquesta Govern 1
l\ladrid, 22.-Avui ha arribat a Mafecte acord amb el senyor Lerroux,
El senyor Alba es dlrlgf seguida- em proposo atendre més les idees qÚe
drid el senyor Pedregat, el qual era obeeix, doncs. ún1cament a Wl fet durà uns minuts 1 en abandonar el del
conformitat.
absoluta.
tenia
qual
m'ha
no
mi
a
perquè
cortesia,
de
Corts,
les
de
president
del
despatx
les perSohes. Podeu jutjar de la meva
ment al Congré~.
esmentat com el primer que rebria
-Ara estic pendent de l'entrevista
coHaboració.
demanada
estat
dir:
a
limità
es
Iranzo
senyor
el
Minuts despres de les set. ~rtf 1ncllnació pel fet que als primers als
l'encàrrec de formar govern.
També digué que després d'aque- Un Govern que vagi a la cor- del sen)·or Oil Robles. Tinc la lm· el senyf?J' Lerroux del ~u dollllcill Quals vaig requerir per a conèxier
pressió que la tramitació de la crisi per a dirigir-se a la Presidència, on llur predisposició foren els senyors
nota. no havia de fer cap mani- dialitat, em sembla molt bé.
Gil Robles dóna una lla
s'havia de celebrar la reunió anun- Beste· 1 Martin B ri
festació. En ella es diu com pensa
Rebé, per últim, el senyor Alba el serà llarga; però jo sóc optimista.
ez . ar «?• i consti
La. conferència entre els senyors ciada pels senyors GU Rabies 1 Al- u U"O
cordial coHaboració. clzquierda Republicana» respecte la senyor Cirilo del Rio, t aquest, acaq e no fou una coincidèncm sinó un
miquaranta
durà
Robles
Oll
1
Alba.
.Després ja es parla- política del Govern 1 de les actuals bada la breu entrevista, digué als nuts. A la sortida, digué el senyor ba · Acompanyaven el senyor Lerroux
deliberat propòsit.
.
-81 vós forméssiu Govern 1
e18 senyors Samper, Guerra del Rto,
informadors:
corts.
rà de la resta
querres es coHoèarien proba'bii~ee~t
Boixareu 1 Rey Mora.
-El senyor Alba m'ha preguntat Alba.:
Madrid, 22. - Des d'un quart de
cordiallss1estat
ha
-L'entrevista
Pronòstics en posició co.Haboradora de fiscaJ.itCambó està d'allò la meva opinió sobre les oondlclons ma. Ara el senyor Gil Robles visitarà
\'Uit fins a les vuit menys cinc esen què 11 ha estat ret l'encàrrec i
Madrld, 23. - Als passadissos de zacló efectiva, però temperada, digué
m é s content que es li
tigué el senyor Gil Robles conferenJo
dimlsslonarl
Govern
del
cap
el
tar· el periodista.
aquesta
hagut
ha
hi
Cambra.
la
he contestat que em semblava.
ciant amb el senyor Alba al seu do-A aconseguir-ho van els meus
faci justícia a Alba
molt bé tot el que es refereiXi a la me'n vaig a casa. per tal de recollir da bastant animació. Tothom feta catniclli. A la sortida, el cap de la Ceda
uns antecedents d'una qüestió que mentaris sobre el futur Govern. F.s propòsits. Comprenc, com us dic, que
Madrid, 22. - Ei darrer consultat pacifl~ció dels grups republicans forma.
digué als periodistes:
part del programa del nou G<r deia que en el cas que el senyor Al- els grups d'esquerres es volen reserja vaig dir en
-He expressat al senyor Alba el ha estat el senyor Francesc Cambó. de la Cambra, com
arran de la meva vern. Vull que no hi hagt equivocs ba pugui formar gabinet, ocuparia, var, perquè no volen desgastar·se
tneu propòsit, la meva sincera i lle- A la sortida, el lider de Lliga Ca- la nota facilitada
davant el President de la sobre aquesta qüestió i que dlscutlm junt amb la Presidència, la cartera Prematurament en un Govern de con~1 coHaboració per a realitzar l'obra. talana dlgué als periodistes que ha- consulta.
meva conversa amb sobre textos escrits. Després visitaré d'Estat. A Guerra 1 Hisenda segut- centració. A més em sembla que
e pau i concòrdia que li ha. encar- via manifestat al senyor Alba la. sa- República. Endela les
els senyors Gil Robles 1 Chapa.- aquest desgast seria perjudicial per
Corts, sols m'ha els senyors Alvarez i Martlnez de rlen
president
el
l'any
que
produia
ll
que
tisfacció
regat el cap de l'Estat sense perprleta. A Governació, un amic del
Velasco.
general,
caràcter
de
coses
de
parlat
d'h~
havia
que
allò
ocorregués
1935
Judici de puntualitzar, 'en successlsenyor Lerroux. Quant a la presidènconcretar res relatiu a pro~es1 entrevistes, l'abast del programa ver passat l'any 1930. lJ be fet sa- sense
l'entrevista de· cia de la Cambra., sonen ela noms
a
Cap
noms.
ni
grama
en
sort
tingUi
que
desig
meu
el
ber
e Govern que s'ha de formar, la
dels se.n:rors Lerroux l Melquiades Al-

LA JORNADA
D'AHIR
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COLMADOS SIMO
P. de Gràcia, 75
Salmeron, 54 - Avinyó, 16
(cantonada Mallorca) Corts, 682
POSEM EN CONEIXEMENT DEL.'> NOSTRES CLIENTS
QUE A PARTIR DEL PROPER MES D'OCTUBRE, EI..B
ENVASOS UELS NOSTRES OLIS PORTARAN EL NQSTRE TAP ESPECIAL SISTEMA PATENTAT, PER TAL
D·EVITAR QUE COMERCIANTS DESAPRENSIUS PU·
GU!l< TORNAR A EMPLENAR-LOS

OLIS PURS D' OLIVA, D'URGELL

BAIX ARAGO

Segons Alba, tot va

finitiva

varez.

Madrid, 23. - Després dbaver par.
Hom deia també que el nou g~
b é . L ' E squ erra es re- lat el senyor Alba amb els periodis- vern el formarien potser la ceda, els

tes sorti del Mln1steri de la Guerra agraris, Porteta Valladares, un mel-

uneix

el S.nyor Gil Robles, el qual digué:
Madrid, 23. - Poc després d'un
-Valg al domlctli del senyor Ler·
quart d'una arribà a.1 Palau Nacio-- roux. L'entrevista amb el senyor Alnal el senyor Alba. 1 manifestà als ba ha estat cordia!lssima. Hem par·
perlocli$tes el següent:
lat del programa del possible Go-

-Vinc a donar compte a S. E. de
les gestions que he reaUtzat per tal
d'aronseguir la formació del Govern
que ahir m'encarregà. Com ja sabeu, he celebrat una conferència telefònica. amb el senyor Ma.rial, en

el qual be trobat la mateixa dl>posicló d'ànim que en els caps de les
altres minories, però m'advertl que
no podia donar-me una contestadó
deflnltiva fins que acabés la. reunió

de l'Esquerra, que precisament

a·~

tava celebrant. S lgu! quin sigui el

resultat de les meves gestions, estic
molt satisfet de l'actitud de totes

quladlsta, un regionalista, el senyor

a la República, perquè quedar ia el
règim sense forces de reserva.
Sl aconsegueixo formar Govern
procuraré en les meves gestions me rèixer el respecte de tots. P uc assegurar -vos que el Ministeri, si acan·
segueixo formar-lo, tindrà un matis
netament republicà.
-obtindreu l'ajut de les forces
del Bloc?

-La meva esperança és poder ob·
tenir aquestes assistències i algunes
més. Per aconseguir-ho m'he encar ..
regat de l'intent de constituir Go·
vern; no sé quan acabaré els meus
treballs, però vull portar-los a cap
amb pressa. Encara que tot es des·
enrotlli segons els meus desigs probablement no podria acabar leS me.
ves gestions aquesta nit. Tal volta
ho aconsegueixi en el curs del dia
de demà. Ara comença la. part més
dificil, puix que cal ajuntar criteris
i es necessiten moltes discussions
perquè pugui quedar tot ben resolt;
no. vull formar un Govern qae duri
vu1t dies.

Vol estar lluny

l'ACTITUD DEl SENYOR AlANA 1JAVANT lA CRISI
Madrid, 23. - Referent a sl ha
estat o n12 cridat a consulta el e~
nyor Azana, en aquesta Crisi, fou
preguntada tma personalitat del
partit d'Izqulerda Republicana. el
qual ha. mani.festat el següent:
-En començar la. tr amitació de
la crisi, et President de la Repúbll·
ca no s'oblidà de solUcltar al COllseu del seu ex·president. Crldà per
telèfon 1:1.1 domicJli del senyor Azaña. Allf 11 mauiiestaren, cosa j a
sabuda que es trobava a l'estranger.
Aleshores trucà per telèfon a I z:~
quierda. Republtcana, i en el domt.
ciU del partit 11 . varen dir que el
suposaven a Bèlg¡.ca. Fou avisat el
senyor Barcia el qual va dir que
possiblement estava. en carni d'Arns·
terdam, però que no era posslb!e
Indicar exactament on es trobava
Tinc entès que avui ha arribat el
senyor Azaña a Parfs, i possiblement a hores d'ara ja ha parlat
amb el senyor Casares Quiroga 1
amb el senyor Barcia, per telèfon,
per a saber el desenrotllament de la
crisi.
El senyor Azaña vol estar, naturalment, allunyat de la tramitació
d'aquest període de crisi. Per descomptat es manté la. contestació J~!
senyor Barcia, que és el cr iteri del
seu cap: Cap mena de relació dlrecta o indirecta amb la Ceda, els
agraris. 1 amb el partit radical. Els
altres partits poden fe r el que millor els sembli, en defensa dels seas
interessos. El senyor Azaña està
convençut, per exemple, que et els
senyors Martínez BarrJo i Sànchez
Roman accepten entrar a aque.st
Govern, serà. per un altisstm se;t ·
tit patriòtic 1 polltic. El senyor Azaña. creu que no s'ha de participar
en aquest Govern, sinó quedar ..se
com a una reserva, aquesta resen·a
que el mateix senyor Alba diu que
a la República U convé. El senyat
Azaña no participarà ni directa, n1
indirectament e 1 el Govern que es
pugui formar.

Guerra del Ri o es reivindica ...
Madrid, 23. - El senyor Guerra
del Rio replica al senyor Royo Vllla.nova sobre .. el bochorno de entregar los puertos de Barcelona y Ta.~
rragona o. la Gener alidad», dient-U
que en cap moment els dos ports
no han perdut el caràcter de nacionals 1 que continuen depenent ex·
clusivament de l'Administració central. I dóna. el decret de l'll de juny
del 1934, que tingué l'honor de r efrenda r, després de sotmetre'! al
Govern Samper, del qual formava
part l'agrari senyor José Maria Cid.
Atès aquest decr.Et, els dos citats
ports queden reservats a. l'Estat cen·
tral.

Ara es barallen per si és
((Valoració» o «traspàs» de
serveis
Madrid, 23. - · El senyor Martínez
d e Velasro contesta els que discuteixen l'actitud del seu partit quant
a la. valoració de serveis. i diu:
«Es evident que el decret del 7
die setembre és de traspassos de serveis, puix que es dicta en compll·
m ent de la llei del 2 de gener 1
aquesta, en l'article tercer, crea una
Comissió que en el termlnl de tres
mesos estudiï els serveis traspassats
1 valorats i proposi els que durant
aquest règim provisional h a.n de
subslstir, els que h an de rectificarse 1 els que han de revertir a l'Estat, 1, naturalment, que aquest règim provisional del qual tracta la.
llei no afecta la. valoració principalment, sinó al traspàs en si. I ho
confirma 1 corrobora. l'article tercer
del tan repetit decret del 7 de setembre, que expressa. que la. ratificació de dit acord se entendrà feta
provisionalment per al temps en què
subsisteixi el perfode transitorl creat
per la. llei del 2 de gener 1, sobretot,
demostra de manera indubtable el
caràcter de trasp~ que té en el de·
eret del 2 de setembre el seu &rticle
tercer, que textualment diu: cTranscurrldo Wl año desd.e que el traspaso de la Generalidad de Cataluña
tenga efectividad de hecho, si antes
no hublera ce3ado el periodo transltorio, la Generalidad darà cuenta.
al Estada de las inversiones realiza·
das en los serv1cios que son objeto
de la valoración.»

ULTIMA HORA
•

Tot resta ajornat fins avUI

Cba.papriet9.y el senyor Ci.rilo del Rfo
1 un conservador republicà. El senyor
Lerroux comptaria. amb quasi tota
Des.
Madrid, 24 (Matinada.) els vots de la. Cambra per a ocupar- Prés de la reunió celebrada per Altm
presidència.
la
ne
vern 1 hem arribat a. un perfecte
amb els caps de les !ninones. la
acord en els punts examinats. Amb
impressió predominant és que tot
El que representa queda ajornat fins que demà el seel senyor Lerroux. amb el qual no
m'he entre\<'iStat des que ha estat
l'encàrrec del senyor nyar Alba doni compte al Presidênt
encarregat de formar Govern el seln. Repüblica del resultat de la
Alba, segona "Ya" d,.
r.yor Alba. parlarem d'aquestes qüesteunió en la Presidència..
Madrld, 23. - Els periòdics d·e..
Uons.
En dita. reunió s'arribà a un acord
-Heu pt.rlat de l'eixamplament de questa. nit dediquen especials co- en principi. El seyorr M.artfnu de
mentaris al desenvolupament de la Velasco plantejà. la qüestió sobre elS
la base del Govern?
-Ja vaig dir que en la me-;a prl· cr!sl
traspassos de serveis a Ga~lunya.
cYu diu:
mera entrevista que celebraria amb
&Lcrunt-se al que s'acordi en tracrepre.
Alba
señor
del
encargo
cEl
tractariem
solament
Alba
senyor
el
tar d'aquest assumpte en fenn. Gil
del prognma, però res de persones. senta. el salto del Bloque al Gobier· Robles, per la &e\o·a part, ha dit que
A les 6 arribà el senyor Gil no- no nacional, con pocas posibWda- la Ceda acceptava l'ampllal'ló dl' la
bles al domidll del cap del Govern des de éxito. Lerroux dió a A1ba base parlamentària del Goçern. però

a. condició que quants l11tegrin el
Gabinet acceptin el compromís d'anar a la reforma constitucionaL
Segons sembla es topa amb alguna dificultat sobre la proporcionalitat P!f haver-se supr~mit tres carter~a. 1 fins que demà el senyor Alba
v1s1U el President de la República,
no es pot assegurar res.
Es creu que l'ampliació de la base
parlamentària s'estendrà. a la Lliga 1
Abillo Calderon I Cirllo del R!o, 1 és

gairebé segur que quedi descartat el
senyor Maura, perquè encara que re.
Visionista.. ha dit recentment; que n o
creu arribat encara el moment; per
a abordar la revisió.

LA HUMANITATIJuita pels ideals catalans i republicans

la humanitat
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DIMARTS, 24 DE SETEMBRE DE~

«Nuestra hijita»
Entre les últimes revelacions del
cinema americà, potser no n'hi hagi
cap de tan destacada com la const ltulda l'última temporada per la petita estrella Sblrley Temple. N'hl ha
prou amb la seva presenta.cló en el
film cSeamm opt.imista.s», perquè M

sants en la històr ia d el cinema. No

és la precoç nena prodigi, sinó una.
veritable actrtu que domina tota la
gamma. dels matisos expressius 1 que
a cada. nova peHfeula demostra una
personalitat acusada i un autèntic
temperament artistic.
cNuestn hljita», el seu últim

film, que molt aviat veurem a Jps
nostres pantalles, és la primera. que
Shlrley Temple realitza després d 'haver estat premiada per l'Acadèmia
d e Cièocles Cinematogràfiques, la
qual li concedf una de les màximes
r ecompenses pels excepcionals ser-

veis retuts al pli.blic cinematogràfic.
El nou rum ofereix a. la petita Shirley el rol de més dramatisme dels
qae porta realitzats fins a la data,
sense descomptar en cap moment lc3
situacions deliciosament còmiques
habitua.ls de totes les seves interpretacions.

dres destaca, a l nostre enten
més del dels pianos
dre, a
Broadway, excellent de =eU dei
En conjunt, més que amb Poslctó.
de gran espectacwarttat
un fl1ni
davant una comèdia
tro~
de revista molt bells En laq~
trobem Dlck P owell,. que
traniii
cost-.un, troba per a inte • COtn Ge
gunes cançons 1 actua a~~

EL CINEMA

seu nom figuri pres en compte com

u nr. de les més extraordinàries estrelles del moment a.ctual. Les seves
peHfcules successives «Gracia y simpatía>t 1 «Ojos cariñosos», t en aquesta temporada «La pequeña. cor onela»,
ens han demostrat que ens trobem
davant un dels casos més interes-

àrif:

Josep SAG~(

CINEMA
NACION
AL
AL
LES ULTIMES ESTRENES A NOVA YORK
SE RVEI DE LA PAU

DUES NIMFES MODER NES

combinen les fotografies de diverses
estrelles famoses i aconsegueixen
guanyar en un concurs de bellesa
gràcies a la cooperació d'una minyona de l'hotel. Amb Miss Davles
treballen Pat O'Brien l Frank Mc.
Hugb.
«Redheads on Parade», és una
altra comèd.la d"estU revista. L'argument. dintre el seu gènere, té interès i com l'anterior pelUcula~ és
satiritzant els anunciants de certs
productes de bellesa. Dixle Lee -esposa de Bing Crosby- i J obn Boles
són els herois de l'assumpte. Hi ha
dos o tres cançons, entre elles una
titulada «He trobat un somni» que
segurament es faran populars.
Fred Astaire, el magistral dansa.n que hem admirat en cVolant cap
a Rio Janeiro» i en «Roberta», torna atriomfar en la seva. darrera pr~
ducció «Top HatJ -«8ombrero de
copa,._, estrenada amb aplaudiments unànimes tres dies abans d'escriure aquesta. crònica. L'argument
és senzill, sense pretencions. La. música, s.gradabillsima, es deu a la
inspiració sempre feliç de Irving
Berlln. Miss Ginger Rogers, companya de Fred Astaire en totes les
seves darreres produccions, dóna
mestres de millorar si cap els seus
talents d'actriu i ballarina. Els altres actors que completen el repartiment no desmereixen en res els
mèrits generals de la peHícula.
Merle Oberon, una de les actrius
que veiérem en «La vida privada
u'Enric VIU», ba conseguit un gran
triomf d'interpretació amb la pe-HíCl.ila «L'angel fosc», filmada a HollywoOO., i que reuneix Ja virtud de
comptar amb Fredric March i Herbert Marshall. El triangle és, doncs,
complet.

Per a dintre breus dies està as.senye.lada la sessió de presentació a
la Premsa del primer film nacional
de caràcter pacifista, cHombres contra bombres», 1 això ens obliga. a no
demorar n1 un moment aquest petit comentari que tenlem preparat
per a inserir en les nostres pàgines
a.ixi que ens anunciessin que s'havia acabat el muntatge de cUta pelllcula.
Sempre ens mereix una especial
atenció tota producció rodada. en els
nostres estudis, però en el cas present augmenta l'atracció per les seves excepcionals caracterlstiques. Ens
trobem d<:tvant d'un fi~m que. amb

se als nostres ulls el primer film
nacional contra la guerra 1 utilitzant, com a argument d'aclapara.
dora. raó, la visió de la. mateixa
guerra.
No es pot negar que la nostra ci·
nema.tograiia nacional oomença a
poder anomenar-se aixi. No són ja
balbuceigs ni grolleres temptatives,
de les quals hom havia d'averg~
nyir~se, no; ara són peHicules els
fotogrames de les quals per:neten
una. critica sever a i exigent. No
anem fent salts com al principi.
Avui els balbuceigs s'han convertit
en paraules d'accent decidit i les
temptatives de nrlncioiant en en-

j'

I

NAVEDE
SP~NC~R

C I NEMA P ARIS
Fèlix de Pomès, protagonista dc "Hombres contra h ombres", en una.
escena del film

tota claredat, es declara obertament cert3 palesos. T an sols si quelcom
d_e la pau. No in ten- ¡ mancava eren unes gotes d'originata diSStmular ru amaga segones in- litat en l'elecció del fons art1stic de
tencions. El seu animador, Antoni l'obra.
Momplet, al qual vaig conèixer farà
Manca va la inquietud de la nosesca.ssament un any, quan retornava ell d'una molt llarga estada a tra ànima. Les nostres pell1cules,
l'estr anger, ja en una. de les nostres deixant de banda rares excepcions,
converses d'enamorats del mateix no aportaven absolutament res al
art, em confià el seu pemament de tresor de la. nostra cultura. Passatreballar en pro de la producció na- ven sense deixar senyal. I això és
cional, iniciant les seves activitats el que per la nostra banda ens inamb un assaig que reflectfs la. seva teressa. fe r remarcar en l'obra de
aversió contra la guerra. En e.quell Momplet. Podrà la seva producció
instant, he d'ésser sincer, vaig dub- no respondre les esperance3 que
tar un xic de les seve3 paraules. Es- molts llan cUpositat en ella, fins tal
tem acostumats act a planejar tant vegada. defraudar~nos--co.sa. que no
i que després tot es quedi en sim- creiem-la tècnica del realitzador;
però el que no serà. possible evitar
ples projects ...
De com s'ha realitzat cHombres és la influència notòria 1 innegable
contra hombres» segurament que els que exercirà è.amunt el nostre ànim
nostre3 lectors aficionats al cinema un film que ens ~rd! que la. b uern'hauran oït o llegit quelcom. Molt.. ra és un crim, la negació absoluta.
es parla i comenta, però no deses- de la. tntelllgè.ncia 1 la cultura.
perem que el mateix Momplet, am)J
Expressar per mitjà de belles imat-la seva prover bial c~a.redat, ens ex- ges, idees atractívoles 1 suaus és dipliqui quelcom d'això, així que la !icil, no serem nosaltres els qui ho
cinta hagi e:;tat presentada al$ in- neguem; però delxeu~no3 també aclaquisidors ulls de la critica.. Sola- rir que no és igual presentar una
ment podem rerordar un detall que ensucrada parella, als oompa5o103
per si sol és bastant eloqüent. El ro- d'un vals, . que fer~nos vibrar l'ànidatge durà, exactament, SET DIES, ma. davant el record de la gran traa. un tren d'activitat 1 duresa de tre- gèdia que és la major iniquitat que
ball, que els que més han lncre:nen- pot cometre l'home: la m.atanço. ·
tat la curiositat que va. embolcallant dels seus germans ...
la presentació d'aque&ta nova pelli~
El cinema, que nasqué fa. relati~
cula són el3 in dl vidus professionals
que assistiren a la tasca de la fil- vament molt pocs anys, ha aconsemació als estudis Orphen. Ells mi- guit convèncer fins els més reúacllor que ningú pogueren apreciar les tari.s que és el portantveu més poexcepcionals dots d'aquest nou di- tent que poseeix l'home avui dia.
rector de la cinematogrnlla naciG- Res no pot comparar-se a les grans
possibilitats que té el cinema sobre
nal.
COm que manquen tan pocs dies les masses. Na.squê ja per al poble
per a. enfrontar~nos amb el resultat i a ell ha. de dedicar els seus midefinitiu del seu primer «assaig»- llors esforços. El seu major èxit de·
segons pròpies paraules de Mom- pcndTà sempre de la seva creixent
p!et - no voldrfem tòrcer el nostre popularitat davant la multitud, que
camí, que s'adreça a uns comenta- ràpidament assimila tot el que li
ris sobre el cinema nacional 1 l'obra ofereix el seu art preferit. Per això
paci!i&ta, per a analitzar les quali- el cinema ha d'enriquir-se amb quantats o defectes que puguin coincicUr tes aportacions de cul tur a i nobles
en el seu treball com a director 1 Idees sigui possible. El cinema ha.
les seves derivacions en el ca:np tèc- de servir, i servirà, per a. quelcom
nic. Això ens ho reservem per a més que distreure'ns com un entrequan es presenti als nostres cine- teniment qua!.sevol, ja que ningú no
mes. Aixi és que, repetim, anem a gosarà restar-li importància a la
oferir al lector les nostres suggerèn- gran obra que li està. reservada al
cies davant el fet, molt significatiu cinema en un futur tal vegada molt
per al nostre cinema, de presentar- pròxim.
IHombres contra hombreS» serà,
doncs, un film espanyol que recollirà aquest desig de pau que nia
en tots els cors dels homes de julnformacló e:~t.msa sobre
dici sa i ànima bonde.dosa. IntenEL PLET ITALO - ABISSINI
t.arà recordar-nos que fa uns anys
l
eis home3 lluitaren fins gairebó desCRISI DEL GABINET
fer Europa, per a la fi repudiar la
LERROUX
guerra i !er propòsits d'esmena. En
1 esclatant triomf de la genial
aquest nou film es farà quelcom
parella
més que retenir unes imatges da~
BRIGITTE HELM
munt el ceHuloide: es recollirà un
l
xic de l'esperit d'un home meridioJEAN MURAT
nal d'idees pacilistes que, enamorat
en
del nostre art, vol infiltrar a la. seva
obra el ple senti!" de la seva ànima.
I nosaltres, sincerament, hem de
confessar-ho, no passa cada dia un
cas similar...
Per això~ I per les referèncles confidencials que tenim de «Hombres
contra hombres», ens permetem saPRODUCCIO U F A
ludar de:; d'ací l'amic Momplet i
pregar-li qu~ no retardi la presentació del seu treball. COm més aviat
ho faci. més aviat serà possible que
doni prinCipi a la seva nova produocló .. .
prop~g~ndista

El cinema i la fanWia

I
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ADM:m.EU PER PENULTIM.A
VEGADA 1 COM MA I

Avui, la peHicula. que veureu
més d'una vegada
,

.~~:':::

.

•

Conjuntament :
Jeanne Cheirel en
LAS HIJAS DE LA PORTERA
(Unlca FUms)

I

qu~ cal atendre-la ..cçmstant,me!Jt, per~
que acostuma t.ratc1onar 1 ammador.
1 Però el cinema espanyol necessitava unes quantes injeccions de fantasia. _D 'alt~a manera hauria acabat
raquític, tnst ... Homes com Castellví -que és l'animador de la comèdia musical a Espanya- són els que
necessita la nostra producció. Homes que sàpi!plen anar contra prejudicis 1 que mstaurin procediments
1 tendències totalment desconegudes
aquí. Amb «Abajo los hombres!» Ca:>
tellvi només vol realitzar un film, però un film autèntic, en el qual n~
més dominin valors cinematogràfics:
dinamisme i imatge. I aquest film
serà un lliçó per a molts! ja que seun~ prova evldentlsstma que la.
.rà
fa.ntasl& és també un valor cinemaI togràfic.

1

I
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TRACY

Segòvia, 23. - Es troba a aquesta
capital la famosa artista clnema~o
gràfica alemanya, Marlene Dietrich
acompanyada d'altres artlstes.
•
La ramosa «st.a.r» i els seus amics
recorregueren la ciutat i es detura..
ren en els principals monuments. Impressionaren fotografies de l'EQU&ducte i altres llocs cèlebres de Ja ciutat castellana.
El veïnat en donar~se compte de
la. presència de Marlene s'aplegà als
llocs on aquesta es trobava, especialment a la Plaça Major, on l'artlsta
estigué molta. estona.
Després l'admlmda estrella del ct.
nema., sortí en automòbU acampa.
nyada dels amics l artistes.

by Bekerley ens havia donat amb
films tot el que la fantasia.
mes exaltada podia. imaginar. Ara
Busby Bekerley no ba volgut tan
sols oferir-nos altres creacions inèdites del seu geni, sinó qae ba exigit
tota la responsabilitat d'aquest lllm
que porta per titol «Vampiresses
1936». La. seva. tasca era molt més
exposada, màxim si tenim en compte que la part de gr an espectacularitat -el fort de Bekerley- tenia dins
del film una importància relati va.
De totes maneres, cal convenir que
aquest mestre de les grans creacions
escèniques se n'ha sortit bastant l>é.
Precisament l'interès principal del
tum que ens ocupa resideix en l'assumpte, més que no pas en la part
espectacular.
La trama naturalment convenci~
nal, com sol ésser-ho pel general
en tots els films de gènere, és molt

I aq!Jells

LA SENSACIONAL PRODUCCIO

No és habitual en una. producció
espanyola -que !in.s ara àdhuc en
l'espanyolada ha volgut recolzar-se
en una base realisla- el predomini
de la imaginació. Els nostres films
alguns, tenien un airé
¡,Qui no coneix aquestes dues encisadores noies, de l'elenc de la Paramount'? admirables
cru, àrid, que hauria a.ca.bat per
!Ida Luplno I Kath leen Bu rke lluint les darreres creacions en vestit de ésser la característica de tot el cinema nacional Potser això és debany, fets de material amb goma elàstica
gut al fet que els nostres productors no han tingut mal la debilitat
d'arriscar-se. 1 no hi ha. res més difícil que donar un to de realitat a
les creacions de la fantasia. La Imat-

«VAMPIRESSES 1936»
Al CINEMA URQUINAONA

CON

- -----*-

ENTORN DEL NOU FI~M
DE CASTELLVI

L'EDT DELS EXITS

Direcció de Busby Berk.eley, •
Producció warner First.-ln tèr·
prets: Dlck Powell, Adolpho
Men jou, Glòria Stuart, Alice
Brady, Glenda Farrcll, Hugh
Herbert.
Després d'«El carrer 42», «Vampiresses 1933» i «Desfile de candllejas»,
una superació era força dfflcil en
el gènere musical espectacular. Bus-

K EI TH
(Exclusiu per a LA HUMANITAT.)

numerada de les 6

CA PIT O L

Davant la pròxima presentació del film nacional
«Hombres contra hombres», realització de l'animador A. Momplet

~O AN

t(I)ILIIJ 'E W

Marlene Dietrich visi~
ta Segòvia

DES DE BROADWAY

Nova York. setembre, 10 (per correu). - Greta Garbo ha obtingut
un altre èxit amb cAnna Karenina»,
adaptació cinematogràfica del famós
llibre del comte Lleó Tolstol. Aquesta vegada els argumentlstes s'han
adaptat més fidelment als episodis
de la immortal noveHa.. Aixi podem
veure l'escena del ball on Vronsky
-personatge encarnat per Frederic
March- s'enamora d'Anna; els emocionants moments de les curses de
cavalls, etc., etc. El director, Clarence Brown, ha sabut treure el màxim partit dels bons elements dels
quals ha. pogut disposar , 1 ha fet
d '«Anna Karenina» una peHfcula digna de veure's.
Marion Da vies, veterana actriu
que sembla no envellir mai. és la
protagonista principal de «Page Miss
Glorp, estrenada fa pocs dles. Es
tracta d'Ulut. adaptació de la comèdia del mateix titol que assoli bastant èxit la temporada passada, 1
que conquistà l'interès dels productors, eJs quals pagaren la quantitat
de 72.500 dòlars pels drets cinematogràfics. L'argument és quelcom ori' ginal. El .fons és satiric: dos -am• biciosos agents teatrals, els quals

,,.

UNA

GARANTIA

AIUNDIAL

RENE CLAIR
graciosa 1 divertida, però sobretot
interpretada de manera perfecta amb
naturalitat, amb solturn, en to molt
alegre. Es destaca en prUner tenne
la part CÒ!'fliCa compartida, a part
de la gràcm de les mateixes slt:.htcions, per distin :,s actors 1 especia.l~ent pe~ Hugh Herbert, meravellós
d express1ó. EoJ ell que porta el pUblic de rialla en ri.a.lla. durant el curs
de la projecció, 1 a ell es deu precisament l'acollida bastant favorable
que el film obtingué.
COm hem dit. la part de revista
té en aquesta peHfcula una importància secundària; és com una me-na d"apoteosi cinematogràtl.c que fa
força bonic. Els quadres presentats
per Buby Berkeley, sense arribar a
l'originalitat ni a la grandiositat
dels seus ank:-iors films, són certament molt suggestius i brillants Pls
conjunts es mouen amb aquella 'perfecció requerida i són, amb tot originals. La música que hom ells hi
serveix té també una llnia melòdica
força agradable. Entre aquests all"n-

---------*--------Preguem a les empreses.
que ens enviïn propaganda que vulguin es··
criure·la en català

fxr~l~ior [in~mi
GRAN EXIT
I nauguració oficial de
la tempo·rad:..

per
S HlRLEY TEMPLE
Producció F O X en espanyol
sessió continua de 4 a 12.30

lf•sf}j!êjif,]

Ei SECRETO
DE UNA VIDA

La més humana i emotiva de les
seves creacions

•

T. CAMPS

Es un film Paramount

--------*=
---------

ESCOLTEU LES CANÇONS DE

'

EL D IA QUE
ME QUIERAS
interpretades per
C ARLES G A RDE L
en
DI S CO S ODEON

Una escena de • Rumbo al Cairo", film espanyol que ea projecta.
rran ml, al Cinema Catalunya

amb j
!

al

En cap llar catalana no ·ha de mancar LA HUMANITAT

La Música
....

Una denúncia que donarà joc

...

ORFEO

CATALA

A l'Orfeó Català han estat repr..
ses les classes gratuites de solfeig
i teoria de la mUsica que es donen
ala nois, homes 1 senyoretes que asptren a fonnar part de la. secció co-.
raL
,
Seran admesos els nois de set a
nou anys que a judici del professor
posseeixin facultats i condicions adequades per al cant. La. inscripció
pot fer-se els dimarts I dijous, de
sis a set de la tarda'.
•
La Inscripció I admissió d'homes 1
senyoretes serà d'acord amb el que
disposa el reglament de Ja secCió
coral.
ASSOCIACI O D E CULTURA
MU SI CA L
Demà, dia 25, a les deu del ves-

pre al Palau de la Música Catalana,
l'Associació de Cultura Musical lnau.

gurarà et curs 1935-1936 amb la pre--

sentació del pianista vienès Kurt
Engel Aquest pianista ree.lltzà els
seus estudis a l 'Acadèmia oficial de
Música l Belles Arts de la capital
d'Austrla. L'any 1932 prengué part

al concurs 1nternac1ona de piano de

Varsòvía i obtingué el primer pre-

mi. Seguidament fou contractat per
a. realitzar una sèrie de concerts a

les princip&Js ciutats de Polònia, 1

1

Necessiteu canviar
els vostres
mobles?
'.
-·
Passeu per

Un rus acusat d'estafada de 57.000 pessetes

assolí grans èxits. En 1933 aconse-

gui el diploma d'honor al Ooncu.rs
internacional de piano de Viena.

D'aleshores ençà, Kurt Engel ha

Antoni d'Agata ba presentat una anà per França, perquè li tenen pmdenúncia per esta.!& de 35.000 pesse- I hibida la seva estada. en nq!Jell pa1s.
tes, per una banda, 1 de 22.000 pesse- COm sigut que no se li vo?a ~nc;
tes per una altra, contra Michad dir el passaport per la Dtrecclo GP.
Holzmann. que habitava al carrer d~ policia, vingueren ordres superiors
Muntaner, acusant-lo d'haver lliurat, perquè l'hi fOB donat.
N AT
el dla 12 d'abril darrer, 35.000 pesse- Llegiu LA HUM A I
tes per a formar part d'una societat

T

Llegiu LA HUMANI TAT

El denunciat presentà un contracte
per convèncer el senyor Agata, que
deia que tenla amb diverses nacions.
especialment amb Alemanya, pel qu~'~l
se l'encarregava del muntatge d'aquesta base i d'una refineria de benzina, amb un capital de quatre milions de pessetes, que li serien lliurades. reservant-li el deu per cent d'aquest capital pels seus treballs.
Davant d'això el senyor Agata no
tingué cap inconvenient a lliurar-U
els diners, primer, i després un brillant valorat en 22.000 pessetes, QU3
Holzmann empenyorà. o va vendre
en una casa del carrer de Pelayo.
El senyor Holzmann visità el senyor
Maçó, gerent de Catalunya Exportadom. i el convencé igualment d'aquest assumpte. Aquest li lliurà onze
mil pessetes, i li avalà. lletres, que
tenia el denunciat, per a descomptl3.r
per valor de quinze mil pessetes.
Anà passant temps i com sigui qu'3
el negoci no venia, malgrat 1es co~1ferències que el senyor Holzmann
celebrava amb Paris 1 en algunes Ue
les quals asststf el senyor Agat.a, fo'..l
quan es presentà la denúncia.
Per ordre del jutge de guàrdia es
procedí a la detenció d'Holz:ma.Iw,
en qual, a presència del jutge, digué
que s'anomenava Michael Holzman.n,
de quaran~uatre anys, natural do!
Slaviansk (RUssia), i afegi que ~rn.
a Espanya feia diversos mesos.

.,
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CLI NICA MENTAL

ote de Vendes

(T orr e de Campderà )
A LLORE'I PE MAR
GfRONA
TELEFON 10

Pe1 a l asslst.è.ncia deis malalta
nerviosos, mentals I toxicòmans
ct·ambdós sexes

Pelai, 8
CO MPRA • VENDA • CANVI

Metge Utrector Resident
Doctor s erna t Carreras

GOVERN GENERAL
* Més festes ...

CONDI CIONS MOLT

SEM FRE

LA SITUACIO

Ahir va fer-se festa, per tal de celebrar que avui torna a ésser festa.
Les oficines romangueren tancades i
per la Generalitat no eompare151.l-!
gairebé ningú.
El .senyor Pic 1 Pon segueix reposant a la seva casa de Caldetes.
Els gestors, per 1a seva banda, fan
excursions 1 visites comarcals, uu;:fan dir-ne inspeccions.

ACTUAL

AVANTATJOSES

1

l

l'AlCAlDE POPUlAR D'H OSPITAlET, RAMON FRONTERA.
NOVAMENT DETINGUT

~!:
La policia ha detingut l'ex-alcalde
LA CAUSA PELS SUC CES- • de l'Hospitalet, el nlnosgtrr.!..~aic ~~:_
Hongria, Itàlia, França, etc. El pr~
SOS DE VALLS
Frt
.. .c;,n_tera, el qual
~
gruma que Engel interpretarà és el
~«
segUent: Primera part: Fantasia 1
El
senyor
lC
I
on
La causa que es segueix pels sucSe'ns ha dlt que la detoncló obeeix
fuga en sol menor, Bach-Listz; RonObSeqUia eiS periOdisteS cessos del 6 d'octubre darrer a Valls, a una ordre de l'autoritat de l'ardó, op. 129, Beethoven, 1 Sonata en
, sentenciada en COnsell de Guerra, mada.
la. menor, op. 4:;1, Schubert. Segona
Els repòrters que fan informació ha pasEat a informe de l'auditor
part: Preludi i fug~ Ma.rx; Dos prea Ja Generalitat efectuaren el passat d'aquesta divisió per tal que propo..
ludis, op. 32, Ra.chmaninov; Estudi Llegiu LA H UMA NI
diumenge una visita a la finca 4UO si Ja seva aprovació al general. Aen la major, Stravinsky 1 Suggestió diabòlica, Prokoviev. Tercera part:
Quant al senyor Maçó, digué
sense recurs per
Humoresca, C. Nordin; La. catedral ja. havia liquidat a:nb aquest senyor. madors entorn de la seva. taula, d,•sprés d'atendre'ls durant l'estada. a la
NOVA OETENCIO D'UNA
!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I submergida.,
Gradus
ad Debussy,
Parnas- 1 no hi tenia res a veure.
sum; Dansa Dr.
en m1
menor,
Fou tal l'explicació que el denua- població 1 dintre el recinte de lo.
!
SUPOSADA E sP 1 A ITA·
i Rapsòdia núm. 12, de Llstz.
ciant féu davant el jutge, que s'o\·· propietat.
.
LIANA
Transcorregué el dinar, dintre la
El jutge senyor capdevila ha estat
L'INSTITUT ORQUESTRAL denà la seva llibertat.
Vingueren després diverses decln- Jntlmltat 1 companyonia, aix1 com de:signnt per a entendre en la nova
DE L'ASSOCIACIO OBRE· racions
més, 1 el senyor Agnta apor- l'excursió, que fou molt agradosa.
causa que es segueix contra la. su·
RA DE CONCERTS A HOR·
tà
dades que destruïen allò que 01
Aprontant l'acte, el senypr Pic i posada espia. italiana Ada Cerbani,
TA
denunciant havia dit en successiv~s Pon imposà les insfgn!es d OO~ial 1 la qual es troba detinguda des de la
L'Institut Orquestral de l'Associa. declaracions. S'ha arribat a saber qu! Cavaller de l'Orciz:e ~e la Republte'\ matinada del diumenge darrer.
La nova detenció obeeiX segons
(~~~~~~~~~-amb bastant modèstia. 1 poques tran- ció Obrera de Concerts donarà un en data retardada se U segui un altre als companys penodistes Juhà Cla·
concert organitzat per diverses en- sumari i que la Direcció General de pera 1 Lluís Ferrer, respectivament. sembla a unes fotografies Que han
~
Í
~
saccions.
Els dos companys condecorats, con- estat tfobades en ocasió de l'examen
'Y
Al començament de la sessió en titats de la barriada al Cinema Hor- Seguretat li se¡ueix: un procés.
ta, carrer d'Horta, núm. 31, dlUmen- LI ·
LA HUMANI
testaren les _paraules del senyor P>c prscticat dels objectes que es tro\:l
.,
e1 Mercat Lliure ha començat a. cór- ge
vment, dia 29, a les onze del
egiU
i
Pon
1
agraïren,
en
nom
de
la.
Prembaven
en
poder
de
la
senyora
esrer la veu que el dia. d'avui se'l mati, amb el següent programa.:
Hom diu que dies passats marxà sa, la distinció que ha fet el Govern roentada quan fou detinguda per pri· J'
Impressió considera
.¿.._.¡.__ A
/"".J..•AA _
...
va inhàbil, quan tothom es
I
a Holanda, en companyia d'un ale· de la República.
mera vegada per agents de la plan- (....fl c.oa.ecr-'Ced' ~
creia
que
hi
hauria
sessió
de
borsa,
Gluck: Obertura d'«<flgènla a Au- many, i d'allí passà a Alemanya.
Els deutes de l'Estat varen mosEls excursi.onlst.es r~tornaren a tUia de Madrid.
També féu el viatge lut fill d'Hol7..- Barcelona satisfets de 1estada a la
trar-se sostinguts i les osci.Haci003, la qual cosa es comentava bastant lida»; Mozart: Suite de la «Cassatant a. favor com en contra, foren desfavorablement per la perempto- tion», núm. 1, e~ sol major.
!-!!!!!!'!!"·!""·!!!~!""'!!"•!!!'!•'!!!-!'!-!'!~~-!!!·!'!'~·!'·••""!"
·•!''~'!!!
-~
!!!..!'!••··'!!!p;~·~r~l"!!!P!!nn;!.!!!!!!!!!!!!lll
INSPECCIO OCULAR
de petita importància.. Es feren po- rietat amb què es va. saber la nova.
J. s. Bach: Grave 1 Arla de la
Creiem que en aquests assumptes
El jutjat militar, al front del qu~l
ques transaccions i dominà, com és
h1 hauria. d 'haver més serietat en Suite en re; Haydn: Simfonia númPC
es troba el comandant Urrutia, estlnatural, el poc negoct
I CRON I A, gué a. Gavà per tal de practicar una
Les obligacions municipals, dipu- els que en tenen cura., ja que aques- ro 13 en sol major.
GUARIMENT
TOTAL
ta
Sl
mena.
FI
L
IS,
de
inspecció ocular en un camp anomeprocedii
no
en
denota
tacions provincials i Tresoreria de
ELENA FONS A LA SALA
•
PELL, L LA G UE S OE L ES CA ME S nat «Pentalfa>, que fou assaltat aJa Oeneralltat, es limitaren solament gaire.
MOZART
quest estiu per uns desconeguts.
'a repetir canvis.
TamOé
visitada
la casa
de
El rotllo d'obligacions ferroviàries
DiJous, dia 26 de l'actual, a les tallers, 211. enlresol 0 "11 a 1 1 de 5 a 1 P R E U S E C ON O M I C 8 camp
del fou
senyor
Estalella.,
on s'inLa. Plaça de la Fé, al Cementiri
Borsa del matí set del vespre, tindrà lloc, o. la Sala
estigué quelcom desigual encara. que
tentà produir un incendi. Aquesta Nou, continua éssent molt visita~.
ht general semblava que dominava
un recital e. càrrec d'Elena - - - causa en la qual h1 ha dos proces- Círcwnstàncies d'ordre divers, ens di ·
Alacant, 33 I 34'50; Aigües, 177 I Mozart,
Ja. millora en algunes de les obli- 179'50;
Fons, veritable fenomen vocal, Iu
sat.s, té el número 458 de l'any ac- flculten sovint d'ésser tan exten~s
Ri!, 62'50 1 64'50; Explosius, qual
cantarà amb perfecta. tessitura.
tual.
ga.clons contractades.
com voldrlem en les nostres informa126, 125'50 I 127'76; Ford, 268, 271, de tenor un selecte programa. Aquest
Les obligacions industrials més 267
cions· però el cert és que la ton.'b:l.
i
268;
Gas
E.,
110'50
I
113;
Coesdeveniment és esperat amb veritaa.vtat sostingudes.
lonial, 84'25 1 35; Felgueras,
CAUSA PEL S SUCCESSOS de F~ancesc Macià recull el consLant
1 bl> expectació.
En el rotllo d'accions ferroviàries 42; Andah.is, 8; Asla.nd, 69'50, 42'60
homenatge del poble català.
DE NAVAS
1 Cha~tades a. f1 de mes, les accions
Diumenge, dia en què també es
Ha passat a. les defenses la cauAlacant assoliren una puja ràpida i de, 420 1 421.
registraren
nombroses visites, bi nasa instruïda pel tinent coronel se)lnportant, potser màssa. ràpida, la
gué
un petit episodi que va. romnyor
Martfnez
Peñalver
pels
succesQual COS& fa que en puges aixi, no
Borsl de la tarda
sos de Navas. Els defensors hauran moure profw1dament, per la seva amhs,ostumen a consolidar-se els cande formular llurs conclusions proVi- teixa Ingenuïtat I senslblesa, tots
Lliure&
Alacant, 34'10; Ford, 269, 270 1 269;
86'10
36'20
sionals d'acord amb el que ordena la els assistents. Un nen de Masnou,
Vattit
ETERNt
Roba
(orla,
ruí•·
.a·45
48'36
Francs
Segons ens informen. sembla que Explosius, 127'85 1 128'50; Rlf, 64'50
Josep Pagès, de 13 anys, paralitJc,
Uel
Dòlars
7'35
7'37
ten
l,
en
guatot
aensilb,
però
mol'ha arribat a un arranjament en t·as- 1 64'65; Aigües, 179'50 I 181; AndaV:\ anar a dipositar a la tomba del
•• 110
·:JV 11,;
WI~Je.
do~ per a l'honta q ue treballa
mpte de les accions Nord, enca.- 1\i.s, 8, I Chade, 420 I 422.
~116h
MW"Cb
~ ilfO
DI LI GENCIE S PER L' AS· cabdill un ram de nora humils 1
i
••taina,
i
qua
a
la
Ye(iad
t
li
fl!. que en el rotllo no s'han cotitzat.
tota la. seva veneració entusiasta.
~\f"A5
SUIS806
4.Ul00
SASIN AT D'UN PASTOR
12:( '7!1
agrada Yestit bé.
Fo que pel que es va. notar és que
124".1ó
Relotues
Aquest nen hagué d'ésser eonduit a
El testimoni Teodor Gimeno ba pes de braços per la seva mare Maria
Florins
4'96
4'98
acara segue~ la taxa imposad.a soBorsa
oficial
declarat davant el jutge senyor Mar- Muela 1 els seus oncles Pere Ba.llester
S3'20
Escuts
32'80
Vatth DI STI NC IÓ: Encertada com·
bre les esmentades accions. D'això
Lor Praga
80'60
~u·eu
tinez Peñalver amb referència a l'asNord, 42; Alacant, 33'40 1 34'50;
ara se'n diu èxit 1 capacitat finanb inació da la pràctica i de l'ele•
Cor.
sueques
1'85
1'87
sassinat l atracament del pastor J oa- 1 Joana. Mucla.
Gas
E.,
112;
Chade,
420
oper
acions ;
cera, abans se'n deia. una altra cosa.
gàn cia. Va1leixen tan1 com duren
Cor.
norueaues
1'81
1'63
L'acte de la. collocacló del rtJ.m
quim Boldo, ocorreKUt a Terrassa..
que la ploma es resisteix a escriure. Cbade D, 81'20; Chade E., 81'60;
i •alen més del qua costen.
Cor. daneses
1'60
1'62
Sembla que el testimoni ha. donat pel petit paralltic fou molt emocioEn el rotllo d'accions industrials Aigües, 179 11'19'50; Explosius, 126'25
nant.
dades molt interessants.
també impera bastant eufòria. de 1 126'50; Ford, 264 1 269, 1 Asland, 68.
Ve•lit SUPREM: Un vealit Anglès
)lllja, sens dubte degut al fet que
labricat a Espanya per Paño1 Ramos.
en els darrers dies de la. setmana., l
Custos moderna l atrevits. Oualila¡
¡!st. la tendència de baixa, es degué
l~nUUorllble. Solament fabriquem
crear alguna posició baixista., la qual
mitja peça de cada clib\llx.
ta veure que es mantenien les cotitractons fermes, s'han determinat a
tapar-la., 1 creiem que és un dels
laotors principals de Ja puja d'ahir,
~ que les noves de fora, aixi com la.
LA PIORR EA?
15ttua.ci6 de les borses estrangeres,
Estomac. Fetu . Melu, Reu mat isme , Dla betn
no són pas massa afalagadores, 1 a
Am b l'únl o prod ucte e fioao a ue existeix, l'
BALNEARI a CRides de Malavella 10\rona)
PELAYO,
10
hlês a més, la situació politica LnANTIYENEROL
Temporada ollc!al fins el 31 d'octubre
ler!Lesor deixa quelcom que desitjar.
Demaneu l'opuscle gratult cConfldenciab al vost.re rarmacéut.lc, o b6
Adm!n!straciO: Rambla dl 101 FIOI'Il, 11 • Telèfon 18552 • BARCELONA
accions Chade han millorat
a Establirr,en ts Vil ar. Via Laieta na. 60

a.ctuat amb èx.it cada dia superat
a les principals ciutats d'Austria,
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DIMARTS, ~4 DE SETEMBRE
DEL 1SlS

ELS CORBS DE LA MISERIA

•

A Barcelona es pract1ca

la

usura

en gran

escala

Cr isi de treball, crisi industrial 1 verses de les institucions que ens

comercial, us diuen arreu. Aquesta
situació no pot durar, exclamen comerciants, agricultors i industrial3
de tota mena. Es fabrica però no
es pot vendre la producció. Hi ha.
molts obrers parats 1 això dismlnuelx les capacitats d 'adquisició. El

moment actual, no solament ac1,

arreu del món, és de minva d'afers.
No p~ per tothom, dic jo. Hi ha
qui en aquests moments d'angoixa.
ra com es diu vulgarment «el seu
agost». Hi ha molts paràsits a la
societat actual que quan més misèria h1 ha, millor viuen.
Són per a ells el moments de paralització d'indústries i de comerç,
els millors. Com menys treball ht
ha més necessitats, especialment en
les classes mitjana i obrera. La primera, la classe mitjana, és generalment, la més perjudicada en situacions com les presents. Aquella
vergonya d'ésser pobres. Aquell prurit de dissimular les seves més peremptòries necessitats els fan re~~-.,. c:;ovint als paràsits que aHu-:;-~--:"mtS amunt. Ens referim als

ocupen.
En trobarem de luxoses tnstaHades en llocs cèntrics -posem la
Rambla per exemple-, d'altres no
tan ben muntades en llocs de molt
trànsit 1 fLnalment d'altres en barriades tfpicament obreres.
Amb la joia a la butxaca, valg
començar a visitar cases d'aquesta
mena. Deixo de banda, de moment,
lg definició de les diferents persones que valg tenlr ocasió d'estudiar per llmltar-me únicament a. les
escenes de les quals vaig ésser protagonista.
La primera casa visitada està. establerta en un carrer molt cèntric.
Té una escala relativament luxosa.

..-Quant us be de donar 7
-Trenta-set peasetes i mitja.
-Com a'enten?
-Sí, home: Trenta pessetes del préstec
rals d' interessos.
-Així cobreu un ral per pesseta 7

trenta

-Això mateix.
a les cases cèntriques no accepten. que concorre a aquesta mena d'es-, sobre Ja procedència d'aquells ol).
Aquestes cases són dife rents
de
le:; altres. T enen tot l'aspecte d'un
establiment 1 ho són en veritat. Venen robes, j oies i tota mena d'objectes nous i d'ocasió. Segurament
que aquests darrers duen ésser els
empenyorats que, vençut el tenninl
n 1 han estat retirats pels seus propietaris.
UN RAL

u .eure~.

PER

PESSETA

Entràrem a Ja tenda, pujàrem unes
escaletes i ens trobàrem en un despatx que feia una forta olor de naftalina. Ensenyàrem I 'anell a un empleat jove que la passà, a un de
més edat. Aquest ens mirà, va somriure i ens preguntà tutejant-nos.
-Quant hi vols?
-Dona'm vuit duros.
-En vols sis?
-Vinga.
Agafà l'anell, la fregà damunt la
pedra a la qual Ja ens hem referit,
l'embolicà i ens estengué un rebut.
Aquest rebut deia: «Casa X ...... ...
COmpro a Don ............ una sortija
oro con lniciales, por la cantidad
de treinta pesetas.-Barcelona tants
de tants». Ni un segell, ni una signatura. Res que ens respongués que
l'anell ens seria lliurada quan pre-sentessim aquell rebut. Li diguérem:
-Bé, peró acf diu compro 1 jo
el que vull és empenyorar-la l'anell.
-si home, si; quan vulguls la
pots treure en pagar els sls duros
l els interessos. Tens tres mesos de
temps.
-Tres mesos només?
-si abans véns a paga r els Interessos l'hi pots tenir tota. la vida,
aci.
-A revuere, doncs, 1 marxà.rem.
L'endemà hi vaig tornar, no hi
havia el matelx individu de la qual
cosa me'n vaig alegrar. Valg pre-

·-; .:::. plaga dels usurers, en les
.,.,., ~.; cu verses activitats t aspectes,
la que acaba d'enfonsar els que, empesos per la necessitat, intenten, en
recórrer a ells, remeiar la seva situació del moment, i exposar a la
seva concupiscència el poc que els
resta. d'èpoques millors: joies, terr es,
cases, etc.
Els usurers, com diem més amunt,
actuen de formes diverses. De vegades, coberts amb un tal aspecte
d~ legalitat i d'honradesa que fa
d iflcUisslm, per no dir impossible,
11Xr.t .L" :..mb justesa on acaba el negoci lícit i on comença la usura.
La meva modesta ploma, però, intentarà en el que li sigui possible,
posar de manifest als lectors de
LA HUMANITAT alguns dels aspectes sota. els quals s'oculta. aquest
negoci fraudulent, sovint tacat amb
sang, misèria t .fins presó, dels incautes que, enlluernats com les alo-ses al r eclan del caçador, pel r eflex
mentider d'una propaganda 1 unes
prometences falses i sense cap mena
de conslstència. ni de garantia, s'hl
troben empresonats sense donarse'n compte, lligats de mans 1 peus
sense tan sols el recurs d'acudir a
la J ustfcla puix que aquests individus no acostumen a deixar oberta
In més petita. eScletxa per on pugui
ep.trar l'aplicació de les sancions de
la Llei.

tabliments.
El que més abunda és el pacif1c
ciutadà que en trobar-se en una
necessitat peremptòria hi acut a
èmpenyorar alguna joia o altres objectes d'un valor generalment exigu. No observàrem cap mena de
fiscalització i la cèdula o altres do-cuments acreditatius de la personalitat del que realitza l'operació prestatària no són mai demanats. Tampoc no ho és la factura de compra
dels objectes delxats en garantia
del prèstec ço que vol dir que empenyorar objectes robats és el més
senzill del món. Ens guardarem p.r ou
dc formular des d'aquestes columnes una acusació concreta. però tenim l'evidència que l'individu al
qual li empenyorarem l'anell cregué que aquella era procedent de
robatori. Perquè si no era aixi s'atreví a tractar-me de tu la primera
vegada que em veia?
MISERIA ...

Fou molt enutjós per a mi presenciar-ho 1 ho és més en aquests
moments donar-hi publicitat però la
finalitat que ens hem proposat ens
ht obliga. Ens referim al !et que
hem pogut presenciar diverses v~
gades de camiseres, sastresses 1 mo-distes que empenyoraven robes senzillament embastades algunes 1 altres únicament tallades a punt d'~
laborar.
No s'ha d'ésser gens inteHigent ni
observador per a donarse compte
que es tracta de pobres dones que,
després de recollir les robes, enllest ''"'as cer a la seva confecció a casa,
dels establlments per als quals t re.........". . tl, Jes duien tot seguit a empenyorar per tal de subvenir una
necessitat apremiant de les cases
llurs. No cometen aquelles dones, mc>-

I

LES CASES DE COMPRA·
VENDA

Arreu de Barcelona, des del carrer més cèntric 1 aristocràtic fins
al carreró de Ja barriada més modesta habitada per obrers, hom pot
veure, en pisos o bé en botigues
--:eorrentment en aquests primersrètols que si fa o no fa, tots són
r edactats iguals: c:Dínero por joyas
y efectos». cSe paga màs que nadie». No assegurarem que tots els
establiments que empren aquesta
mena de rètols siguin tuguris on
s'amagui la usura sota l'aspecte de
r:omerc legal, però, sense titubejar,
:.,¡:¡,~;,ü.:.._¡¡tn. c·m• molts dels que hi
tu. darrera dels taulells de moltes
iú("I~S~ cases, han fet prou per
" passar uns quants anys a presidi
pels delictes d'usura, adquisició d'objectes de dubtosa procedència, etc.
Feta la deguda separ ació de les
cases de Compra - Venda absolutament legals de les de prèstecs usuraris sobre joies i altres objectes,
entrarem de ple en la definició de
les da rreres.
1

A Ja botiga de compr a.-v1end&., mes cnd!ns .•.

1 ocupa un pis entresol. Després
d'esperar uns moments que fessin
les seves operacions els que em preCases de Compra - Venda. Algunes cedien em va tocar, per fi, el torn.
vegades en la nostra primera jc>- La sala diem-ne d'operacions és de
ventut h i havíem acudit en deman- l proporcions reduidfssimes. No hi ha
da. de diners sobre alguna joia l un sol moble. Tot al voltant d'un
sabfem el funcionament d'aquestes embà de fusta amb vidres glaçats i
cases. No hem volgut però, en Cer al davant de la. porta d'entrada una
púbUc aquest r eportatge, valer-nos ' taquilla darrera la qual un home de
d~ les dades adquirides en aquella mitjana edat allargà la mà. Hi
època. 1 proveïts d'una joia de poc positàrem la joia. que intentàvem
valor recorre¡n1érem dies pa~ats di- empenyorar i esperàrem que parlés.
EL REPORTER EMPE..
NYORA UNA JOIA
Coneixiem, no cal ni dir-ho, les

di-¡

Començà per donar-li voltes, ml- havia costat 150 pessetes i n'hi derar-se-la de tots cantants i finat-¡ manàrem cent.
ment la. !regà contra una pedra
-Cents pessetes? -exclamà-. De
negra damunt la qual hi tirà un cap manera. Si en vol 40?
àcid que, en posar-se en contacte J -En necessito cent -diguérem
l'empremta que havia deixat l'or, er. retirar-nos i estreyent fortament
bullf.
l'anell.
hi posem? -preguntà
Ja sab.iem poc més o menys el
insinuant.
que ens podrien deixar en una Casa
.......... me'n pot deixar?
de Compra-Venda del nostre anell
-Això és vostè qui ho ha de dir i en visitàrem d'altres per tal de
-respongué ell.
fer, damunt el terreny, la informa-La in;'\ - r-q n., anell d'or-, ció que ens proposàvem.
L'altra casa que visitàrem està
establerta a una travessia de la
R ambla. i'ujàrem i ens trobàrem
amb un establiment simila r a l'anterior. El lloc destinat a despatx,
però, és més ampli. Voltat també
gairebé completaxnent per una mampara de vidres glaçats però amb
dues taquilles en lloc d'una.

I

El

~

d'interessos...
-Això si la retira. abans d'un rues
car el ral per duro és mensual.
-Així és que em cobra. un ral
per duro que és el cinc per cent

r-otos Cases>

Acl teniu, doncs, com aqu
usurers prescindint de tota m:~
d'escrúpols faclliten el delicte i
veeixen les presons de dellnqü~~~
que sense el seu concurs no ho tr
barien tant planer 1 que atnb t o.
certesa no cometrien els delictes q"i;"
hem esmentat.
e
QUINES GARANTIE S OFEREIXEN ELS USURERS?

Els usurers dedicats a prèst
damunt joies i altres objectes ~
com ja hem dit, no lliuren al' r
pieta ri de l'objecte empenyorat ~ao.
altre document que una factu ra
compra que no dóna cap mena
dret a reclamació en el cas que la
joia, posem en els mUiors dels cas
s'extraviés, car l'usurer es limtt.a~
a declarar que aquell document ell
et lliu_rà com a constància d'una Bd·
qutsició que havia realitzat 1 mat
com a resguard per a tornar a.
entrar, el venedor, en possessió de
la. joia.
El tant per cent en què realitzen les seves operacions !a augmentar notablement l'import del près-t..\C ço que produeix indefectiblement
una gran dificultat per a l que ba
acudit a ell per a tornar a la pos..
sessió del que empenyorà en un moment de necessitat, cal calcular que
un 70 per cent del que s'empenyora
queda de propietat del usurer que
n'ha abonat com a màxim un 50 per
cent del seu valor.

ld:

CAL QUE AQUEST ESTAT
DE COSES NO CONTINU!
Hi ha a Barcelona la «Caixa d 'Es-

talvis 1 Mont de Pietat» que es dedica també a prèstecs damunt joies,
robes i a ltres objectes. Percep l'interès del 5 per cent anual 1 compte
n Barcelona a mb dues o tres sucursals. En el cas que l'objecte empenyorat no hagi estat retirat a temps
-concedeix un any-, aquest és venut en pública subhasta i el que
se'n tr ~u a part del que es deix(¡
i els mteressos, és lliurat a l'in·
teressat.
Perquè -preguntar an els que alX(J llegeixin-, no va tothom alli?
La resposta és senzilllssima: la.
«Caixa d'Estalvi» compta únicament
amb tres establiments o tal vegada
algun altre i les cases de les quals
ens ocupem tenen minada tota la
ciutat. S'ha de tenir a més a més
en compte que les Cases de CompraVenda no exerceixen cap mena de
control als que hi realitzen opera.~
cions i en canvi la. «Caixa d'Estalvis>. complica exageradament els assumptes amb un excés de comprovacions que no condueixen a res i
en can vi escamen els que no els
plau ésser vistos per massa persones.
La. «Caixa d 'Estalvi» hauria d'ant·
pliar les seves sucursals -que totes tindrien vida-, i les autoritats
haurien de deixar d'ésser toleranta
amb les Cases de Compra- Venda, que no són altra cosa que
uMonts de Pietat» dissimulats amb
uns interessos usuraris. D'aquesta
manera s'evitaria que individus sense consciència visquessin a costa de
les necessitats dels ciutadans 1 a més
a més fomentessin el delicte.
Sabem que serà debades tot el que
hem dit. Les coses seguiran igual
amb la passivitat de les autoritats,
però t"nS resta el consol que els ciutadans que això hagin llegit si es
troben en un cas de necessitat cosa que no els desitgem-, per
comptes de deixar-se estafar per ig·
noràncla pels usurers encoberts dar~
r.era un taulell d'un establiment que
t~ totes les aparences legals, acu~
deixin a les institucions oficials en
defensa dels seus interessos.
I
J oaquim Vllà·Bisa

PER CENT ANUAL

Ens acostàrem a una de les taquilles esmentades des de la qual
poguérem albirar uns grans prestatges que ocupaven tot l'espai que
poguérem veurê. Nombrosos empleats
anavt'n d'una a l'altra banda cercant les joies que els clients desempenyoraven o bé coHoca ven les
que hi arribaven.
Lliuràrem l'anell al que estava al
darrera. la finestra més propera i li
demanarem, després que haguê fet
le~ mateíxes operacions que l'altre,
50 pessetes.
-No pot ésser -digué--. Si vol
n 'hi deixaré 40.
-Deixime'n al menys 45 -exclamàrem.
-El màxim que li puc deixar són
40 pessetes i cregui que n'hi deixo
massa. Si vostè no la retira al seu
degut temps em serà dificU vendre-la perquè hi ha les inicials 1
A.
I'or no Çi)
ben bé de 18 qullats (1'nell porta el contrast oficial de 18
quilats).
- I quant temps tindré per a retirar-la? -vaig preguntar.
al -Sis mesos, ¡xrò sl en passa un
~u~nt~~é P~~·pagar d'interessos?
-un ral per duro.
-Aixf me'n tare· -valf exclamar
rent l'ignorant-, quaran a pessetes
que vostè me'n deixa més VUit rals

!tètols a. tot lur ...

Jectes.

mensual o sigui el 60 per cent anual? -vaig preguntar.
-Aci té la sevn anell 1 no em
faci parlar més que tinc molta feiDI\ -exclamà l'usurer malhumorat.
• • •
Sabíem que hi ha cases d'aquestes
que cobr.en .U!l interès més crescut
i ens ~~ dirigirem ;AQ~est.es cases
estan Situades al distncte V.è El
que. menys empenyoren són joies. Es
dediquen especialment a robes en
bon Us o passadores, objectes que

~1.\S & ROCA
CAMISERS
CASA ESPEt;1AL PER
A CAMISES A MIDA
PüttTA~'ElUU~~A

~·

I

~6
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L'entrada sòrd.id"l. d'una casa dc Compra-venaa.

se ta
1
t 1 1mm di tam t
r. r e papere
e a
en
aparegué l'anell. .
-Quant us hR.lg de donar?
-Trenta-set pessetes cinquanta
cèntims. .
--Com s·enten? -vaig exclamar.
-Si, home; Trenta. pessetes del
préstec 1 trenta rals d'interessos.
-Aix..l cobreu un ral per pesseta?
-~ò ~.1ateix.
.
Va1g lliurar els dmers que em
demanava i amb l'anell a· la mà.,
que creia mig perduda, vaig sortir
al carrer.

1m
ra ent, cap delicte en empenyo~ rar unes robes amb el propòsit de
l desempeyomr-les tot seguit que el
marit o el fill hagin cobrat la setmanada, però, preguntem nosaltres
en el cas de fallar-los els càlculs i
de no êsser-los possible recollir aquelles peces de r oba, què els
saria? Indefectiblement el cornerciant les faria detenir i sens dubte
serien condemnades pels tribunals
pel delicte de robatori.
Elles 1
lnf rtun d
, es
. o
a es que per
una necessitat es veuen obligades
QUI SON ELS QUE f E a recórrer a aquest subterfugi no
QOENTEN AQUESTES ~A: hi tindrien la menor culpa. El veSES
ritable culpable seria l'usurer el qual
Pel que hem relatat els nostres no h1 cap dubte que no ignora les
lectors hauran \'ist que unes cascs circumstàncies que ho motiven, però
de Compra - Venda cobren el 60 per davant un ingrès no té cap escní~
cen t i les altres el tres per cent pol d'acceptar aquells gèneres en
anual.
J)Enyora d'uns diners que deixa a
-Sl això no és usura...
la persona que no n'és la propteAnem ara a. ocupar-nos d'altres tàrin.
fonn es de delinqüència.
També poguérem veure alguns
En el transcurs de les visites que menors. d'edat empenyorant obqueden ressenyades i d'altres que I jectes que d'una hora lluny es veia
hem fet a les Cases de Compra-¡ que no eren de Ja. seva propietat
Venda. i que no hem t;elatat. per no sinó que els havien sostret de llws
J fer interminable aquest reportatge, I cases i pitjor encara de les cases
observàrem a mês a més dels fets on treballaven, sense que l'usurer
dels quals ens ocupem ta clientela . els res la més mfnima pregunta

. _
- AvuJ, a les cinc de la tarda,(~
. drà lloc a la plaça de Figu~ola ~:
rer Bertran), un eran festival.
de
nitzat per la comissió de veïns
.
1 l'esmentat carrer.
Hi prendran part l'Orfeó GeTe1
stenc, el qual, sota la dirtcerà 1 ~ seu
mestre Ernest Cervera, tind a IJ11l,
càrrec ta primera part del progrosoU
L'Esbart Folklore de Cntalunra.tm·<irà
la direcció de Josep Zaldivar,
al
àr
segona part.
seu e rec 1~
. à a càrreC de
La part musical arur
eJ mter·
la cob~a «Montseny., _la u~userà dues
preta.ra la darrera part, q
j sardanes per a b2.llar.

pas- I
I

I

*'_______
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Eu cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANI'fAT

la humanltaf

dAf!TS, 14 DE SETEMBRE DEL 1935
Dl'"

I)Oa nova fàbrica de XOCO·
¡ata a la vista del públic

GRAN JOIERIA • R ELLOTGERIA • ARGENTERIA

Mobles i decoració Urrutia LA BELGICA ~~~Er¿~

MERCAT D'O CASIONS

assat d issabte, a les cinc de la
&I P a tenir lloc la inauguració
uu·da., ;ova fàbrica de xocolata que
d~ucU.s Jo{ARMA> acaba d'lnstalUJ.,... Barcelona. Assistírem a l'esI>' • d inauguracló aU.ntament lnIJleDta ~ seu fundador, senyor Pere
yltsr!ts el qual ens mostrà detallada¡,!0 •
cara.cU.rlstlques d'aquesta

DE MOBLES, PIAN OS, RADIOS, CAIXES m
CABALS, MAQU INES D'ESCRIURE 1 DE "cu
S!R, MALETES, DISCOS. etc.

rf. Ullocol•ta ha sabut muntar una
de ~ca model amb maquinària 1 tnsfàb!l ió moderna creada per ell ma,...
¡.uae ¡a qual cosa permet elaborar
tel" us productes amb un màxim
elS tl:ieutat 1 garantia.

TOT D'OCASIO

n()18. lx. per al públic.
ofert' bOille expert en la labrlcacló

CORT~ .CATALANES,

senYOr Ms.rl ens ha. fet veure

Pla mateiXa manera com ho farà

_.e a aquell que vulgui fer una.
~ft! a la seva fàbrica, situada al
""=" ero 63 del carrer de Villarroel-

felèfon 30422

núJll de les primeres matèries, que

fba1·ra y C.a. S. en C.

CARME, 14 • CALL, J3 • J5 (abans magatzems Jorba)

Línies regulars de grans vapors per als destms
que es detallen

APARELLS
FOTOGRAFICS

414
BARCELONA

tU!:HVBl RAPW wrl'MA.NAL ENTlU HARC&LONA I HLUSAO

sortldea cada DIMECRES a La Olt cap a Yalé.oda, Alacant, Màla¡a
f::iel'W&, Vi¡o. VWa¡arcla., COruDJa. Musel, Santander I BUbao
Altern.a.Dt-8e les escales oe:

Ceut.a 1 Huelva Cll<la dues aetmaaea
sant Oartea t ~·errOl cada dues setmanes

~

SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA I BILllAO

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

des el cacau 1 el sucre. fins al xo-

cada d.uea setmanea
SOrtld:ea ela D IVEND RES a la nlt, cap a l'arraKODa.. t;ant Carles,
vtnaroo. Val6nc1a. Cullera., Alaca.o\, Carta¡:ena, A¡ullaa, Almeria. M&Wla.. MotrU. Màlaga. Ceuta. Ctl.dlz., Sevtua, HUelva., Vl¡o. Marln, VL.
Uagarc1& Ferrat. COrunya., AvUéS Mu.sel, Santander, BUbao 1 Puajes
En les 1ln'iee ràpid I corrent a•atlolet cArrega per a. rllnier, La.rralz J
casabliUlca amb transbordament a Màla¡a 1 r.a.mbé per a t'Illa Crt&o
tlDe 1 AJamaote amb transbordament a Huelva.

PEL· LlC UL ES - PAT HE- BABY • MAQUI NES
FO NOGIIA FS DE TOTES MENES · DISC OS, etc.

só~ta pur 1 p erfeccionat que adqul·

ca. el úbllc EnS ha !et veure com
reiX P tir !.Ot el màxim de puresa
pot
conwnir aquest producte
~Fa higiene 1 qualitat. No es
9 d ol el més mlnim detall quant
pe~quest aspecte\ tant en la labrt,•caeió com ~ a presentació del
radUCla

sar

RELLOTGES

l ~I

3. Manacor, Coves Drach o Artà
parat, en

Ptes. 80

absolut, per
SORTIDES TOTS ELS DIES • DEMANEu PROGRAMES PER
3,4!5DIES

P.

DE

~LATA

SERVEl &N'l'RE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA

TOT de VERiï ABLE OCASIO
COMPRA, VENDA 1 CANVI
Carre e de Sant Pau, 6
Rambles>
Tel. 14231

Inca,

Tot

OBJ E CT~S

JOIES - B RI LLANT S

Vi siteu Pill a de Ma ll o rca
·~~ l eX[. 21.. Valldemosa,
Deyà, Miramar, Sòller
Pollensa, Fonnentor

P
assistents a l'acte, entre els
' :
veiérem r epresentants de la
QUilmsa local, diversos amics 1 tèc·
1 e1 personal de la casa, foren
nl~
..,.équiats pel senyor M&r! amb dolç<E 1 tabaCS.

Gran assortimen t en joies i reUot.ges, propis per a presenta a les Mercès
HOSPITAL, 106 • TELEFON :13213

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena ••• Estila clàssics i moderns. •• Ta·
llen propis. •• Realització de models darrera
temporada a preu de cost

COMPRA/VENDA/CANVI

ment !~rica i de les garanties que

de

t11

CASA BAGUES

[A

Teléion 13685

SllliVEl RAPlD ()AP AL BRASIL · PI.ATA

per moto-tran.sat!Anttca correus eapany011
Sorttdea flJes cada 21 dies
IANTOS, MONTEVI DEO 1 BUENOS A I RES aortlrè. al dJa
24 cle setembre del 1936, la mqoWca motonau

(prop

B A R .C E L O N A

«CABO SANTO TOMÉ»

Oficina d e .r urisme Mallorca. Catalunya

Alfred Sanahu ¡a

Rambla del Centre, núm. 35. -

BARCELONA. -

Bort.ldu aulozenal.l ela ¡JJjoua cap a 86te t Ma.nelle
Senel autnzenaJ. cnp a OENOVA
cè.rreaa ea rep al TlDalado da la Companyia MoU aoJ H.ebalJ

Telèfon 15t57

que a4metl't. paasa.t¡en 1 mel'C8(1erlca
fins 1a vetlla e1e1 cUa de &Ol'tlda .aJ t.Jn¡tado oOm.
del Moll de BaJeara. Telé!o.n 18:J7t

t.A càtrep ca rep

Advocat

Llegiu LA HUMANITAT

J)IVORClS, PLETS, CA USES, etc.
Gtrooa, 10, praL (de 5 a 8)

OONSIONATAIUB:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
9'1A LAIETANA. ''

VENERI- S

·IDPOTENt;IA
i cròniques que siguin, es com.
baten de manera. r apidíssima i
sempre segura amb els acreditats productes que acaba de
rebre la FARMACIA MINE~
VA, carrer Hospital, 70, que depuren la sang infecta, netegen
els ronyons 1 des de les primeres preses hom nota els seus
meravellosos efectes 1 desapa·
retxen a l'acte totes les molèsties. Guariment garantit.

La terrible plaga d'aquestes ma-

lalties

h~

deixat

j~

d'ésser wml-

ble degut als prodigiosos invents
de la moderna. medicina, amb els
quals hom aconsegueix de manera segur!ssima el seu gua.rtment

sense necessitat de recórrer a
tractaments costosos i sense necessitat de sondes ni InJeccions
de cap mena.

CLINICA GALLEGO

I~IPOTENClA.

- Aquesta malaltia que fa tornar prematura-.
ment vells molts joves esgotats,
a.lxf. com a homes ja. d'edat, es
guareix de faisó segurissima..

MAURW: Passeig Clb la Castellana, 14. - HAH:CELONA: VIa Laietana., :..
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CAOIZ • CANARI ES
Sortides setmanals els dissabtes. a les 12. Efectuaran el servei les motonaw
«CIUDAD DE SEVILLA • I aVILLA DE MADRID »
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dla (llevat ela C11umeo¡ee) de Barcelona 1 PaJ.ma., a lea
21 bores per tea motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA • I • CIUDAD DE PALMA•
SP!RYEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
Ll.NlA COMERCiAL AMB ESCt\LES A TOTS ELS POSTS UE 1..A M.EUl·
Tl!:RRANlA. NORD D'AFRICA I CA.NARlES. - Sortides QUlnzenals ae Bar·
celona els diJous. WNlA COMERCIAL BILBAO • CADlZ. • CANARIES, AMB
ESCALA A TCTS ELS PORTS DEL NORD O ESPANYA. - Sortides QUlnzenaJa. de B.llbao els dijous. LINlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FBRNANOO POO). Sor·
tldes el dia 17 de ca.da mea. amb escales a Valéncla, CàdlZ. J...as Palmas, Santa
Cruz de Tenert!e l Freer.own, Bnnt.a lsabel de Fernaodo Poo. Bat&. Kc>eo 1
Rlo Beolto pels vaJJells
«CIUDAD DE CADIZ• I GLECAZPh
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN
MELILLA

Malalts desenganyats de tot
tractament, proveu els acreditats
productes alemanys que acaba de
rebre la FARMACIA MINERVA,
HOSPITAL, n.• 10, BARCELONA
(Espanya), i guartreu amb tota

BLENORRAGIA (purgacions) . En totes les seves manifestaseguretat.
clons, URETRITIS. CISTITIS, SIFILIS. - Amb totes les seves
ORQUITIS 1 la tan temuda
terribles manifestacions, per ve·
Demaneu opuscles llnstrucclons
GOTA MILITAR, en l'home, J
lles 1 rebels que siguin, es gua. gratuites a l'acreditada FAR1\1Ala Vaginitis, Metritis, fiuixos,
reix d'una mane'rtl. ràpida, sense CIA MINERVA, Ilospital, n,o 70,
etcètera, en la dona, per rebels
cap mena d'injeccions.
Barcelona (Espanya}.
Es trameten gratis opuscles explicatius a qualsevol part d 'Espanya 1 Africa, per correu. Escriviu
indicant l'adreça exacta 1 el r e breu completament gratis.

Auto- Escola
Fundada l'any 1912
ENSENYANÇA COMPLETA,
DOCUMENTS l TITOL
GARANTIT

Per 120 ptes.
NI UN CENTIM MES
DESCONFIEU DELS QUE
ANUNCIEN QANGUES
Solament és per a caçar incautes
TITOL DE 1.• CLASSE
Informeu-vos a les oficines

"EL AS'' • Corts, 412

FALTEN

venedors

Trafalgar, 74, 3er. lra..

a

Núnl.

Casa particular

353.

Humanitat. Núm. 321.

S'OFEREIX per a tra.ducclona del .rranw a
l'espanyol o cata.lA. per·
sona apta. Escrlure a La
Humanitat, núm. 800.
10.000 pessetes, falten
per a negoci editorial català. Escriure a La Hu·

manltat. NU.m. lOt.

CA TALA. Correccló 4il 'orlginala I proves d'impremta. Eatll 1 ortogra.tJa. Preua mòdJca. 1?.&crture a La HumanltaL
COMPRARIA eacrtptorl
i dues butaques d'ocasió

a pagar a terminis. Esc.
a La Humanitat. Núnl.
102.
S' OfEREiX m0880 per

1

!lliJIII

Hospital, 42·T. J365]

FA RRE PI JUAN
,

METGE ESPEU•ALISTA

PELL •• VIES URINARIES
Rambla de canaletes, 1t, primer
llEI'ECI' ES tlEXU ALS

Bar Petit Miramar
Casa recomanable pel seu oeix
fnsc i m•nlars d 'encirreo
Gran t.errusa d estiu pròpia per

a banqueta 1 testes

AVOl, COBERTS A 1 PESSETES:

Arròs o canelons, miüa lla.&OI·
ta i oollastre
PASSEIG NACIONAL . 8t
_ Barcelon• Telèfon , 19235
1

...._

b

Serona Ensenyança

u ATX II, LERAT
INGUES UNIVEBSJTAB.l

desttJa 1 O 2 boetes d. o
t. estar. Allgels, 6, 2.n 1.•

VIATGERS, eo1a babl.
tacló per 4 ptes. COnfort,
aigua. corrent, tel. Aribau,
54. pral.
DESIT"O

a

joves tot

estar, tracte .[amJlla.r.
Consell de Ceot, 414,
nral. 2a.
TOT ESTAR 4 ptes. dla
Ba.lx de St. Pere. 63, 2on.

2na.

PENSIO de 7 1 9 ptea.,
fixos des de 160 ptca. tot
Pl. Macià.. lS.

confort.
p.-..1.

HABITACIONS amobla.dea, tot es;ar o 110\a dor·
mir. Aragó, 352, 2on. la.
1 o 2 JOVES to~ estar.
Croe, 18, ent.reeol 1ra.
(Santa) .
DR. oou, 15, entreeol,
2a. a tot estar o IOle dor·

mtr.

2 BONES habitacions
balcó, 801. Sols donntr.
vwarroel, 68, ter. 2na.

(prop Corte) ,

CASA
PARTICULAR .
Tot conror;, desitja ma.

trtmonl o 1 o 2 amics tot
estar. F. La.)tret, 163, 4rt.

Oferelx importants rebaixes en tots
els articles de Camiseria., COrbateria.
Gèneres de Punt. etc., etc., durant
tot el mes de seLembre

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

casa

HABITACIO, lloc cén.

trie, cedeixo a. bon preu
per a. gua.rdar·bl objectes,
Escriure La Humanitat.
Núm. 315.

~

particular, amb bany,
VALENCIA, 169, pral ,
PISOS nous. 14 d.uros.
dutxa, tel. Prop Monu- entre Muntaner 1 Aribau . 4 bab1tac1oDB, lavabo o.
mental. Esc. La Humani· Babltaclom al~a cor· Rogent, 17 1 19 (Clot).
tat. Núm. 362.
rent: conton.
CASETES a Horta. per
ES LLOCUEN habltlv
IDEAL PENSI O, la mée llop.r, 7 duros mes amb
clona. Hospital, 98, pral. cêntrlca 1 confortable, aigUa 1 llum, 3 dormito2na.
exc. menJar, pensió com· ris, menJ., ouina, pat.l.
pleta. dca de 125 ptee. Raó: Gravina, 9, 2.on ,
PENSIO DEL CARME, mes, diAria dea de 5 pt.es. de 7 a 9 vespre.
prop Rambles. Alg. corrt. Escudlllera, 6, pral. prop
t. estar des de 160 ptes. Ramblea. Escala. estanc.
LLOGUER DE MOBLES
Carme, ta. E.
nous, gra.n assortiment.
Ca.mera Sevillana, S. L.
en Uquldacló. P¡. de Orà.
FAMILIA desitja Uns
ela. 101
4 b. tot estar o sols dar..
mJr, balcó, sol. Bla&co
PISOS NOUS, 14 duros,
asc., tel., aigua., etc. Pare
Garay, t4, 2.on, 3.•
AUTO-CONDUCTORES
Clare;, 206, Hosp, St. Pau . •Núria», dea de llli ptea.
Servei,
muntat¡e 1 des..
S'ADMETEN hostes sols
PISOS moblats, nous, muntat¡e. Gestió vermta
menjar, preus barat.lsgratla.
CaJi.bria, :¡_ ¡&o
a1.ol.e. Santa. St. Jordi, 15, tot coll!or;, a.ac., tel., ratge. Tel.
32573.
bany, molt econOmtca.
cBar Mo.nellca .
Roser, 44, porteria.

LLOGUERS

PISOS A 70 I 75 PTES.
Nous, cx.npostoe de 5

"'

E. LLINAS ROIC. Ad-~
COMPRO tustes tota
SEN·YORES . Vestits t
vacat. Balmea, ~4. Tel. mena, cai.Ies, llen y&, etc. abrlca models entrctemDS
Tel. 52913. S. A.
per meitat del seu valor.
Claris, 38, ter. la.
PERMUTO CASA, ren·
ta. 150 duros al mes p.
VESTITS a termlniB 1
torre da cinc a. deu mll abrics dea de 6 ptee. &otCRACIA GARCIA, Lle. duros. Aribau, 48, ter. la. mana o 20 al mes. Travadora.
Consultes gra.falgar, 5 , ter. la. Sa,s..
tultes. Florldabla.nca., 09,
treria Londlnense.
entl. ft.a. TeL 85747.
20921. Barcelona.

és el diari català
de més circulació LLEVADORES
ANUNCIEU-HI!

l---------

ES DESITGEN bastes.
25 duros mes, to~ com·
près. Raó: Dtputacló. 317.

lln&.

l aeorporada a I'InsUt.ut Nacional de

CATALANA,

DISPESES

CLI

CASA SUBIROS

La Humanitat. Núm. 334.

anys, de.
altja col:locacló. bones r&Ierénctes. Adreçar-68. a La
Humanitat, oúm. tOS.

Núm. 305.

- JOVE
- -d:e-16

111111

DESITJO pensió

la humanitat

4 PESSETES c11a tot es.
UHDERWOOO, H010, a.
tar, 1'60 àpat, bab. 1n· preu reduit. Corte, 600.
depeodeot. Dr. Dau, 12,
entl. 2.•
PISOS per a llop.r dee
de 95 ptea. 4 dorm.ltorU,
DISPESERS, 24 duroe galeria coberta amb sa-.
mes. balcó c., tracte !a- tarelg. Pa..atge Martmón,
millar, casa Lm. Cecs ao.. t8. Raó; Porteria.
querta, 2. praL

a ma¡atzem o despatz.
Esc. a
La Humanitat.

ENÇENEUUBS

HABITACIO per a dos
amics, casa. mo.re 1 !Jlla.,
prop Fontana. Escriure a
FAMILIA

36, SOQUERIA, 38

I

des cte
desitJa un o das a. tot 20 HABITACIONS
ptes. mes. PllB83.t¡e
estar o menJar sol, h. Crédlt, e. lcr.
JOVENET amb lmmt. espl. b. c., dutn.. tel.
Horables reteréoctee s·o- Preu mòdic. BorreU, 148,
FACILITO ¡ratis, pen.
.rerel.J: per a botiga o ea. ler. 2na.
s1oo6 I habt taclona. Ram·
crtptorl. Escrlure a La
bla Plora, tO, entl.

Núm. 105.

JEN DA

SENYORA necessit;& dis
28,

Vlllarroel,
tots els pobles de CatalU· pesers.
nya. 1nteres68.nt8 produc- pral., .2a., Ureta..
tes molt bOna comissió.
Escriure a La Humanitat.

Ferrer Batlles
Aprofiteu l'ocasió

per paraules ---

Des. joven t. estar

OFERTES
i DEMANDES

Camiseria • Corbateria

VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
Sortides ae Barcelona cada dlumeoaelaa tes H bores: d'Alacao; ela dllluos¡
d.'Or&D els dlm.arts¡ d'Oran cap a A cant, alll dlmart.a t d 'Al.aca.Dt cap a
Ba.rcetooa. elS dimecres

Secció

ANUNCIEU a

TERESA ZURITA. Ue.
19. Tel.

la humanitat

CARBO. Llendora clrur·

El diar popular de Catalunya

vadora. Parla,
85391 .

glana. Rda.. St. Antoni,

VIES URINARIES

Carrer Nou de la Rambla, 18- PELL · SANÇ · VENERI • PROSTATA .
MATRIU • IMPOTENCIA
DIATERMlA
Dlrecloro Dr. Riu Porta Consulta, 11 a t, 4'30 a 9. F. 10 a 1

24. Tel. 23b41.

DISCOS lfl1lDlo!on noua.,
econOmies, ut.ena 8860r·
HIGINIA RUIZ. Uova. tlmeot, en òpera I mU.Stca
dora. ctrur¡r1aoa. Cooaul· clàssica. Corts, 541. ler .
ta gratulta. Tll.llers, 78, Tel. 34187.
bts. Tel al846.
ORQUESTRINES: Venc
sazo 1 e • bal.z:. Adreceu·
vos a. La Human itat.
MALALTIES del recte, Nü.m. 352.
Dr. R06elJ. Paase.l¡ de
Gràcia, 106.
CAS ET A Torrassa venc
econòruica, comptat o ter·
mlnta.
Alt Sa.n.t Pere, 68.
OR JOAN MIRANDA.
MalaJttea delS nens . • P. confeccions.
da Ori\cJa, f· TeL 1~133
ELEGANT auto 4 pla.
Barcelona.

METGES

cea. Equipat 6 n. nous

tota prova.. Ganga veritat.
MALALTS.
Pulmons, Leplltat. Ui. tG.)
CONCEPCIO "OFRE DE Cor, Medlclna general,
SALDO collara. ¡rana.
MUDANCES : Conduo- SlfiUa, Rataa x, Sol ar·
tores-autos. des de 8 pea. Llflc.lal. Dr. Llull Cuesta, pedres. biJuteria, anti·
gul~t.a.
Al'lnyó, 17, reset.es b. Cadena. 22. Tel UraeU. 20. pral. ConaW..
Uot.gerla.
1717t.
t.ade3&6.
--------TRASPASSO ràpidament
PISOS, bOtlgues, de 14
Or. FRANCESC ORTES tot.& mena de negoci o
a 22 duros, S I t dormi·
establiment.
sense cobrar
PARERA.
Numerari
de
torta. Pere IV, 71, prop
terna de l'Excm. AJunta.. comissió. Hospl tal, e e o·
Parc.
meu; de Barcelona. Espo. treset.

BALLS DE SALO
cut"806 de fi a 50 pt.es . Or·
questra, professor 1 pr<>
tcssora. Petrltxol, 12 bal·
xos, tnt.

téfon 70883

ARTICLES per a. vtat.o
¡e, ela trobareu a. l'acre-ditada caan Ramon ou..
vella. suc. de F. Casteu..
"OSEP MOREY. COD· Lort.
Hospital, 141. Tel6signatari de valxelli.·Pta.. fou 17365.
ta. 4 ·Tel. 13836. Bare.
tona.
TALLER ae pedra artt..
TRASPASSOS
ràplda.
Ucla!. dlpòslta 1 m088Jcs
Cite, Laietana, 61, ter.,
dAUME QUERA, CODJ.. pavimenta 1 tota eJa d~
'l'et. 12896.
truc tor d 'obree. ProJectes
de la con.atruccló,
l oressupostoa. Menéndez rJvata
Francesc .Borrecta. Oavà,
TRANSPORTISTES : • l Pelayo, 37. Tel. 74576
31 I 39. Teléton H0670.
Motors Hèrcules Diesel, Barcelona.
amertcana, modela espaUN NOM I UNA ADRE·
cials per a camions.
MAQUINES
g-asoses, CA
Que cal recordar per
Preua econOmies. Al~ ocas.ló. &púlve<la, 10:.1,
vee;n
amb dl.Stioctó. Creu
coa. c. de Cent, 318. Bar·
Coberta., 09 . Sastreria «El
celona.
L ' ESCOCESA . FalJea
Ne¡rlto»
cotilles ortopèdiQues Boa
CALDERES vapor usa,.. pltal. 133
"OSEP BELTflAN. Pin..
des. E. Culla. Sant AD·
tor decorador.• Sa.rr1à. gg..
;ont, 22 (Santl).
COL· LECCIOHISTES
Tel. 79246.
Complet.eu vostra coHeo.
IIOGUINES1 venem, sal.. ció de segells o D06tal8,
pago més que
gratultament,
Pul¡rerrat. elsDINER,
do. Dtputaclo, a:;u.
altres per •Papeletea
Pl. Nova, 6 1 7. Barce- Monteplo», Joies, màqut ..
nes. etc. La. casa més an..
MAQUINES d 'escriure lona..
tlga.
Fundnda el 1888
des de 100 ptes. les mi·
CADIRES I TAULES Uoló, 22, pral.
·
llora ocaotons. sempre a Uoguer.
Caf'l.ellaa. Desp.
del Pl . 10. botl¡a
Bt
Eusebi.
3
(S.
0.).
Tel.
la. cM& cEiteaa. Placeta ,4692.
IIOSEP ORIOLA. Mate.
tes wetàU.Iquea per a au.
t.omOblls de t.ota els ata..
SOLARS a U auroe mea
COMISSIONISTES , uo- tcmea. Torreut Vldalet
Carrer Dant. enfront oJ vel:les,
lllurawent.e ptaoe. 78 . Tel. 77188. Barcelona:
número 14 I futur mer· Provença,
282.
cat Hor;a.. Canuda.. 35.
pral. lra 0 '11 a una I 6
MALALTS.
Pul...r:llon•
a 8.
HIPOTEQUES rtptaea Cor. Medicina generat Si~
&Obre Cll6e& renda, pré&- uns. RaJas x.. Sol artm..
VENC ünestru 1 ga.. teca &o!Jre terreDJS 1 Un· cJ&l. Dr. Llu la Cuesta •
Ierlee cobertes.
barat. ques rustlc;¡ues. Notariat. Urgell, 20, prat Consulta.
de a a 6.
Provldéncta. 8 (Gràcia), 7. entresol.

RETOLa I ETIQUETES
de totes menee per a apa..
per 111 seva temperatura radars. Mercadera. 36.
agradable Que a'bl gnu.
MOBLES ALTABA, e1e.
A TERMINIS vestits del~t. 8alona especia.ta ver Ki.Ucla,
durada, economla
VENC barat. uralita, confeccionats 1 en peça. a bodea t o-.oqueta.
fio compreu sense visitar
balcona, tamborets, vlt.rl· Enric Oranadoa, 17. pral.
oea. taulells. vldres 1 crl~ 2a. Defa8
~~ee~~CG8lL Jovclla.Doe,
SALO per a ieuyoree
t.alla. Urgell. 1:11. Tel&.
Q'Al!ona PUjol
Perma,..
fon 30475.
VESTITS
a terminis, neota perrectes 1:.1 Vlóee.
FRANCES traduint dlsense e.otrada ol fiador. Salmeron, 114, pral. ler rect.
del català l'ense.
CRAN ocasió, mobles, Balmes. 60. entrl. lra.
Tel. 11153, Barcelona
nya ALT. Esc. Diputació
no compreu sense vlsl·
uum. 1G7.
'
~nos. Borreu. 66.
.JOVE de bOoa presén
"OSEP CANUDES . &'\S.
PORTES
metAUtques
BASCULES d'ocasió per ela. amb moto, desitJa tre. Preue moderat.&, &eiD·
auto-cam.lona, Plbernat. rela.clona.r.ae amb aeny<> pre ela darrera modela. VIlar. MartA A,auUó 56
Tel6!oo 6376~.
'
·
ret.a d"'dees modernes. en Sant Pau , 10.
CtLrrer Parlament. 9.
VIDRES I CRISTALLS
compra • venda. Or¡eU,
t21 . Tel. 30.476.

RESTAURANT MIRA·
MAR. UD.lc a Barcelona

clallst& en malattlea lOIMPORTANT agéocla ternes. Cooaulta de 4 a
¡rana 1 ltn:08e8 babtta... d.'Auto • Capltonéa. de 5. Ara¡O, :nt, pral. Tel.
clons. water, lavabo, dut. Barcelona., ra trasllata de 10158.
bar. prop Bruc.
xa, cultUil econòmica, sa,... mobtuarla d 'Espanya a
farels. asceu.sor I teléfon, Franca. ~al Que de va-.
PENSIO e La Mundiah, en el carrer de Parla, nú- lèncla, Saragossa,
Hospt t.al, 126. pral. Via;.. meros 20, 22 I 24: (entre Bllhao 1 sevtlla aMadrid,
Barce-gera 1 hostes. Habt;a.
de Tarragona 1 pla- lona o Yiceveraa. Eotenclona aireJades.. b&nJ' I el
ça. d.'Ernes~ Ventós, auto- ca. 97 1 99
MAGATZEM de mateteJèton .
Dúa lletra E).
¡.:.-:--:--:-:-:-- rials per a conatrucctó a
bon preu per no P<Xter
LOCALS ludustMat.s
atendre'l. Raó, cada. dia
pis. Maa.slnl, 86. Santa.
_
feiner aUi tna.telx Scale
XX 1 Passeig Mare.aaJ.l, f1
PlB d'aml.Jtat. Escriure a.
Oran 1 e&Dalós amb soCASA
NOVA. Corts.
La Humanitat, núm. 107.
FRANCESC TARASCO.
terrani t 6 IUX08el babt- 767. amb a.sceo., banJ, (Oulnardó. Tel. 81531).
Macano&nfla, taaul&ra.
YlnS superiora. Sen•eJ a
t.aclona en c. Parú, nú- aigua dtrecta, mol;. llum
lla, ortocrafia, càlcult. 6
domJCill.
·Calda. 8. T~
MOTO
250
C.
C.
tota.
mero
20,
entre
c.
Tarra·
Ptea
mes.
1
bora
wa.,
1 aol, pisos 4 balcona 24
'!_5
CAMIONS, rrans oca,..
gona 1 Pl. Eroeat ven· du~ I botiga amb pl1, prova 550 ptea.. Trilla, 17 cura ~ aasl¡na_t, Lebruu. alooa. oreu• ooua. Tam .. lé!on 17658
(0.).
tO&. Autobúa E.
Tallera ~
r1,, 95
peu tra.mv1a I a.utobWJ.
REPARACIONS eu ~e»
COBERTS a 2'60, en·
aigUa. 1 electrlcJtat. Case
LLOGO
iTaD
local
p~
PIANOS de lloguer,
tret.enlmen\.8 I S platl & p1 per a ball, ctnema o
Bacbero. Carrer C-all 70
elegir a la carta.. pa, v1 centre poUtic. o. Castl.- nous l usata. Preua ecob08Uira.oc:a
l postres, tot superior.
nòmica. cA.np:lua Hau•.
n:.ooo diacoa ¡ramola. Oloderns.
Rbla. Ca~UD'f&,. 7.
Ronda St. Pere, 11, pral. lleJos. 890.
lrromptblea a ... ... ... . .. ... ...
0'76 ut"
ACEHCIA TRANSPORTS
INSTAL.LACIONS I re3.008 impermeables lmmWorablea
Joeep f'IIUeru. U·!er~ pan.cJona: at&"U&. au.
PISOS 15 duroa, 4 h.at,
a Quallevot preu.
'tiarl. Pa.etura.clona 1 re- elecLnct;a;, Joee.p VIla.
DOS AMICS a tot •
meo.Jador, W ., aec. Ca.là.308 f01:0n1 I forn• de a.a, de
colilda de mercaderies per C&l&brta. 185. TeL 3643~.
tar desitjO, preu econò- brta, 20U, prop autobús
marca pranUda.
rerrocarr1l. recader~ 1 en...
mic. Eacrture a La Hu• Proven ca.
mlona Informes ferroYia.20.DOO
Pilot"
de
a:oma
a
...
...
...
O't&i
ptea.
manitat. Núm . 301.
,JOSEP fJa. E.SPANYA•
LLIBRES comoro. de
1
al\.r'ea
aructea,
\.Oti
eU.
proe&o
rta. manLiaa t aerta. ln·
F-ISOS 15 1 18 duros, Advocat Rosselló. 253.
dents d:'emba.rpmenta duanes,
formació eobre •1at.ges tota mena 1 blbUoteQuea
teuse dipOsit 1 al~ Al~
fa.I.Udea et.c. ete.
col:lectlua oer lerrocarrtl Llibreria Mundial. Telé.i.
MEN..IARS
VEGETA· "" de D:llt. 13<. cruiUa
I auto-car. Pau Ieleala.a. 'i8808. Salmeron. ~4
RIANS 1 de réalm vest. Providé.ncta. R : Port.erla.
ol. TAULER PALOMA·
MAGA lZEMS DE VENDES
26. Tel. u:r.w.
ptes. 2'Ml, Pelai. 1~ pral.
RES. Advocat. S&nt Pau,
K&ODa.
PISETS 80 1 90 ptes. '14 • Tel. 2344U.
t'IPOTEQUES, ri.pldel,
I BA~EZ
sobre cases renda bones
prop Ramblea. Peu do la
FACILITE"M dispeses. Creu, 9, bla,
condiciona..
Nol.nrta.~- 7.
TOMAS dORDI BLANC,
SALÓ DE SUBHAST ES
Hospital, 31, pral.
entrl Tel. :rJMl
advocat, Procurador dels
CO&locadOJU IÓD per ala
CORTS. 300. ul8oe nous. Tribunals Pll&. de on.
millors alumaee del LI·
HABITACIONS dee de ba.n_r, aac., tel. 22 .. 23 c•a. 47, !lr. t.a Telè!on
c1u Dalmau.
Valéncta,
RADIO . Aparelli oe to7616::1 Barcelona
0"15. Cadena. S3. entreaol. d~
HS. BarcelonL Tel. 78352
ta onda. Paloma. 20

VENDES

...

CAFE • BAR Cie Pere
Sarr1à, 6--Te-

uno.. Plaça

MAGATZEM

L.l Q U.IDAUIO

DIVERSOS

ADVOCATS

DELMIR

LES MILLORS

ESCUDILLERS, 10 BIS · Tel. 15642

AUADE M I A DE SANT S

NICANOR

SERRANO

Pintura 1 decoració. • S.:
CataJunu. 911 Tel 75419
Harce.lona
•
SASTRE aargldor arreo
ala I &Lra tota mena de
~a.
Ramelleres, 2, 1er.
_

....

BAR FELICIANO . tier•

Vel acurat. Salmeroo . 80.

SASTRE. &doba 1 gtra
veauta_ Nou de la Ram.
bla. 10. Drop Rambles.

Toll i Confecció

Académta, ensenyament
rèpld I eoonòm.Jc. Es ta..
llen pa.Uooa. Mart! Julll, t., 2..on. 2.• tprop

La.JetanaJ

ESPARDENYES cutr 1

Lreoeta

bones 1 fortes?

Bxt¡tu sem.pte la «S» t •

TortellA. (Girona) .

COMERÇ- JDJOMES
PREPARACION~ DIVERSES
per a ambdós sexes
CABRER DE SA:\TS. 138 ai 140
Tf.Jèfou 317l6 • Barcelona

Republica n-s!. Llegiu LA HUMANIT AT
•

I

Dimart$, 24 de setembre del 1935

!

Ba~celona - Any !V-:- Número

LA CONTRAPROPOSICtO ITALIANA A LA NOTA DEL COMITE DELS CINC

•

•

•

Reclama terratoras, control militar

I

o_

•
que no es donin compensacions
a Etiopia

El Comitè dels Cinc considera que sobre

I EN EL DRAMATIC INTERROGANT DE LA GUERRA...

aquesta base ell no pot discutir

l~~ muniri~n~ ~~ r~x~nit ~tiò~i[

Tant a Ginebra, com a Londres i com a París, es mira la
situació amb molt de receí
A Etiopia diuen que Mussolini
no vol més que guanyar temps per a fer més preparatius de guerra
LA RESPOSTA AL COMI·
TE DELS CINC NO ES CO·
NEGUDA

Ginebra, 23. - El cap de la De-legació italiana a. Ginebra, baró Aloi-

51, lliurà el diumenge a la tarda al

senyor Madariaga, president del Comitè dels Cinc, la resposta. oficial del
Govern de Roma a l'informe d'aquell.
Encara no es coneixen els termes de la r esposta. italiana; però en
e~ cercles autoritzats es creu que
les manifestacíons que féu el baró
Alolsi al senyor Madariaga en lliu-

rar-li aquell document, permeten te-

nir alguna esperança que les negociacions no han quedat acabades.
S'assegura que les manifestacions
del baró Aloisi al senyor Madaria-

ga anaven encaminades al fet que

el Comitè dels Cinc, en la reunió que
h avia de celebrar avui, acordés sollicitar del senyor Mussolini una declaració sobre les seves demandes a
Ablss!nia.
•
Al mateix temps que el baró Alotsl lliurava la resposta italiana al se·
nyor Madariaga, un altre membre de
la d elegació d'Itàlia, el senyor Rocco, conferencià amb els delegats de
França. i Anglaterra. Un altre delegat italià visità, al mateix temps,
In. delegació polonesa. Segons inform en, l'objecte d'aquestes visites no
era. altre que el de fer conèixer el
text de la resp osta italiana. al Comitè, a diverses delegacions.

nes són inacceptables 1 irrealitzables,
perquè si s'accedia a elles, Abissinia quedaria totalment sota la dominació italiana, de tal manera, que
e::J podria dir que els italians haunen
aconseguit diplomàticament quant
intentaven assolir per la força. de
les armes.
ES REUNEIX EL COMITE

Ginebra. 23. - Aquest mati s'ha
reunit el Comitè dels Cinc, per tal
d'estudiar les respostes oficials donades pels Governs d'Itàlia i Etiopia a l'informe d 'aquell, en el qual
hi havien proposicions que p<Xiien
servir com a base de discussió.
Com és sabut, Itàlia ha t robat inacceptables aquelles; però Abiss1nia
les ha acceptades, en principi, demanant que se U comuniqui el text
complet de l'informe per tal de donar una resposta general 1 definitiva.
LA RESPOSTA DELS CINC
A LA PROPOSTA ITALIANA

Ginebra, 23. - El debat ha estat
molt viu aquest mati en la reunió
del Comitè dels Cinc. Les discussions han estat bastant llargues i fi.
nalment s'ha arribat a un acord
unànime en reconèixer que les reclamacions d'Itàlia, formulades en la
seva resposta a les proposicions del
Comitè dels Cinc «exclouen tota
continuació de les negociacions en el
moment actual».
El Comitè dels Cinc ha acordat reBASES SOBRE LES QUALS dactar un informe dirigit al Consell
DISCUTIRIA ITALIA
de la Societat de Nacions, en el qual
Paris, 23. - Segons l'Agència Ha ea comunicarà el fracàs de tots els
vas els punts que a Roma es creu esforços de conciliació. Dit inforque serviran de base per a noves n~ me es lliurarà demà, dimarts.
gociacions, són els següents:
l .er Hauria de distingir-se entre
UNA NOTA DELS CINC
Etiopia 1 els territoris conquistats
QUE NO DIU GRAN COSA
Ginebra, 23. - A l'acabament de
per aquesta, que són segons sembla,
elE que atrauen les mirades d'Itàlia. la r eunió celebrada aquest mati pel
2.on Garantia del desarmament Comitè dels Cinc, s'ha facilita t el
d 'Etlopia i això solament fóra po&- següent comunicat oficial: «El Cosible mitjançant una intervenció ita- mitè dels Cinc s'ha reunit aquest
liana.
mati per a prendre n ota de la res3.er No concedir a Etiopla una posta afirmativa rebuda a les seves
sortida a la mar. perquè això di.fi~ proposicions, d'Etiop.ia.~.._ i estudiar la
cuitaria el seu desarmament. El 1931 resposta italiana, aixr com les obrebutjà una sortida a la mar a Eri- servacions que l'acompanyen. El Cotrea.
mitè ha acordat informar el Consell
4.rt El nou projecte de negocia- de la S. de N. sobre la situació, tal
cions hauria de tenir en compte els com apareix en els documents i indrets d'Itàlia. procedents del Tractat formació.»
tripartit, drets que el Comitè dels
ELS ITALIANS, DEL QUE
Cinc sembla que oblida fins a ra.
4

ES CONFIRMEN

LES

PE•

TICIONS D' ITALIA
Ginebra, 23. - El senyor La val,
que ha retornat novament a Ginebra, ha pres part durant el mati
d 'avui, en la. reunió del Comitè de
Conciliació del Consell de la Societat de Nacions, relatiu al conflicte
ltalo-et!op.

S'ha confirmat plenament aquest
ma ti que el cap de la Delegació d 'Itàlia, baró Aloisi, anuncià a hir diu·
menge, en presentar la resposta del
seu Govern a les proposicions del
Comitè dels Cinc, en una declaració
verbal, les reclamacions que a titol
de compensació exigeix el Govern
de Roma.
Les reclamacions d'Itàlia contenen
vuit punts, els més importants dels
quals han pogut ésser coneguts, i
són els que segueixen:
En lloc de la cessió a Itàlia de les
regions d'Oggaden i DanakiJ, els italians demanen un districte molt més
extens, a l'oest d'Addis Abeba.
Els italians reclamen, aixi mateix,
el <lret a nomenar els seus propis
consellers militars a prop del Negus
i controlar el desarmament d'Abissínia.
Itàlia es reserva també el nomenament d'altres consellers i administradors, prevista en les proposicions
del Comitè dels Cinc.
Itàlia «no vol que s'indemnitzi a
Abissínia mitjançau~ la concessió
d 'tm port a les Somalies francesa
o britànica, si no que la indemnització consisteixi en un port lliure, situat en territori de domini italià, en
forma que Itàlia pugui controlar perfectament tot el tràfic que per dit
port s'efectuï.

HAN FET EN DIUEN DIS•
CUTIR

Roma, 23. - En els cercles autoritzats es desmenteixen les informacions publicades a l'estranger, segons les quals Itàlia havia fet algunes contraproposicions al projecte
del Comitè dels Cinc de Ginebra.
Es declara que el baró Aloisi, en
la seva conversa. amb el senyor Ma·
darlaga, es limità a exposar a aquest
In decisió adoptada pel Consell de
minlstres d'Itàlia celebrat el dissabte.
En els cercles oficials s'insisteix
en el fet que les decisions del Consell deixen la. porta oberta per a ulteriors negociacions 1 que la s . de N.
hn. de fer noves propostes més en
harmonia amb els desigs mínims
d'Itàlia.
Es creença general a Roma que les
decisions del Consell de ministres
han rnlllorat quelcom In. situació I
han obert carni per a reemprendre
novament les negociacions dintre o
!om de Ja S. de N.

Actualment comptaria amb uns 125
milions de cartutxos de fuselleria, i sis
peces antiaèries

Avís important. -

dipositar-los a Correus. Hi anaven també noves i interessants fotografies.
Prenc les mesures necessàries perquè el lamentable fet no es reprodueix!.
En un pròxim cable enviaré, amb tot det all, les últimes noticies sobre
la situació. Crec que revestirà molt d'interès. Podeu comunicar-ho alxi
als vostres lectors. - ALLOUCHERIE.
FESTA D'HOMI!NATGE AL MARI·
NER VELL
En el transcurs de la festa. va celebrar-se una regata de balandr\!s
en miniatura, de la. qual sortí triom.
fadora la .. Roses.,, de Palamòs, propietat d'Alfons Romaguera
(Foto Puig Fa.rran.)

-----*
ranties de l'execució de les mesures
de repressió de l'esclavitud 1 del tràfic d'armes, t, per la seva banda,
permetre que Itàlia obtingués inter essos especials en el desenrotlla~
ment econòmic d'Abissinis.
S'afegia que els Governs de França i de la Gran Bretanya acollirien
amb satisfacció la conclusió d'un
acord econòmic entre Itàlia i Abissí·
nia.

Ginebra, 23. - Ha estat fet públic
aquesta nit el text de l'informe del
Comitè dels Cinc, que fou lliurat a
les delegacions d'Itàlia 1 Abissínia,
i, que com és sabut, fou acceptat per
aquesta. i rebutjat per aquella.
La pnmera part declara que el Co~
mitè ha tractat de trobar bases de
negociació sota les següents condicions: a) Independència terr itor ial i
segur etat de tots els membres de la
Lliga; i b) R elacions amistoses de
veïnat de tots els membres de la

Addis Abeba, setembre. (Per cable).
-Segons estadístiques de fotnt eUòtJica, per consegüent sens dubte optimis·
tes, el país lJOSSeeix actualment 125 milions de cartutxos i 500.000 fusells
això és, una mitjana de 250 cartut:
xos per soldat, xifra que no permet
pas esperar una campanya dc llarga
durada.
Per les metralladores, que són en
nombre de dues-centes, els seus tier·
vidors no disposen per ara més que
de deu mil bales per peça, com a màximum.
Els cercles oficials concedeixen una
importància extremada a la possible

intervenció d'Anglaterra. Creuen que
les pertorbacions de la Cirenaica donaran a Itàlia pretext de trametre
tropes destinades a penetrar a Egipte i al Sudan, cas que fos decidit
el tancament del Canal de Suez.
Sota la direcció del 1\1-..jor Bott1·ee.
de la missió militar, la Jnfanteria de
1:1 guàrdia imperial. el paper de L'\
qual, en cas de guerra, seria assegurar la defensa. personal del Negus,
aprèn a construir trinxeres. Quant a
l'artilleria, s'entrena en la defensa
antiaèria, amb una bateria de si!
canons especials.

ES POSEN DIFICULTATS ALS CONSOLS ITAUANS DE
L'INTERIOR D'ETIOPIA
Addis Abeba, setembre. (Per cable} . reintegrar-se immediatament a la ca- El nostre corresponsal a Addis . Abt
ba Jean Alloucherie

-El tractat Klubkowski, signat amb pital.
A GINEBRA ES VAN PER·
Posteriorment, el ministre acaba
DENT TOTES LES ESPE• el Govern it.iòpic el 1908, acordà ab
estrangers la lliure circulació per Etiò- d'ésser intMm.at pels seus represen·
RANCE.S

Ginebra, 23. - L'optimisme que sc
sentia aquest mau a Ginebra h a dis~
s de N.
En la. segona i tercera part, es pro- minui't força. en conèixer-se la dect.
posa la reorganització dels següents sió del Comitè dels Cinc d'informgr
rams de l'administració a Abissinia: el Consell de la S. de N. del resulPolicia, comerç 1 indústria, finances tat de les seves negociacions. Es dejustícia, educació, etc. Es proposS clara qi.le els membres del Comitè,
que s'encarregui a experts estran~ àdhuc aquells que fins a ra havien
gers la reorganització de la policia demostrat alguna simpatia vers Itàabissfnia, essent una de les seves lia, opinen que les contrapropOSiprimeres tasques la de fer observa r cions italianes són inadmissibles.
Es probable que l'informe del Coles lleis r epressores de l'esclavitud i
del tràfic d'armes, aixi com la pro- mitè dels Cinc al Consell, que es
tecció dels estrangers establerts en redactarà demà, no contingui sinó
el pafs t la salvaguarda de les fron- una estricta història dels seus treballs, que no han donat resultat poteres.
Sota. l'epigraf •Desenvolupament sitiu.
Amb tot, als c1rcols autoritzats no
Econòmic», s'incloïen les concessions
territorials per a agricultura 1 mi- s'amaga que la S. de N. continua
neria; concessions comercials; reor. els seas treballs per a una solució
ganització dels serveis postals 1 te~ pacffica, per a.ltres mitjans; perQ el
legràfics; recomanacions financ~ fet que les demandes italianes siguin
res per a la confecció de pressupos~ completament oposades a les propo~
tos; creació de monopolis fiscals 1 siclons del Comitè dels Ctne fa que
no es tinguin moltes esperances d'èestudi d'emprèstits estrangers.
xit, sobretot tenint en compte que
Per a l'execució de les reformes el Consell de la S. de N. no té altre
proposades es recomenava la creació r emei que seguir el punt de vista del
d'un organisme central que compre· Comitè dels Cinc.
nia un cap per o. cada un dels
La impressió és que no s'arribarà
rams de l'administració enumerats a un acord si Itàlia no r ebaixa quelque haunen d'ésser estrangers 1 utÍ com les seves peticions, considerades
d'ells delegat de la Societat de Na- també com oposades a l'esperit del
cians:
¡ "C?venant" i a la sobirania d'Ab's Tots els caps de l'administració sima.
d'Abissínia estarien subordinats al
EL QUE Dl UEN LORD CE·

s. de

He de fer-vos present que el servei de correus

des d'Add.is-Abeba a. Djiboutl no marxa com caldria. Això us explicarà el
retard i falta de continuïtat d'alguns dels meus reportatges, que m'infodmo ara mateix que encara són en camí, i això que fa setman~s que vaig

EL QUE CONTENIA LA
PROPOSTA DELS CINC

delegat especial de la

.,,.

Del nostre corresponsal especial a Addis Abeba, JEAN ALLOUCHERIE

¿ES PLANTEJARA EL PRO·
BLEMA A L' ASSEMBLEA?

Ginebra, 23. - Aquesta tarda, el
delegat italià baró Aloisi ha conferenciat per espai de més d'una hora
amb el president del Comitè dels
Cinc senyor Madariaga, el qual ha
informat a aquell de l'opinió expressada avui en la reunió del Comitè
per la unanimitat dels membres d'a·
quest.
El cap de la delegació britànica
Eden ha con ferenciat extensament
amb Laval. Hom suposa que el delegat anglès ha expressat al seu collega francès el desig d 'Anglaterra
que el Consell de la. S. de N. plan·
tegi la qüestió ital(}-abissínia davant
l'Assemblea.

!Q¡¡
amb el cos _djptomàtic, a la
1 an.ual dels biSbes i socerdot
fetta
glesla copta.
s de ¡·~
El Negus ha rebut ahü
vuitanta representants de la a 50~
i actualitats cinematograr· P~
s'han pronunciat discursos tques. N'~a
L'Emperador, amb el q~¡
gut conversa durant breus be Poo
m"ha confiat les seves esPera:OIJ:Ienl.l
arranjament pacífic del conrÚes diu~
tua tot.."\ la seva confiança cte. Sl:.

Dificultats amb el Cos consular italià
ETIOPIA TE MOBILITZATS ACTUALMENT SET
GOSSOS D'EXERCIT, AMB 275.000 HOMES

jectlu, que és el de guanyar temps
per tal d'ultimar els seus preparatius de guerra . Els que això opinen
posen de relleu el fet que n 'hi ha
prou amb examinar les estadfstiques
del tràfic pel canal de Suez per a
comprendre clarament les intencions
d'Itàlia. Amb aquest motiu declaren
que segons les dades que s'acaben
de rebre, durant les darreres vint-iquatre hores han creuat el canal de
Suez 7.000 soldats italians que marxen a Eritrea,

~~';¡D~g~~Y SNOWDEN

N. prop

esforços de conciliació perseguits per
monsieur La val.
HeUs ací la composició exacta d·'~
set cossos d'exèrcit regulars d'Abiio
sínia, actualment concentra ts a Itt
províncies del Nord, de Barrar 1
Ogaden. A la província del Tigrls ld
ha., sota el comandament del ru
Syoum, 80.000 soldats dc la provinc!&
de Gomba. A l'Barrar i Ogadea,
60.000 soldats. Altres forces sOn ropartides a les províncies de Godja~~¡
Aoussa. 1 Barona. Eu total, bl lila
275.000 soldats en peu de guerra.
ELS SET COSSOS D'EXERCIT DEL NEGUS COMPTEN AMB Uaviac!6 està sota el comandao~
del pnncep hereu Asfaou \l•esstm,
UNS 275 •000 HOMES
de 19 anys d'edat.
Addis Abeba, 21 setembre. (Per
consulars italians, sembla en vJes d'a~
Prohibida la reproducció,
ble). - L'incident assenyalat ahir pel ranjament. El ministre d'Itàlia. ha
que fa referència als representants acceptat oficialment assitir dem:l,
(Copyright Opera 111undl\

pia. Però, en realita t, l'aplicació, és Hmi
tada i fins contrariada per la necessitat
de demanar -als governadors de 'es
províncies els permisos per a organitzar les caravanes. Aquests permisos
són sovint refusats a pretext que
aquests governadors Jgnoren l'ordre
especial del Negus. El 7 de setembre,
el comte Vinci, ministre d'It:i1ia a
Addis Abeba, donà l'ordre als cònsols
J als representants consulars que resideixen a les províncit>s Jlunyanes, de

tants, que els governadors s'oposen a
la seva marxa. Avui ha. protestat da.vant del ministre d'Afers Estra.ngers.
Ha tet igualment reclamacions sobre
l'ocupació pels soldats etiòpics de
.
bens immobiliaris deixats per Jndivldus italians, avui a Europa, després
d'haver deixat mandataris per administrar-Ios.
Si el ministre no obté satisfacció,
donarà l'ordre als seus representants
consulars de reintgrar-se a Add.Js
Abeba contra tot risc f perill.

ea- ,

I

I

del Negus.
Londr
Les disposicions finals proposav.;n
_ _ es,, 23: -:-- El,s periodlstes h an
que el delegat especial de la s. de S?lhCltat l opmtó d algun~s. personaN. hauria de sotmetre a l'organisme htats rellevants de la poh~Ica anglede Ginebra, almenys una vegada a ~ sobre el momen.t poUtiC lnte!narany un informe prèviament cone- _ctona1, , en connexió amb el htlgt
AVUI NOU CONSELL DE gut Í>el Negus i èt sea Govern els · ttalo-etlopic.
MINISTRES I)"ALIA
quals podrien fer a l'informe les' abEl vescomte Lord Cecll ha dlt:
Roma, 23.-0ficialment es confir- servacions que creguessin oportunes.
«E:s encoratjador el. fet que la slma que demà, dimarts, tindrà lloc un
Es proposava que aquest pla es- tuam~ ~o hagi empttjorat. Mentre
nou Consell de ministres presidit per tigués en vigor durant cinc anys a no .si&:Ulll trencades les actuals ne-.
Benet Mussolini.
l'acabament dels quals podria ésSer g_o~I~ClOns,, semp~e hi haurà una posEs suggereix en els cercles diplo- reviSflt d'acord amb l'experiència ab- Sibihta~ d arranJ~ment pacfftc.. Per
màtics que la no acceptació per Mus- tinguda durant aquell període
c~mseguent, considero que la Situasolini de les proposicions de la SoL'informe del Comitè del.S Cin" Cló ha millorat.»
cietat de Nacions, crearà una situa- afegeix que els representants u~
Lord S?owden ~'ha expressat aixJ:
«A prunera vlSt& considero que
ció en la. qual serà molt difícil la F
ran.ça 1 Ang Iaterra expressaren nl l'actitud italiana tal com ha estat
discussió de sancions a Ginebra.
Comitè el desig dels Governs de Lon•
.
A tot arreu es creu que això ori~ dres 1 Parts de contribuir a l'arran- exposada pel bar ó Aloisi, fOrf!la sim·
ginaria la retirada immediata d'Ità- jament pacífic del conflicte italo- plement part de la tàctica Italiana
lia de l'organisme de Ginebra.
abissini, 1 q-ue prengueren part tn de guanyar temps fins que els preles delimitacions territorials entre paratius de guerra es t robin a punt
A ADDIS ABEBA CONSI· Itàlia i Abissínia per les quals els per a donar començament a les ne.. •
•
gociacions.»
DER CN QUE ELS ITA- esmentats pa1~os. si fos necessari, , George Landsbury ha opinat alxf•
LA PROPOSTA ES CONSI•
LIANS VOLEN GUANYAR es trobaven disposats a compensar
«El
.
bl
·
DERADA INACCEPTABLE
TEMPS
Etiopia. fent alguns sacrificis terri~
comurucat de Roma sem a inGinebra, 23. - En ésser coneguAddis Abe ba, 25. - Es creença ge- torials a la regió de la costa de 5o- dicar qu~ existeix encara una; espècie
des les exigències formulades per neral en els cercles oficials d 'aques- ma.lia
de J)OSSibilitat d'acord . Itàlia, com
I tàlia en respondre a les proposi- h capital, que si Itàlia accepta les
Igu9.lment els Governs de París 1 els altres països, no ha de guanyar
c1ons del Comitè dels Cinc, s'ha negociacions de qualsevol mena so- Londres • pi-essaven que es trobaven res amb la guerra. Jo desitjo que
, btemr
. del Ger les
de la
de N.
produït gran impressió per cansi- bre el conructe i talo-abissini, és per- dis P~ ts a tractar do
i lesnacions
qae es membres
troben fora
de S.
l'esmenderar-se que les proposicions i talin- què amb això aconsegueix el seu ab- vern d Addis Abe ba les oportunes ga- tat organisme s'uneixin a l'esforç su!!!!!!!!!!!"'""'""'"-'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!"'"•-! " - - - - - prem per a satisfer les aspiracions
legitimes d'Itàlia t de les altres
parts.»
A VALEN CIA

I

I

LA PREMSA FRANCESA TE
POR A LES SANCIONS

.G ru~

-

- "1 111

Paris, 23. - Tota If\ Premsa segueix comentant el litigi italo-etiòpic.
A «Le Jour», el seu director Leon
Bailby publica un article en el qual
afirma que «la R"Uerra no vindrà
d'Itàlia».
Per a defensar la seva tesi escriu
el que segueix:
«Cal r ecordar als imbecils, reals o
falsos, sincers o no, que temem la
guerra a Europa, que no és d'Itàlia
d'on vindrè., Sinó que pot venir de
pobles com França i Anglaterra, els
quals, sota el pretext de defensar nwi la Societat de Nacions, si impo.ssessin a un altre gran poble, en UUgt amb un adversari colonial, san~
cians i destorbs contituents d ·actes
d'hostilitat veritables contra aquest
poble.
L'antifeixisme revolucionari nccep..
ta, com ja ho ha declarat el cap dels
Tr~e UJlions, que per anorrear el
feixisme i el seu inventor caldrta
arribar fins a una guerra europea.
Nosaltres no l'acceptem. Heus ac¡uJ la
diferència.»
El periòdic esquerrista cL'Oeuvre»
escriu, en el seu editorial:
"Estem d'acord a condemnar el Qo..
vern mussolinià a Ginebra sl ataca
Etiopia. Adhuc estem d ·acord a co.n~
demnar-lo ISOlemnement», sl agradetl
els mots sonors. D'acord que no ~
trenquin les relacions diplomàtiques
.;. --~ ... _.;.; _:;.:, r-~te pr.e ncueren part en la interessant CIU"Sa femenina de blcl~Jetes celcbrad.l (:( dil.U'-'Kllre amb ell. éP ero n1 un gest més. Nt
un pas m s. 61 no, anem a un cln.
(Polo Urbls.)
1 gle i hi rodolarem tots plegats.

I

Uns fusellers abissinis en el curs de recents operacions. a Jesproximitats C:'Addis • Abeba
<Foto. especial La Humanitat)
«Gringoire» és més categòric, ja
que escriu el següent enèrgic comentari en defensa d 'Itàlia:
«Contra Mussolini estan coalitzades les dues Internacionals i la
Francmaçoneria, que no demanaren
sancions contra Alemanya quan els
social-demòcrates violaren els compromisos internacionals; que tampoc
no demanaren sancions contra el J apó quan anà a Xina a. «restaurar
l'ordre"; ni contra Bollvla n1 Paraguai; ni contra Rússia. quan esclafà
els georgians .. .
Ara. però, es tracta de Mussolini,
vencedor dels fra-ncmaçons, dels socialistes i dels comunistes. l per a
enderrocar-lo, els nostres pacifistes
estan disposats a desencadenar la
guerra mundial.»
DALADIER, PER LES SAN·
ClONS

Orange (França), 23. - L"ex-ministre radical-socialista senyor Daladier ha pronunciat en aquesta població un discurs. Ha declarat que el
~eu partit ha de romandre fidel per
complet al Pacto de la S. de N.. la.
qual hauria de fortificar la definició
precisa de l'agressor 1 les mesures
reals 1 eficaces d'assistència mútua.
LA PR EMSA ALEMANYA
CONSIDERA QUE ITALIA
NO POT RECULAR

El «Voelkische Beobachter», òrgan
oticial del partit nacional-socialista,
diu que el gir dels esdeveniments depèn ara de la S. de N. Considera.
que el conflicte italo-etlòpic es trora ara. igual que a finals de la setmana passada, amb l'única. diferèn-,
cia que els preparatius bèllics a l'Africa Oriental han disposat de set
dies més per a activar-se.
La «Gaseta. de la Creu.~ diu: rDes·
Prés dels recents esdeveniments, ens
trobem temptats de creure que sols
un miracle podrà impedir que esclati la guerra; 1 aquest miracle no el
farà certament la S. de N. Considerem que no es tracta ja d 'ob¡ecttus
colonials, sinó del presti¡! de a I tàlia feixista, i, sobre aquest punt MusS<'lin\ no Wt recular.»

A les illes de la Reunion
Ha parlat

ABD-EL-KRIM
Al cap de deu anys de l'extraordinària guerra del Marroc·

Per primera vegada
._ ... ta
Abd-el-Krim, el famós emir del Ri!, ha confiat a. una ~r 1 ""' 15 •
els ~eus records sobre el passat., tan dens de iets, d'esdeveniments 1
de dramatisme.
Deu articles constitueixen l'apassionant reportatge de souk!Y
•
es
d-e Cotte, l'mterviuadora
del cap rifeny, que avui veu ...y<>c<;:ar
-seus dies d'exiliat en el recó llunyà de les illes de la Reunión.

¿Què passà al Marroc 7
¿Quin fou el paper d' Abd-el-Krim 7
¿El món islàmic, avui neguitós, estava vincu!at en
aquella aventura marroquí?
¿Què pensa Abd-el-Krim del passat?
¿ Què espera del fuhu?
.
eJ<i!i
¿Quines activitats es produeixen avua, en el seu
·
oceànic?
• d ls moJileDts.
LI\ HUMANITAT, sempre atenta a l'lnt.eres e
lUJu'e b
5
acaba de contractar amb caràcter exclus!u per a Catalunya
lnteressantíssima sèrie de

deu reportatges
· · es. edicicrtSque comença.rem a publicar immediatament, en proxun

La silencio!a incògnita de les illes de la Rewuon
ha desaparegut.

ABD-EL-KRIM HA PARLAT

LA HUMANITAT lluita pels idea~s catalans i republicans
•

