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E~nRAR EN uN PUNT DECISIU

DESPRES DlALBA;·.·CHAPAPRIETA

ALS 6 DIES
DE CRIS I

El senyor Alba declinà al matí i publicà una nota de molt interès
o

La dissolució de l Parl a mer~t
dins el règim democràtic
Una prova de !a Insuficient adaptació d'Espa-

Una gent que tremoli, més o menys fingida-

llU" a! sistema parlamentari !a tenim en els esca-¡ ment, davant l'eventualitat d'unes eleccions, derata!ls que es tan d'algun temps ençd davant !'eventua!itat d'una dissolució de !es Corts. Sovint
JUrten aquelles frases dramàtiques: <Això seria
un cop d'Estat!> <Això seria una to!llal> Això promouria una gran discòrdia en e! pafs/• <Això dua la guerra clvlll> .o.t
Uns tals escarafalls poden ésser sincers í fins
motivats alguna vegada. Però quan es tan habituals, costa de trobar-ht sinceritat t motius. Quasi
•empre els que s'alarmen t s'esborronen davant
una eventual dissolució de les Corts, ho tan simplement perqué !a dissolució amenaça llurs inter essos personals o politics. Si els qui actualment
tomen a ter ús de les a!ludides frases tetes expressessin amb tota franquesa el que senten i pensen. dirien: eNo volem la dissolució perqué no

na

ens convt,,

El cap d'Estat, !a follia, la gran discòrdia t
!a guerra civil, són en aquest cas afegitons més
o menys retòrics que volen dissimular inútilment
la veritable por dels qui parlen d'aquesta manera:
la por de perdre les pròximes eleccions generals.

mostra que no s'h.a assimilat !es ess~nctes de !a democrdcia. La veritat és que en els Estats on és
fdcil, constitucional.ment, de dissoldre les Corts,
la dissolució s'utilitza amb treqü~ncia per a resoldre els conflictes polttics mitjançant l'arbitratge del poble. Aixl les eleccions serveixen, no pas
per a provocar tempestats, ans per a evttar-les
o alluni/ar-les. Certs polltics que ara parlen deis
greus perills de la dissolució de les Corts i de les
eleccions subsegüents, ¿no es recorden ;a que ells
mateixos preconitzaven l'any 1930 i 1931 la celebració d'eleccions per tal de resoldre el problema
explosiu que deixd la dictadura de Prima de RIvera?

Els consells clàssics
Madrid. 24. - A tres quarts d 'onze del mati sorti d~l seu domicUi
partirular el senyor Alba 1 en veure
que a Ja porta. espera va. gran nombre de periodistes, digué:

Llegiu LA HUMANI TAT

-Valg al Pa!au; seguint els consells clàssics he consultat amb el
colxf 1 ara vaig a. veure el Prestdent de la. República per tal de donar-U compte de les m~ves reflexions.
-Ht haurà Govern aquesta tarda?
-Ja us dic que vaig al Palau a

senyor Alba ma.rxà a. la Presidència
amb objecte de donar compte al senyor Lerroux de la. fi de la seva gestió. L'entrevista del president dimissionari del Govern amb el de les
Corts, durà. un quart d'hora.
A la sortida el senyor Alba digué
que havia lnfonnat al senyor Ler-

Madrid, 24. -

Des del Palau el

• • •

¿Quin ~s el fonament 1urldic t po!ttic de la tacuitat dfssolutòria? ts !a necessitat <(e consultar
el poble quan ht ha la creença que el Parlament

no representa en un moment donat la voluntat

popular, o bé ht ha el dubte que la representi.
¿I no és precisament aquest e! cas - més en !a
primera torma que en la segona - que avui veiem.
•
•
a Espan11a?
Es ben estrany, des del punt de mtra demoUnes eleccions sinceres t netes. tetes enmig
Alba dóna compte da la declinació de l'encàrrec
cràttc. l'horror a les eleccions, les quals no són de la nor malitat constitucional, no poden ésser
(Express-Foto.)
altra cosa •lnó la consulta de la voluntat popular. un cop d'Estat, nt una follia, ni un Incentiu de
D!ns el r~gim de democràcia aut~ntica no signi- discórdta i guerra civil. Unes eleccions d'aquesta exposar a S. E. el fruit de les mc·
liquen un cop d'Estat, ans representen un recurs mena són, aZ contrari, l'únic recurs leaal per a ves r eflexions.
éonstitucional; no són una follia, ans proven la encarrilar pels camins constitucionals t democr<lS. E. encarrega for&alut t el seny d' un poble; no promouen cap gran ttcs la segona República espanyola, que la ha soàtscòrdia, ans resolen legalment I paclficament fert alguns dolorosos descarrilaments.
mar Govern a Chapa!es discòrdies que ht hagi; no porten a la guerra
prieta i aquest •'ha
civil, ans l'eviten.
A. ROVIRA 1 VIRGILI
pres dues hores per

•

pensar-s'hi

NOTES DE CARTAGENA

Notes de Puerlo de Santa María

Madrid, 24. -

A dos quarts de

dues de la. tarda arribà al Palau el
ministre dimissionari de Finances,

( Del nostre corresponsal es-

pecial M. Morales.)

Llegiu LA HUMANI TAT
Donem avui la relació completa de
Visites de la setmana passada, que
ens facUlta el nostre corresponsal especial a Cartagena, senyor Marcial
Mornles:
Cartagena, 24. - Durant la passada setmana han visitat els senyors
consellers de la Generalitat, i els senyors Pérez Farràs, Torrens i Cond ~ les següents persones:
Jull Casciaro Parodi, ex-alcalde re-.
publicà de Cartagena; Ramon Na
varro Vives, ex-diputat de les Corts
Constituents; Eduard de Haro, protessor, de Cartagena; Ramon Vidal,
professor, de Cartagena; Jaume Viaplana, acompanyat de la seva es-.
posa, de Mantornés del Vallès (Barcelona); Joan Martínez Barcelona,
professor, d~ls Partldarios (Múrcia);
Joan Surribas Bracon, advocat, a~
companyat de la seva esposa, de Barcelona; Nonito Surribas Riera, industrial, de Barcelona; Joan Zar-za.
Garcia, xofer, de Barcelona: Josep
Companys, diputat del Parlament
Català; Manuel Companys, a.dminis-

Alba declina l'encàrrec de formar Govern
perquè li manca l'àmplia coHaboració
desitjada i perquè no vol presidir un
Gov.ern de delegats de partits
Madrid, 24. _ A dos quarts d'onze del mati ha arribat a Palau el
President de la República.
A les 10'55 ha arribat al Palau Nacional el senyor Alba, i ha romàs
amb s. E. fins a les 11'35. A la sortida, el senyor Alba s'ha expressat en
els termes següents:
-senyors, us vaig a llegir una nota:
"En el curs de les consultes i reunions d'aquests dies, he vist redutda
per circumstàncies diverses, la. zona. poUtica 1 parlamentària, dintre de
la qual havia d'lntentar~se la generosa obra de pacificació continguda
per la nota de s. E. No he pogut a.ssolir per la meva intima satisfacció
el Govern republicà que havla. d'ésser la primera correspondència a
aquella alta confiança, 1 a la fi, la mevR missió quedaria reduida a presidir els noms respectables d'una sèrie de delegats d'alguns grups parlamentaris, amb dany de la que jo crec precullar iniciativa 1 responsabilltat d'un cap del Govern, sobretot en circumstà.ncies tan delicades com
la present per a la polltica exterior 1 per a la pau interior.
En virtut de tots aquests factors, de tan diversa com decisiva e!lcà.cia en el meu ànim, he resolt declinar l'encàrrec que S. E. m'havia
confiat."
Un perlodi.sta U ha preguntat si podia pensar en quina zona polltica
havia sorgit la dificultat més gran, 1 aleshores ha manifestat que s'atenia
a la nota que acabava de llegir, 1 després ha afegit:
-51 alguna vegada sóc cap del Govern ho seré plenament. J o no serveixo per a rebre les paperetes dels mandataris dels partits.
Ha acabat dient que el President de la República li havia pr egat
amb insistència que formés el Govern que millor ll semblés, perquè figurant al cap del banc blau, 11 era su!lcient.

S. E., profundament adolorit, diu que tal
vegada es pot evitar el dany d'una convocatòria electoral encarregant a una
altra persona el fer un Govern menys
ampli que el que pretenia

4

lrador de LA HUMANITAT; Josep

Marta Masslp, director de LA HUMANITAT; Ramon Minguel~ Industriat, de Cartagena; Mateu Egea, regidor socialista del 12 d'abrU, de
Cartagena; Rivas Descals, professor,
ne Melllla; Jaume Fellu, comerciant,
dr: Barcelona; Joan Ferrux. comerClant, de Barcelona; Pilar LOrenzo
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Un a clar i ment
del diputat senyor Marial
En relació amb un comentari apa.regut ahir a la crònica del nostre
redactor especial a Madrid, el oompany Alard Prats. hem rebut el següent aclariment del diputat català
d'esquerra senyor Marial, que reproduïm integre amb molt de gust:
«Sr. Josep M... Massip, director de
LA HUMANITAT.

I

Ciutat.
Dlstlnl!lt amic: A l'edició d 'avui

de LA HUMANITAT, en ressenyar
! ta conferència telefònica amb el re' dactor de Madrid, es fan unes ma,..
nlfesta.ciona que m'interessa en gran
manera rectWcar, per la qual cosa
us prego que publiqueu aquesta 1Je
tra.
No él cert que jo hagi fet cap
mena de declaracions a la Premsa
de Madrid per telèfon des de Barcelona ni ha& i parlat mai en nom
de la minoria d 'Esquerra. Republicana sl no he estat prèviament autoritzat pels meus companys. Com
preveu ja l'amic Alard Prats en la
seva crònica, són apòcrttes totes les
declaracions que se m'atribueixen.
L'única lnt.ervenció meva en els
HA ARRIBAT DE VALENCIA
darrers esdeveniments polltics, ba
estat la conversa telefònica a la
qual va cridar·me el ¡enyor Alba 1
El nou president
que vaig trametre integrament al
cap de la mlDorla 1 bon amic meu,
de l'Audiència
senyor Santaló, com era. el meu
Ahir, a les tres de la tarda., en el
deure.
La meva opinió Tespecte J.a cnsl tren procedent de València, arribà
és ben clara 1 l'he repetida moltes el nou president d 'aquesta Audièn·
vegades: Govern de concentració r~ cia, senyor Eduard Alonso, el qual
publlrona I dissolució de COrts. Opi- rou rebut a l'estació de França pel
nió ~oincident en absolut amb la p resident lnteri, aenyor Pomares. el
doctrina d'Esquerra Republicana 1 llscal, magistrats, jutges I advocats
de la minoria des que va dem.os- llsCals.
De.-prés de les salutacions de ri1trar-se que les actuals Corts sols
poden conviure amb un Govern gor. el senyor Alonso anà a Wl he>
marcadament dretlsta, !re.ca.ssat en tel, on s'estatja.
Avui, a les onze del mati, pren·
tots els aspectes.
Vostre aUm. amic 1 servidor. Sig- drà possessió del càrrec per al qual
nat., M. Mariab
h a. estat nomenat.
4
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El lector, amb una mica de bona voluntat, trobar• el peu

<Per Nello.)

Aquest numero ha estat visat per la censura

DE SETEMBRE DEL

DIMECRES, 15

1t1s

PATHE PALACE-

TEATR E

Cran Companyia da Revistes de
d . L. CAMPUA I d. SANTPERE

DIVENDRES, NIT. Inauguració

1 estrena de:

El hombre invisible

AVUI, continua 4 tarda- •·

EL REY SOLDADO

pel OOlóe Em il dannin&s. a~•

11 olt;
YA SE TU NUMERO
J oan Blondell I Pat 0 'Bri

d'E. Bor ras 1 G. Sànch ez Boxa
1 mestre DlAZ OlLES. Intèrprets:

Mapy Cor t••· M. T. Moreno. R.
Hern ànd ez, I. Estorch, "· Santpere. 1. León, M. Alares. F. Cort fs,
30 bellissimes Glrls. Decorats de
S. Alarma, V. Campsaulines, R.
Amichatls, V. Luis, Vestuari de
Mary p ey - Dirigirà l'orquestra el
mestre DIAZ OlLES. - Despatx
Centres Localltata.

1210

~t:

<>v

I

A Petició en. 5'15
bllc. Avui, darrer cUa del DJl.
CAR IAOSO S, per Shirleyd;. 0JOs
4 I 8'30. FOX - DEMA E's'"TDie.
RE.
•
MES :

1 9'415 nit. -

COSES DEL TEATRE

Després d'un Concur!l d'obres còmiques

EL QUE PUBLICA <CATALUNYA
TEATRAL»

AM B I C i o

N
extraordinari fUm
Veid: AV ENTURA Etfe~ LCog-raCI
EXPRESS , per Charlctte S UO.
MONSTRU OS DE LA SEu(e 1
A,
per Donal d Coo k

d' Angelina»,

«Les llàgrimes
de Josep M. de Sagarra
gentils»,
els
i
Millàs-Raurell, «El món en què Què és «Spinoza
segons el seu autor
vivim» i Mercè Nicolau
VARIETATS
Aquesta obra, joia del teatre ca·

talà, que feia temps es trobava ex-

COLISEU POMPEIA
T ravesse-ra, 112. Teltfon 7333 1
Divendres, 27 de setembre, n it:
1NAUOUt<At..aO DE 1 1!>M..POB.AJ.)A
amb l'ESTRENA de la comèdia
còmica de Josep de Luci o:

ES MUCHA JUANITA

Rosarlo
Principals 1ntêrprets:
Saenz de Miera, Dolors Cortés I
M . Pozanoo.
Decorat&: FONTANALS

Palace

Principal

PA LAU DE LA REVISTA
Avui, dimecres, tarda, a les 5'15.
El grandiós èxit: HIJAS DE Ml
ALMA, Nit, a les 10'15:
El triomf de la revista

Las de armas tomar

del mestre Alonso
C. Montalvan, M. Palomero.
Germanes Ballesteres, J . Valle, V.
Aparlci. V. Ru iz Paris, La parella de ball Simone i Cardona 1 40
belliss1mes vtce-tiples, 40. - Guns
ovacions als ouadros •<La fiesta
de los abanicou, uE I paso-doble
torero», «La far ruca gitar•a», 1<EI
chotis del tomaten, etc. - Pròximament debut de Carme Dia·
dema. - Demà, tarda 1 nit:
LAS DE ARMAS TOMAR
per

cEl món en què vlvlm> és el titol I
de l'obra. de Mlllàs-Raurell guan
dom del «Premi I gnasi Iglêsieso 1934.
Amb «El mòn en què vivimJ s'ha-

via d'inaugurar la temporada de teatre català que Mercè Nicolau 1 Ramon Martori preparen a Novetats.
Sembla, però, que a ra lt>s coses
ban canviat. Hom no debuta amb
«El món en què vivim». No s'estrena
«El món en què vlvi.nu. Millàs-Raurell ha retirat l'obra, etc., etc.
La nostra missió de periodistes ens
obligava a assabentar-nos del com i

el perquè.
Hem mobilitzat set espies, que han

treballat sense descans.
Això

ens ha servit per a convèn-

cer-nos que els serveis d'espionatge
són cars : ens han presentat unes notes de taxis i conferències telefònique ens ens ban deixat espar verats.

Al fi, però, hem pogut saber això:
Que Mercè Nicolau no coneixia «El

món en què vivim», l'obra de Mill8s-

Raurell que abans d'estrenar-se ja
comença a moure enrenou; que, en

TELONS CURTS
«ROSER FLORIT >>

TEATRE NOU
Cran Company ia Lfrica Titu lar
en la aual fi s ura l'eminent barlton PAU HERTOCS
AVUI, tarda, 4'30. Matlnée PoLA ALEGRIA DE LA
HUERTA, LA VIEJECITA, LA
CANCION DEL OLVIDO, per J.
Petchamii. NIT, 10'15: UNA MISS
MAS. Exlt del mestre Sorozabal:

))ular:

La del manojo de rosas
trlornt: del divo bartton Pau Her·
togs 1 tota la Companyia - Demà, tarda.: MOLINO$ DE VIEN ·
TO • LOS CLAYELES • LA VERBENA DE LA PALOMA. Nit: LA
DEL MANOJO DE ROSA$, per
Hertoss.
MERCE NICOLAU

GRAN TEATRE ESPANYOl

A LA SALA STUDI UM

Com oanyla de comèdies valencfa ·
nes dirigida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 5. Entrada 1
butaca, 1 pta.:
ELS FILLS DELS VELLS
1 darrera representació de
SENS E TITUL
Nit, a les 10'15. ButaQues a 2
ptes.:
PATRONS

I

I

PROLnARIS

AL PAS DEL HAZARENO
Demà, estrena. del gran èxit :
LA FILLA DE LA PORTERA
Decorat nou. Magnifica presentació.
'r

.. "!!
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Hi actuarà la Companyia
Galligó
S'ha confirmat que enguany tornarà a actuar en el distingit Teatre
Studium la companyia. Galligó que
ja en anteriors temporades ha vingut treballant en aquell teatre amb
extraordinari èxit.
Encara no es coneix la composició definitiva de la companyia, sl
bé ja se sap que els clements bàsics
seran els ma:teL'<os d'anys anterlors
1 la resta sofrlrà. petites modificacions que no alteraran l'excellent
conjunt de les nitres temporades.
La data d'inauguració s'ha fixat

¡¡DARRERA SETMANAJI
DIUMENGE, 29, COMIAT DE LA
COMPANYIA i d'AMALIA IU
!SAURA

FUNCIONS a honor t benefici de
la genial I ceiebradissima diva

TARDA, a les 5. BUTAQUES, 4
PTES. EXIT DELIRANT:

¡ HIP! ¡ HIP,!. .. ¡HURRA!
gent&l creació de la. beneficiada,
tota la companyia 1 a mès de la
tncompaUble maquietista

AMALIA DE !SAURA
en moltes de les seves boniQues
creacions còmiques. NIT, A LES
10'15. Butaaues a 4 ptes. La revista. d'èxit sorollós:

GUER RERO · FERRAN DIAZ DE
MENDOZA

Avui. tarda, a. lea 5'15 I nit, a
les 10'15, l'obra de Dario Nicodemi:

LA S OMBRA
DIJous l divendres, dos Untes
diea dedicats als germans Quin·
tero: MARIQUILLA TERREMOTO
i EL CEHIO ALEGRE.

GRAN PR ICE

veure el grandiós espectacle que significa la revista «Las de armas toI
1 mar», l'èxit de la qual d'ençà. que
¡
teix tot
•- es r
fou estr
es es
epe
enai,.W,
nits, ha. decidit, atenint-se a. les sollicituds de moltes famílies que no
surten de nit, a oferir-los avui a la
tarda una representació d -• -- d
e ~ e
armas toman, r epresentada per la
fa totes
la
que
mateixa. companyia
les nits, al cap de la qual hi ha la
bellissima vedette Celin. Montalban,
més formosa 1 més artista cada dia,
la qual en fa una magnfnca. creació.
Aquest fet és una demostració més
que l'empresa del Principal Palace
atén totes les soRicituds del pllblic.

Il

'------------ --- --- ---- -------l
·

'·

Cal tenir en compte, encara, que la
LLUIS ELIES
és l'autor que obrirà foc a. l'Eden funció d'aquesta tarda serà a preus
Concert, amb la se_va comèdia ale- populars, per tal que pugui anar-ht
tothom.
gre uK1-kin

TEATRE ROMEA
Tel èton . '2'20'28
Comoany ia Heredia • Asauerlno
A les 6'30 1 10'16:

LA MUJER
QUE SE VENDIO
sorollós ilxit de Navarro I Torra·
do; creació d' Irene López Hcre·
dia i Marian Asquerino. - Demà:, tarda t nit.: LA MUJER QUE
SE VEN OIO. - Divendres, nit, reposició de l'obra mestra de Jacint Benavente: ROSAS DE OTONO. - En preparació, la sensaclonaJ estrena de la. prod uccló de
CHARLES MERE. traducció de
Cristòfor de Castro : L A D A·
MA DEL AHTIFAZ.

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

TEATRE BARCELONA
CONTINUA B.ENOVACIO D 'AJRE
Company ia de
MARCARIDA .XIRCU

Avui, tarda, a les 5'15:
ELS POLVORS DEL Dr. RIVELT
Nit, a les 10'15. Exlt grand.lós
de:

Nit, a les 10'15, l'Uit dels èxits.
El grandiós drama de Frederic
Careta Lorca :

Tarda. Bu taaues. 1 pta. Ceneral, 0'40. Nit. Butaaues. 1'50.
General. 0'50.

meravellosa. creacló de
Marn rfda Xircu

LA SIRENA VARADA

Y ERM A

ANUNCIEU A
L A HuMANI T AT

OLYMPIA
TEATRE
Telèfon 33240
La millor butaca, 5 ptes. A les
5'30 1 10'15:

VITIORIO

PODRt~CA

amb el seu

TEATRE DElS PRODIGIS
300 decorats. 800 Piccolis. 1.000
vestits. 10 primerlssims cantants.
MUsica clàssica. i moderna. Exit
apoteòsic de l'acròbata Bii·Bol Bul, de l'es.?anYOiada Cançó del
Pati i CoTre:uda de braus. i del
més ootit, mb còmio i mis cèle bre pianista del mén. - DEMA.
a !es 5'30 1 10'15. Podrecca presenta. el seu 8e&:on Prosrama, en
el QUal es destaquen els números
Escaleras Chmas. A la ma.nera de
Mistinauett. Anti&:a Viena 1 l'opereta de Sidney !lones, Ceisha.

CINEMES
MARY L AN D
Sessió cont[nua: 3'30, 6'30, 7'15.

Nit. a lea 10: DIBUIXOS • RUBI·

NOFF Y SU ORQUESTRA I

1 oo DI A S

(NAPOLEON)
Buta_ca. 2'50. A les 7' 15, 1 pta..

EMpREsA eApIT ol
CAPI TOL:

sessió continua de 4
a 1.2 30: EL tiOROBADO o EL dURAMEN'fO DE LACARDERE. ver
Robert Vidalin t Josselloe Gael;
POR QUE NO BAILA VD'l , per
Hol Leroy (varietat musical); LA
MARIPOSA Y LA ARAAA (DibuiAvui,

xos).

EXCELS! OR :
Avui, sessió continua dG 4 a.
12 '~0: O.IOS CARIRO SOS. en espanyol, per Shtrle;v TempJe; FAS·
I
CINACION, per Paul Lucns
Constance Cu.mmlnp.; EL F I H·
TASMA DE CRESWOOD, per RIcard Cortez 1 DIBUIXOS.
COMfAL ,
Avul, sessió continua. de 3'45 a
.hl. BROADWAY POR DENTR O
12H
en espanyol per Costance Cummings; EL CORREO DE BOMBAY,
per Ed.moond Lowe; PECADOR
A MEDIA$, per Joel Mc.. Crea. I
SaUy Blane 1 DIBUIXOS.
WALKYRIA:
Avui, sessió continua de 4 a
12~Jo LA CARRETERA DEL IN ·
EL
FIERNO , per Richard 1J1x;
BURLADOR DE FLORENCIA. per
Frederic Msrcb; ALECRIA ES·
TUDIANTIL. per Ja.ek Qak;ye t Dl·
BUIXOS,

FANTAsI

El secreto de una vida

Llegiu LA HUM ANI TAT

dost .

KURT ENGEL

Primer Premi del Concurs Internaclonal de Piano de Varsòvia, la seva
personalitat s'ha. anat revelant triamtalment en les seves brillants actuacions a les principals ciutats de Polònia, Austria, Hongria, I tàlia, Fran- Bad;:J~adeJ.a'~pt~~~cfa~q'f~~d~Jl
>t
Duberr:v»
ça, etc., fins a~tar el primer pla
de l'actualitat musical eur opea. El Bohemo. ..:. <Un band!do Ieab, <El ,
vuclo de la muerte» J. e:Espigas aG
programa. que Ke.rt Engel 1nterpretarà en el seu recital al Palau de Bo~~o»._ cMorai v amon, «Cabaileros~
1. 1
de capa y espada:t.
la Música Catalana és Inter essantissim 1 les obres són de Bach-Listz, Bohèm1a. - cUnidos en la vennnta» t
cMelodit\ de arrabal».
Beethoven, Schubert, Marx Rachma- Broadwa1 . - eLa portera de la n ...
brlcu, cBaUe.ndo a clegas» 1 &No-1
nlnov, Stravinsky, Prokofiev, C. Nor..
,
ches de Broadway».
clin o buss 1 L' tz.
Catalunya, - 4t.La& hijas de la. port&>
lS
Y
• e
ru 1 &Rumbo al CairO».
• • •
La Premsa d'Europa diu U'Engel: Cèntric. - e Una muJer para dos• l
~
«Neues Wierner Joun18b (Viena): 1 cMadres de bastl!1ores».
«M. Kurt Engel, el jove pianista que Coll ~eum - &El da que me qutereSJ.
0
bda Vobtsòing:ut el àPre!llit. al dcolsncurs j C a.¿~•t~~· ¡;~~J~~bado el Juramen-~
1 Comtal. - «Broadway poc dentro», cEl.
e ar vta, ser aVIa un e pr·
correo de Bombnya 1 cPecador a memers representants del seu nrt. La
4
d.las».
seva superioritat artistica i musical
es manifesta sobretot en les obres Diana. - cSueedló una nocheJ, cVl~
let.as JmperJales» 1 eLa ruta de 1,
dc Chopin 1 de Ravel, que executa
d'una m:a.n~ra. mestrívola, .Plena d'im- EnC::~":a~· - •Amores en BoUywoodJ,
e Busco un mtllouarioa 1 cL1llan». .¡
puls ... » «W1ene:r Tap (VICna): aens
presenta Chopm amb un tempera- I Esolai. - cEl rey del Jazz», cEn ca..
ment, una cultura musical i una tèc- ~ pri nació un amor» 1 cManua.IayJ~
nica esclatant; el Carnaval de Schu· Exc.els1or. - cOJos cartñosos». Ó~
1 cEl fantasma. de
cuu1.c1ón»
aparegué penetrat d'un esr.erit
mann
~4
wood»
à.nti
e 1 ct:un estil molt nob e ... » Fantàsio·. _ tEl secreto de una vl11U.
r om
«Kurier Codzienny» (Varsòvia}: «Es Cowa. - cEl club de media noche•.'
cBronca en la Raàto» 1 cQulk, ~
Kurt En.gel un gran talent. Posseeix
1
clown».
el do de fer seu l'auditori L'execució
de la sonata en si menor' de Chopin lntim. -- cEl marido de la amazona~
l
Ja
palesa una profun?itat 1 una madu~
i:Dlvorclo en la. familia».
resa artística ventablement remar.
~ables, com també intencions crea- Kursaal. - cOro en la calleJ, cOs P~

lri~~u~"!~1 u::u~h~!·

GRAN EMPRESA SAGARRA

Avui, dimecres, tarda, a les 4
I nit, a les lO:

COLISEUM
Avui, tarda, a les 4. Nit, a tes
10: .fANTASIA$ NAUTICAS (deportlva) - PARAMOUNT NEWS
No. 3 (revisti) • LA SONAM BULA
INGRATA ( dibuix en espanyol),
per Pop en 1

Tarda, 4'38. Nit, 9 45:
W, C. Fields en el fll.m de gran
comicitat

Sed510 contlnuL tielent UNA PES-

Tres lanceros bengalies

SE'!'.&: NOTICIARIS OOCUMEN·
TA LS · VIATGES elo.

les 6

Despatx d• Localitats ¡,er a la
numerada de d iumenn, tarda, a

cA guapo guaoo y medioJ,
cMta. IK'ràu 1 cMandalayJ,
Ac tualitats. - Reportatges, Documen·
•
tals. Viatges 1 Dlbuuoa.
Arnau. - d.a portem de la fàbrica•
cBaHando a. clegas• 1 cNOChes dé
~
Broadway• .
Astèria - cEl agresor invisible» t
~
cMuert.e en vida».
Avina:uda. - d)èJame soñatlt 1 cCaA,t
clon de primavera».

Arenes. -

AVUI, sessió continua, 4 tarda
a 12"30 nit.
Pro&rama 100 per 100 ootimista
LAS HltiAS DE LA PORTERA
divertida comèd..la francesa. 4, 0'50

producció:

<I

Amèrica. - eLa travlesa molinera»,
«El tren de las 8't7J 1 «Captura..

CINEMA CATALUNYA

Cary Cooper, Franchot Tone I
Richard Comwe ll en la formidable

bra_».

Tlvoll. - Tarda.: cHlvl, Hlp!.,. Hurrat 1
t
Nit: cPeccata. - Mundb
Principal. - Tarda 1 nit:' «Las de ar·
"(
mas tomar» .
Olymp1a, - Vlttorio Podreccn. 1 el seu
• ·¡(
teatre dels prodlgla
Nou. - Tnrda: «La o.legrfa de la huer.
ta», «La. vtejectta», «La canclón del
olvidot. Nlt: cUna miss màsJ 1 eLa
•
del manoJo de roaas».
Gran Price. - Tarda: cEla polvors del
Dr. Rivelt» , Nit: &La re1na bo fi\

CINEME S

CINEMA PARI S
Tel . 14544. Avda, Pta. An&el, 11·13

PU BLI • CI NEMA

ESPECTACLES PER
A AVUI

tot».

El día que me quieras

Donde menos se piensa

II .. RAMOS U contra AROSTE:
GUl - VICENTE I.

-

t

per Lupita Tovar, Maruchi Fresno 1 el nen A.rturet Cirelll. Preu ünic: 1'50 ptes.

1

A vul, dimecres, tarda: GoENA.

GA U- NAVARRETE contra LU
CIO - ELOLA U. Nit: TABoAD.\

I

METRO POL

ROT A S

Frontó Principal Palace

TEATRES

Llegiu L A HUMANITAT

VIDA S

1

Avu1, dimecres, tarda a les 4
Partit a cistella. FIDEL' . GAftA:
TE contra ROMAN - ZABA:l:{
Nit, a les 10'15: Partit a Data,"
ZARRAGA - PASAY contra IZA'
GUIRRE • UNAMUNo. - DetaJ4
per cartells.

Barcelona. - TlU'da: eLa sirena va.
rada». Ntt: cYermaa.
Espanyol. - Tarda: cEls tuls deia
VeliS» , tSense tftul». Nit; cPa.trona
1 proletaris» i «Al paa del Na.za..
1
reno».
Rom ea. -Tarda 1 nit: eLa muJer qua
se vendJó» .
Poliorama. - Tarda 1 nit: eLa som-

VAMPIRESAS 1936

per Paul Hcrbiser. La gran producció espanyola:

en.

FRON TONOJ. ELAts .

Kurt En gel, el pianista que a vul
inaugurarà el curs 1935-36 de l'Associació de Cultura Musical, és un
d'aquells artistes que des de l'inici
de la seva carrera semblen destinats a assolir els cims més alts de
l'èxit. Després d'aconseguir als vinti-tres anys una. de les més grans
distincions pianlstlques universals, el

per Dick PoweU, Adoloh MenJou
I Glòria Stuart. Completarà el
protJrama. ela rama TELEFONO
DESCOMPUESTO (Còmica) i DIBUIXOS.

ROSAS DEL SUR

Entrada , 50 cts. Fu nicu lar 1
trada, 1 pta.

UN NOU GRAN PIANISTA A
l' ASSOCIACIO DE CUlTURA
MUSICAL

amb Jean Murat

Avui dimecres, tarda, a les 4'30
1 nit a les 9'45:

GR AN PARC D'ATRACC I ONS

...

o uRa uI NA oN A

Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
Brisitte
les 10. Gran èxit de
Htlm en la producctó UPA:

MARIC EL • PARK

La Música
...

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~o~r~e~s.~Es
...
:::c:m:n;a:l~»~
~;~~~
~~v;U~tl~lós
~~un

Vi sita Lópoz • dim énez Sales

La reina ho fa tot

l

Vidua de Vicenç Pastor, Nau, 15
«Ouiosc Modern», Plaça de Castelar

Avut, tarda. a lea 6'15, l'obra
de Casona:

VODI<VtL CATALA

L'emprePRIN CIPAL
I'ningú
sa del Principal, en el seu desig que
a. Barcelona no es quedi sense

A València:

Peccata Mundi

MARIA

I PELS ESCENARIS

Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
)}
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
))
Carrer Alcalà, número 22 (d,•·ant
Teatre Alt:àzar)

MARUJA GONZALEZ

dramàtica

El cabaret Lion d'Or
Amb un èxit extraordinari ha tingut lloc la Inauguració del cabaret
del Lion d'Or, instaHat a la rotonda
de l'esmentat cafè, tan popular a. la
nostra. ciutat.
Reformat amb molt d'encert, el
saló ofereix un aspecte simpàtic.
Deu artistes actuen al cabaret Lloo
d'Or, 1 totes elles foren aplaudides
la nit de la 1naugura.ció pel nombrós
públic que emplenava el saló del
nou cabaret. Cal remarcar l'actuació
d'Estrellita Castro, estrella. de la cançó ben coneguda del nostre pú.blic.
També fou molt apaludida. l'orquestra «Nevada Boys», que forma un
conjunt mereixedor de tot elogi.

Es ven a Madrid

AVUI. DIMECRES. GRANDIOSES

Com pan w•a

per al proper dia. G d'octubre amb
la divertida 1 exceHent comèdia de
Qulntero 1 GuUlén, «Sol y Sombra».

la temporada desfilaran per l'escenari del Novetats les més notables formacions amateurs de Catalunya. Començaran amb la presentació de la
companyia d'Estudi d'Art Dramàtic,
de Molills de Rei, la qual estrenarà
una comèdia d'un popular autor. Un
altre dia tornarem a parlar-ne.

Sembla que aquest és el títol de
la comèdia que el poeta. Sagarra. escriurà per a la companyia NicolauSegons paraules del seu
MartorL
autor, l'obra no serà enllestida abans
UN AUTOR QUE DESAPA·
del 15 d'octubre, o sigui que la seva
estrena no serà possible fins a darRE IX
reries de mes.
Diuen que hom fa gestions perquè
L'assumpte de l'obra és el d•un home seriós -Martori- casat amb una en un teatre del Parallel sigui esdona de casa seva. -Nicolau-. A· trenada «La. espafiolita», nova sarquest home es deixa entabanar per suela del mestre Guerrero.
una nola eixelebrada l fuig de casa ...
Els empresaris barcelonins sembla
No tenim més referències.
que no pugunt viure sense els autors
dels quals ban
«L'HERBDLARIA DE LA madrilenys, molts
pres Barcelona com una mena de
CREU»
colònia. El mestre Guerrero, lerrouAquest és el titol d'una. nova obra xtsta -fins 1 tot en la seva músicaque acaba d'enllestir el nostre com- és un dels tals.
pany Roig-Guivemau. Es tracta d'un
és d'ell, però, que volem parsainet el qual tê per marc la bar- larNo-un
altre dia, amb més temps,
riada de Gràcia en dies de Festa. Ma- ho farem-,
sinó de «La espafiolita.
jor. L'obra és més aviat de matis cò- O, més ben dit:
dels autors de «La
mic 1 segueix la linla de producció españolita».
d 'aquest jove autor. Aquest nou sainet -naturalment, tractant-se d'un
Abans eren dos: Luis Fernà.ndez
autor jove!- encar a no té destina· Ardavin i Valentfn de Pedro. Ara Vatari.
lentin de Pedro no figura en ·la paternitat de «La. españolita».
TEATRE AMATEUR
Què ha passat? Tal vegada. al
Se'ns diu que aquest hivern tin- mestr e Guerero li ha semblat que el
drem teatre amateur, els matins dels senyor de Pedro és poc lerroux1sta?
diumenges, al Novetats. Aquestes representacions seran organitzades per
ELS «EXITS» DE PEMAN
la Federació Catalana de Societats
de Teatre Amateur 1 en el decurs de
Al teatre F ontalba. r epresenten una obra de José María Pemàn, el
poeta. (?) de «Renovación Espafiola».
L'obra de Pemàn es titula «Noche
de Levante en calma».
Els madrilenys, però, U han canviat el titol: en diuen «Nocbe de
Fontalba en calma,..

la humanitat

Gran Comp anyia de Revistes

TEATRE POLI ORAM A

MILLAS·RAURELL
conèixer-la, veié que no hi havia paper per a ella; que n'hl havia, en
canvi, per a. Elvira Fremont 1 per a
Josefina. Fomés; que Millàs-Ra.urell
s 'entestà que el paper d'Elvira Fremont el fes Mercè Nicolau; que Mer~
cè Nicolau s'hi negà perquè no s'adaptava a les seves característiques,
1 que, per tant, Millàs-Raurell ha retirat l'obra.
M.
P. S. - Un altre espia ens comunica l'última. hora; Mercè Nicolau,
avui -ahir- a les sis i vint minuts
de la. tarda -hora oficial- no sap
encara quina serà l'obra del debut.
Tot, però, quedarà solucionat amb u.
na conferència telefònica. Demà sabrem què passa.

d'aquelles obres els autors de les
quals es diuen que «volen renovar el
teatre català>.
-Més aclariments, amic R iquer.
-41:Spinoza. 1 els gentils» és, encar a, una obra feta per a. joves. La. protagonista, Cola.neta. té dinou anys.
Això, és clar, fa aquesta obra. impossible per a les companyies professionals i queda reduïda al teatre amateur.
-Tesl, psicologia, sàtira.?
-«Spinoza. i els gentils» és una obra intranscepdental; no hi trobareu
cap poblema psicològic.
-Prou?
-Finalment «Spinoza. 1 els gentils»
és una obra basada en uns fets del
tot fantàstics dintre d'una absoluta
versemblança.
-Gràcies.
-Disposeu.
I Martí de R iquer ha tornat a remenar libr es i papers. Nosaltres, és
clar, hem marxat. Deixar cadascú
amb les seves cabòries ens sembla
molt correcte.
M.

PALACE. -

TEATRE TIVOLI

triomf de tota la Companyia 1 de
DE
AMALIA
l'emlnentlsslma.
SENSACIONAL ACTE
ISAURA.
DE CONCERT per la diva IdA·
RUoiA CONZALEZ 1 els eminents
artistes: Conohita Leonardo, Ma·
py CorUs, Antoni Miras. Angel
Soto. Ernest Rublo, Manuel Porlaa:àt, Pere Batlle, etc. Dlri¡irl
l'orquestra el mestre Guerrero Demà, tarda 1 ntt. La formidable
revi.sta:
PECCATA • MUNDI
Divendres, tarda 1 nit. Funcions
e:ttraordlnàrles a honor I benenci de AMALIA DE !SAURA amb
noves t boniques creacions 1 amb
la intervenció d'altres atamadf&..
8lms artistes. Diumenge, COMIAT
de la millor Companyia de reviStes per a tots. Dutaaues. a 4
pessetes.

S i voleu trobar MarU d& Riquer
aneu a. l'Ateneu cada. tarda, encara
que sigui dia de festa, com ahir. I a
l'Ateneu el trobàrem n osaltres, capficat entre llibres i papers.
Li preguntàrem:
-Digueu-nos alguna cosa de la
vostra obra còmica.
-«Spinoza 1 els gentils»?
-No és aquesta l'obra guanyadora
del concurs d 'obres còmiques de la
publicació «El Nostre Teatre»?
-sí.
-Doncs doneu-nos-en la vostra opinió. No us preguntem si esteu content perquè un èxit sempre afalaga.
No és aLxò?
-Ho és.
-Vinga, ara, la vostra opinió.
-cSpinoza 1 els gentils» és una
obra que cau de ple en la tradició
humorística catalana; és a dir, en
l'humorisme del tot allunyat de grolleries i pagesisme, que és l'essència
del sentit còmic dels nostres escri~
tors naclona.ls més purs. Per tant,
cSpinoza i els gentUs» és tot al revés

haurida, ha estat suara reeditada
per la popular biblioteca «Catalunya
Teatral», en el número corresponent
a l'actual quinzena.
Amb «Les llàgrimes d 'Angelinu
són dotze les obres de Sagarra que
porta. publicades c:Catalunya Tea.tral», les quals per la. seva gran qua.litat !iteraria. i per estar editades
sota un format uniforme, fan de
molt bon coHeccionar .
«Les llàgrimes d' Angelina», com
totes les obres que publica. «Catalunya. T eatral», es pot adquirir a totes les llibreries 1 quioscos a l'econò~ic preu d e costum.

per

Carlet Cardel I Rosita Moreno
(Són !llms PARA.MOUNT)

TOTALMENT REFORMAT

I 10 Jllt;

RUMBO AL CAIRO
Superproducdo oac!Oual. Miquel
Liaero, Marw del Carmen I Ricard
Nuñer : mUsica del mea~re C.uer·
rero. 5'30, 8"20 1 U '20. - NOTA:
Darrera volta del Proerama. a
les 10.

frontera~

~nroaml~~~.

~
Laietana. - cCJta a degas», ' F'""
~ ~
de aman 1 «-Nebllna».
<Hembr••. <La pec¡um~
,
Den ri b 1 •La rubl.a del .Follies».

Marina. -

M~t~t;~~·r,o :.i:tt~%i'~ ·~¡

Vldal
Mary land. - c.Cieu d1asJ.
~
· Metrou!ll, - tRoeas del Sun 1 •
triU
rot-as».
Mistral. - tMa.r1a Lufsa. de Aus. ~·
cEl vlajero solitarlo» cALlar 1
t.lllli-1
gria».
Monumental, - cCaptura.dos»,imeuel ~
~
tación de la. v•d.a.» 1 cLos er
, 1
del Museo• .
.f
ChlcaBO
de
tu¡it1vo
Miria. - cEl
ca&•
tMujeres pell¡rosasa.
l
Mund ia l. - •La l{'¡¡lóo blancal
JO preslón».

RI sct.'l'C-

Ntir ia. - cDéjame sof,ar», 1 ¡r; ¡.di
to de madamo Blancbe» 1 • •
1
Pa~fs. p~n~~o..Jo U'en()S se plecs.u l
cTres lanceros ben(!alfes» dadO» cYI
Pathe Palact. - cEl re:v so~osÓs» ¡
(c'lÍia•
sé tu nUmero» 1 cOJ05
Pr.ncipal. - c.M~t\11 1 amor• .
d act~W
lleros de capa 1 t'Eil•adu.
Pu bh Cinema. - Rc¡;.o~atges
tPtl"
llLa t..
4
eLl &CCliPStfad)l',\1.
r.amblts. u,teres pe:Urt-ce que ru~ ayen .
Ron l. - cAtlà:ntldu, cM PariSJ·
¡rosas» t cCbarUe Cban en , i d)l•
Sekct Cinema. - ccruz Dl:lO10
nocheP 1
vlna».
~
Smart. - I.Lllo6 mil 1 dos
eP&'
cDéJamo &Oñan.
SPi èndid - cTodo por d amor».
UrroJo» 1 cSeamoa opttmtsta;'ccen•
Talla. - cEl &l¡rno de la. cruz •
a las 8» 1 cBelleza en ven~·ti!l poo
1
Tnem f. - &Hembrat, &La peQ
rrih 1 eLa rubla del ~me:&.dllfll-1
e on 1 eS
Tetuan. - cEl secreto
Blanche» cTodo por el aro
enemtgo públloo nwn. lJ. l936•·
Urauinaona. - cVa.mPu-:rsvida•¡ <LI
Verdi. - cHombres en _ . . <LI
vl<1a nocturna. de .lOs 0
w. dol
hermana San Sulplcto».
Victòua. - cDeJada eD pren
pa.truua. perd.ldu.el 5 • 1 d:l ret
ur
Vol sa. - cRosu d
del [J)"'
sold.ad.o•.
Walkyrla. - eLa carret-e~~·
cE1 ,...
Ciernoa 1 a&l burlador de
tLa :tama eterna»• Cl5'- d'
Xile. tor do Cbartle Cban» I d.a
la ~rdla» .

Totes les causes iusfes troben ressò en LA HUMANITAT

plf>IECRES .

}ü humanitat.

-
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Aquest és el camí
A l'altura
Té ra o «La Nación»
heu llegit malament: té
lògic
de les circumstàncies raóSi,LanoNación,
ez diari de Delga-

tm prem ta
R S
N U M.

T

A L L e
raièlon

144 4 6

segons dfu El Diluvio.
«En. tres formas puede clasificarse
la opmión de todos estos señores,
J'50 Qtes a saber:
sarce lona un mea
10'50 I
un tr imes tre
Primera. Constitución de un Go1
f or ~ Ica Llatina I Por tu &al
biemo presidida por el señor LerI
:J'I
roux y apoyado por la coalición par,-~~ trl'11tstr e
•
lamentaria de derechas.
,A itrU paisos. un lrlmestr e '17'Segunda. Gobierno de mayor amplitud parlamentaria que el últlmamente presidida por el señor Lerroux, y
Tercera. Gobterno na e i on a 1 de
concentración puramente republicana, con disolución del Parlamento.
Se dirà, claro està, que cada cuat
ha opinada y aconseja.do según sus
tendencias e ideales JX>littcos. Cierto
es esta, pera ella tiene un valor significativa, no simplernente episód!co,
' '
en el que la opintón pública debe
reparar serirunente.
Los que abogan por las dos pri' . ''
meras soluciones, ¿pisan terrena firme? Evidentemente, no. Lo demuestra el hecho de que vienen gobernando con una situación de fuerza,
de esp.aldas a la. conflanza del país,
frente a la cual aponen el estada
;.,_.,
~
de guerra.
Los partidarios de la tercera soLA VERDADERA CARARA
lución estàn màs en lo firme y d.isLERROUX. - Los ~grarios provo- curren con mayor lògica y con mac:an la crisis, luego dtcen que debe 1 yor congruencia con los hechos. ¿Qué
centinuar todo igual... Quien va a . màs que el estada de guerra perma.
necesitar c6nsultas scy yo. ..
nente se necesita para demostrar
(De «VI ~ ?!>>)
sinceramente el divorcio que existe
el Parlamento y la opinión pú1entre
blica?
La. salida natural de beda ser esa:
Gobierno nacional republicana y disolución del Parlamento. Recurrir a
otras soluciones serà todo lo hàbil
y discreta que se quicra. Lo que 110
serà nunca es la fórmula que el pals
desea Y que habrà de imponerse, en
definitiva, para. que entre él Y su
Gobierno renazca la armonia que ha
tiempo se quebrantó.»
..,._ pREUS OE SUBSC K IP C IO

r

: ()':

I

1

Llastimosament, però.

Que hi entri la Lliga
La. Veu de Catalunya ja mans

FORMULA DE MARANON

Con est.o, y lo bien que se han tra.¡ado la píJdor a d e los traspasos, la

eu.ración serà radicat.

<De «La Nacióm)

t mànegues per a justificar la seva nova tombarella. Si, home, sí:
que la c·ga, com féu amb el difunt Alfons X I II, es sacrljiqui una
vegada més.

«El que convé és que el govern
nou que es constitueixi pugui camptar, al Parlament 1 a l'opinió, amb
les assistències necessàries per a actuar amb la deguda eficàcia. La repetició constant d'aquestes crisis és
evident que no contribueix pas a en!ortir els prestigis del Poder públic.
Ara caldria actuar encara amb una
major intensitat si tenim en compte,
d 'una banda, que cal recobrar el
temps perdut, 1 d'altra banda que els
problemes pendents de solució no admeten ja nous ajornaments.»

Elogi
de Royo Villanova
Heus acf un fragment de l'elogi que La Publicitat dedica a Rayo Villanova:

«Es pot sostenir .sense por d'errarJUANl CO ESPANOL
El único t'spaííol que no b a sido se que la crisi actual és única., sense precedents; pera si encara. era
consultada
poc singular, el eenyor Royo Villa(De «El Siglo Futuro»)
nova li posava la virolla gloriosa amb
la justüicació que dissabte preten¡·a
donar a la. seva intransigència i a
del seu partit. Cal tenir present que
el senyor Royo Villanova és ministre dimissionari de Marina, que ha
tingut la direcció suprema 1 la responsabilitat ministerial d'aquell departament, 1 cal no oblidar que és
catedràtic dc Dret administratiu d'una Universitat espanyola. Doncs bé:
aquest ministre de Marina, aquest
catedràtic de Dret administratiu, ignorava que els ports de Barcelona i
Tarragona no han deixat mat d'estar sota el control de l'Estat, abans
i després de l'Estatut. I la crisi ha
estat plantejada perquè el senyor
Royo Villanova ho Ignorava, i el
pitjor és que també ho ignorava el
ELS OPORTUNISTES
Et prohom. Ja sateu que es senyor Velayos, cap del partit agrari,
i
tot el partit en pes. ¿Què en saben,
parla d'un canvi de política. Aneu
pensant a quin partit ens convé ficar- doncs, de l'Estatut i de tota. la lenos ara, com a armats de tota Ja gislació referent a l'Estatut tots aquests polítics que el combaten i pre''ida.
(Del cD i ari de Tarragona»)
tenen governar Espanya? Si un alumne de Dret administratiu responia. el
que el senyor Royo ha dit per justificar-se, seria carbassejat sense apeHació.»

No es poden
dissoldre
I, com que ho diu Ya, diari antirepublícà, segurament no es dissoldran. ¡Tenen tanta injl1lència
els enemics de la RepUblica I

«Postulados indeclinables de las derechas -como el de la re-v1s1ón constitucional-- y que las izquierdas han
1UVENTUD, DIVINO TESORO ...
rechaza.do reiteradamente,
posicio- ¡Ja... , ja ... , jap! ¿Couque todo el nes ayer mismo expresadasy por
los
J)Oder para el jefe?
partidos de la izquierda, indican que
<De «La VOZJ>)
no hay posibilldad de éxito para el
intento de concitiaclón. El señor Alba, pues, ve fracasados sus primeres
pa sos. ¿Qué vendrà después? Ray
que jugar con un factor que ya era
conocido, pero que la not.a. de la Presidenci~ de la República. confirma
plenamente. No se putden disolver
por ahora las Cortes.
Y en estas Cortes, desecha.da la
idea de una concentraclón general de
partides, no queda. con mayoría. màs
que el blOque. Acaso con los reglonalistas. Quizà. con lq. incorporaclón de
don Abilio Calderón. Y a eso se ha
de vaiver. Lo ventmos indicando en
nuestros pronósttcos desde el primer
dfa. Y lo repetlmos hoy sin temor a
equivocarnos.
Clara que pudieran camblar alguSENAS MORTALES
nes aspectos secundarlos. Y secun~a
e -~tl Debaten dlce que no debe rio es el de Ja persona que pres1da.
ola.borar en el Gobierno un polítieo el Gobierno.J
~uedano representa nada, ni signifit'a
Al senyor Angel Herrera. acosa
ni s:irve para. nada.
tumat als homes de palla, tant li
-se debe referir a D. Melquiades.
(De IEl Liberal»)

ta un. president com un. altre ...
mentre es deixi manar.

«A B C» ensenya
l'orella
Ai..tò no és estran11 perquè les
té llargues.
cEl rumbo que lleva la crisis, la

extraordinaris moviUza.ción de personajcs y el cuestionario de las consultns hacen suponer que todavfa se
ha de emplear mucho Uempo en las
tentatlvas de una formaclón tmpractics.ble para volver a la reaUdad y
.:tYIADOR P0)ffi0 A M:EXIC
reconocer al fln la soluclón sencUUttiO? Pt-nseu tornar a Espanya (D slma de un conflicte que ya. no es
¿Es para las Cortes el Go~~Xo; com que tlnc pressa, hi ani- conflicto.
bierno que se busca? Pues donde esP<!u.
tàn los votos està el Goblemo. Y no
(De eLa Veu de CatalunyaJ)
hay que a vertgua.rlo, porque se sabeJ

El Slglo Futuro, l'acreditat òrgan de la caverna, es queixa.
«La politica de 1~ viejos parUdos-viejos aunque haga poco tiempo que lntervienen en la vida. española--o hay que tomaria a broma, pues presenta a diario aspecto3 ridículos, o, si se enfoca el oomentario desde un punto de vista
netamente patriòtica, hay que execraria como una cosa repugnante,
artificiosa, contrario en absoluto a
las realidades nacionales, rémora
siempre de .toda ímpetu que lleve
en si una exaltación ardorosa de los
tradicionales valores espai1oles.
Escenas de esa. politica son las
que estamos, una vez m~. presenciando ahora. sobre el tablado ò.e la
farsa partidista. Ninguna, absolutamente n1nguno de los personajes
que en ella representan su pape!
està a la altura de las circrunstancia3. Asi el pais pr~encla. con absoluta despego, con lnhiblclón completa las entradas y salidas de esos
personajes, sus arregles y componendas, sus entrevistas y declaraclones, todo el juego tan repetida
y estêril en que el sistema liberal,
en sus últimos forcejeos por subsistir, trata de aparentar una fuerza
y una espiritualidad dc que carece.»
En part creiem ja veieu si
som equànimes - que El Siglo
Futura té raó.
¿I si cridàve1n Torquemada i
Pedro Arbués?

tan fàcil com és!

Adolorit, amb un innegable deix
d'amargor, escriu El SOl:

«Pese a todas las previslones y a.
lo que 0011 toda evidencia piden las
circunstancias por que atravesamos,
el desarrollo de la C·risls ministerial
que se tramita es lento, laborioso y
rodeado - o precedida, pu~to que
aun nos encontramos en los comienzos - de un gran acopio de docto3
asesoram.ientos. No tenemos nada
que oponer - todo lo contrario - a
ta.l presencia y colaboración de personalidades ajenas a la politlca en
los mementos en que ésta inicia, o
pretende iniciar al menos, un cambio de rumbo; pero en el caso presente se mezcla a nuestra sat.isfacción por dichas asistencias cterto
desasoslego ocasionada en el retraso que comportan y alguna duda
acerca de la utiHdad de apreciacion~ particulares en una hora en
que, ante la vista los datos efect1vos a que es preciso atenerse, y siendo reducidislmo el repertorio de caminos a elegir, el problema queda
planteado en términos de tremen.
da y dramàtica simplicidad, que no
requieren desentrai'íar nada sina
sólo decidir, y esto apenas no mà$
que entre dos soluciones.»

¡I pensar que amb un retorn a
la RepUblica el poble - els que ho
neguen podran veure-ho quan ht
hagi eleccions
restaria satisfet!

do Barreta.

cTodavfa. no hace un af'io ... Y la.
podred.umbre social que representó
el esplritu soviético, agresivo, del
sangui.n.ario seis de octubre, juega,
pesa, en la. so!ución poslble de la
crisis politica. Se resistiràn, no obstante, a creerlo, muchos espafioles
candOrosos. Porque hay demasiadas
familias que vistc.n de luto, y vibran de espanto al recuerdo de las
tragedias padecidas. El 6 de octubre- y toda via no ha ce un año pesa, sln embargo, y como un plomo, en la. solución de la crisis de
Goblemo.»
Sí, senyor: hi ha moltes jamllies que vesteixen dol, hi ha moltes llars per les quals ha passat
un aire de tragèdia... gràcies als
amics de La Nación.

Tots hi estem d'acord
Tots estem d'acord amb Heraldo de Madrid, sí, senyor.
«Todos los republicanes estàn de
acuerdo en la necesidad de vaiver
urgentemente a la normalidad~ El
reconocimlento expreso de esta. necesidad que se hace en la nota facilitada por el Jefe del Estada al seüor Alba subraya y recoge aquel
anhelo.
Sin pl pleno disfrute de las garantia.3 y libertades ctudadanas, que
es el única camino para iniciar la
concordia. interior y enca.rarse digna y eficazmente con los proble:na.s
graves que crea la. situación lnternacional, el marasmo de la vida española. no se disiparà. Por el contrario, se complicaràn los problemas planteados.»
Tots ht estem d'acord, però ..•

Una pregunta
La ta Intormaciones,
admirador de March.

~~

diari

ria. dels rabassaires. La gent de camp
és malfiada per necessitat. 8e'ls na·
via d'invitar a. organitzar-se en forma indirecta. S'havia de recórrer a

simulacions. Tots temien que l'amo
se n'assabentés, que el rector no se
n ·assabentés, perquè quan el propietari sabria que un dels seus parcers,
o rabassers s'havia organitzat a la
Unió de RlÍbassatres ja. tenia seg-.tra
l'amenaça del comiat imminent..
En això vingué la dictadura milltar de Prima de Rlvera. De l'any
1923 al 1930 l'activitat de la Untó
fou llmita.dlssima. Mort Layret, restava Companys, perseguit constantment 1 condemnat a mort per les
bandes d'assassins de l'anomenat
Sindicat Lliure.»

,

Llegiu LA HUMANIT.AT
Una altra nota de la «Federación de Trabajadores de la
Tierra» que declara inconstitucional la contrareforma
agrària

IJidlipenuble al reumatlc
n...-"' lt.ICÒI!Iol

d• lripf• u buo!•
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Focs

de Bennala

donar-nos entenent que un toc
subterrani escalfa les consciències
f ja possibles esd.e~:eniment 1 que
ens posen els cabells de punta.
Potser també, aei, aqueUs que haurien d'apagar aquest Ioc no s· han
decidit a ter-ho... I el toc creU:
f es multiplica, i va cremant-noi,
per sota, la terra que trepitgem. ..
"'"
.. c .. l.r
L ,.mcend"l d e H oc,..ng,
Ou ..
·•
un acte de sabotatge perpetrat el
1884. L'incendi nue rentim sota els
..
nostre.s peus dcrica de l4 deficient
extinció que Z"any 1919. ra rntrêixer la conjlaqració del 19\1. Per
compte de tirar-hi aigua, tothom
ha rivalitzat a tjrar-hi Uerrva. a
despit de tots els Locarnos. L"i.'lcendi americà:, Ja cinquanta. CnJil
que crema. ¿Quant..t anu• crema·
ran e!s tocs soterranis de la polí1"0

hca internacional?
J. M. FRANCES

«La Libertad», de Madrid, publica.

una carta que li ha adreçat de Ciu..

• • •
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Inconstitucionalitat de la llei
de la contrareforma agrària

L'organltzacl6 da la Uni6 de
I demés Cultivadors del Camp
de Catalunya

--·- - --*:-----1

lA lliBERTAT DElS TRE·
BAllADORS ESPANYOlS EN
TEMPS DE lA COAUCIO
RADICAl-CEDISTA

dad Real la. «Federación de Traba..
jadores de la Tierra», 1 que nos..
altres n'extractem els següents parà.·
grafs:
«Que recibo de los afiliados del
pueblo de Torrenueva con la indig..
nación que el caso requiere, una denuncia cuyos pàrrafos fundamenta,..
les tengo el honor de transcriblrlc.
Dice asf: «... como estaréis entera4
dos de que nos metieron a cinca com:'
L ES LLU I T ES D ELS CAM· pañeros presos por repartir pasqui~
PERO LS
nes pidiendo el indulto de los ca..
L'autor parla dels primers anys de maradas de Turón, y desde esa fecha
República. El 12 i 14 d'abril !oren toda la correspondencia tiene orden
dies de joia al camp català, tal com el cartero de llevaria al Ayunta..
el 12 de juny del 1934, en què el miento 11 tenemos que ir allí a re..
Parlament català ratifica la llei de c.:.]erla. Las cartas las abren y las
Contractes de COnreu.
que quieren o les tiene cuenta nos
Els pagesos de Catalunya, que llui- las entregan, y Zas que no. se que..
ten pel seu alliberament, seguiran dan con ellas a pretexto de que no
per aquest carni, passi el que passi. tenemos Casa del Pueblo «Oficial».
Aquesta és la impressió q-ue hom té Después de la orden de levantamien..
en acabar la lectura del llibre de to de clausura de las Casas del PueNònit Puig 1 Vila.
blo de la provincia, entre las que està
lnclufda la de Torrenueva, ella nq
U NE S L LE UG ERE S OBS E R· tiene ni disculpa ni explicación po-VACIO NS
sible.»
Podríem fer unes lleugeres obser·
La vlolación de la corrcspondencia,
vactons a l'amic Puig i Vila, en par- que prohibe en forma y térmlnos con..
lar de 1'actuació dels partits polftics cretos la ley fundamental de la Rea Catalunya, però ens limitarem a. pública, no puede estar a merced de
unos sefiores que por sus cargos preclsamente debieran ser los que die..
Rabassa~res
ran ejemplo de respeto a las leyes y
al derecho del prójimo, y, en cambio,
los aprovechan para. un abuso deUc.tivo de poder.
Expresamos nuestra. protesta enér..
gica., aunque respetuosa, y nuestro
s oe 1s
decidida propósi to de pedir sanción
para estos desmanes y atropelles al
derecho que la ley concede.»
Con gractas anticipadas, saludamos
a usted a!ectuooamente. - El secretario general, Ricardo Za.balza.»

1 u::.a resposta: la cordialitat de
les esquerreJ significa dignitat, ldgiene moral i, per tant, el desig
de no conviure amb els enemics
del règim .

Sense comentaris per part nostra,
Per la Federació Cataque prou vegades em fixat ben cla-lana de Treballadors de
rament la nostra posició sobre l'ol'Ensenyança,
bra del senyor Codolà, a Cultura.
El Secretariat General
dp l'Ajuntament, donem el següent
document de la Federació CaLalana dels Treballadors de l'Ensenyança:
Detall
Diumenge, .. la tarda, foren fixats • "'" r
ARCS, 6
per totes les barriades de Barcelona,
" "
uns cartells signats pel Regidor de 1
Cultura de l'Ajuntament, senyor Co.
dolà, 1 encapçalats amb aquest titol NOTES POLI TIOUES
general «La Batalla de l'Escola». En
aquests pasquins s·ofereixen, en nom
dt> l'Ajuntament, 18,000 places grnVermut d'honor. - Ens trameten
tuites per a infants actualment sen- la següent notrt.: d'er al proper diuS(' escola. I, a continuació, es fa una
menge, dia 29, el Casal del Partit
relació de les escoles que s'han obert Republicà d'Esquerra del Districte x,
en aquest sentit.
estatjat al carrer Luchana, 18, baiCom que en la relació esmentada xos, farà la. inauguració del seu nou
s'hi troben totes les escoles de re- local i oferirà un vermut d·homeligiosos i religioses de la ciutat, àd- natge p. honor del primer president
Partit a. Catalunya. senyor Faushuc les dels Jesuïtes disfressats, que del
t! Bellvé.»
perduren i es muJUpliquen, la Federació Catalana de Treballadors de
l'Ensenyança creu que, in.terpretflnt
e1 sentiment de la immensa. majoria.
del magisteri de Barcelona 1 de Catttlunya, té el deure de fer les manifestacions següents:
t.-Que les disposicions del senyor
Codolà són l'antftesl de la Constitució, que declara terminantment que
l'ensenyança ha d·ésser laica i que
l¿s entitats oficials no poden en cap
L'INCENDI INAPAGABLE
cas encarregar-la a les Ordres ReFa cinquanta anys que dura. va
ligioses.
motivar-lo una vaga a les mines
2.---Que amb aquestes disposicions
de
Hocktn1 Vallev, a l'Ohio, ~ se·
e~ busca, per part de l'Ajuntament, ¡·
gons ens innova u~! diari de DC·
regalar una subvenció oficial als coltroit, l'American Weekly, encam
le-giS confessionals.
dura ... i el que durarà ...
Hom calcula en 50 milions rte
3.-Que és m1ssió primordial del
dólars el carbó fins ara consumit
Municipi la construcció de nous edlinUtilment per aquest joc subterftcis escolars que donin solució al
rani, el qual cret.x incessantment
greu problema. dels nens sense esi posa e1& perill els lzabttanls d~
cola, missió que de cap manera no
zes contrades veïnes. S'evapora
pot delegar a institucions partlcular3.
l'aigua deLs pous i cal evacuar edificis per la. xafogor que produeix
4.---Que la dignitat de Barcelona
l'enorme foguera, que només sen!l permet que els seus ln!ants sipara pocs metres dels seus janaguin admesos per caritat en coHements... I l'Estat es desen.té" d e
gi~ de pagament 1 arreconats desl'extinció i les companyies a.sseprés com qualsevol ventafocs.
guradores refusen finançar els
5.---Que de cap manera els mestreballs.
tres nacionals no poden admetre que
¿Volcu dir, amiCJ, que no vivim,
¡·escola de l'EstaL sigui posada paa Europa, una situació molt semblant a la del3 veïns de Hocking
raHelament al cosLat dels collegis
Vallerv? .. . Tot es conjura per a
confessionals.

-

Nònit Puig i Vila és U.ll lluitador
d'aquells que no es desperten tard.
Es un home que sempre ha lluitat,
abans en el si de la C. N. T., ara
en els rengles compactes de la Umó
de Rabassaires. Fou un dels exiliats
de la dictadura i conspirà a BrusseHes contra la. monarquia. borbònica
E~ retornar a Catal;.mya no resta
tnactlu. Una tasca feixuga l'esperava entre els rabassaires. Ara mateix,
com a prova de la seva activitat, tenim davant nostre un llibre seu:
«Què és la Unió de Rabassaires».
E1 llibre comença amb una dedicatòria que diu:
«Als meus fills Amèlia 1 Gentll,
ben afectuosament, i a tots els fills
dels rabassaires, fent vots perquè ~1gutn redimits de llur esclavatge
secular.»
Puig 1 Vila vol l'alliberament dels
rabassaires i no escatima sacrificis
per tal d"aconsegujr-la.
Després ve un pròleg del qile !ou
President de Catalunya, el nostre
estimat Llufs Companys, i que e-1
nostre diari ha publicat íntegrament,
que comença ai.x.i:
«L'autor d'aquest llibre explica la
fundació 1 el desenvolupament d'unexatforça social catalana que ha pres
1
rnordinari relleu: «La Unió de
Rabassaires». S'ha escrit molt, en
1 els Ultims temps, sobre les caracteristiques d'aquesta associació 1, a
més, la seva influència es deixa sentir en la vida civil del nostre poble.
El llibre de Nònit Puig resalta, doncs,
de gran oportunitat.»
Després d'aquestes paraules de

«¿Qué significa ccorctialidadJi par a las lzqUierdas y qué significa
tcconvivenc·la»? ¿Acaso la amnistia.,
el olvido, la absoluta. impunidad
para los borrendos crimenes de la
revolución de octubre?»

L'escola. nacional està per sobre
EL RESPECTE DEl SENYOR d'aquestes
disposicions.
Pel compliment de la Constitució.
Per la dignitat de consciència dels
CODOlAAlA llEI FONAMEN- infants.
Per la dignitat de Barcelona.
TAl DElA REPUBLIGA
Defensem 1·escola nacional.

Creiem que les autoritats muntcl·
pals, àdhuc les Gestores, han de
complir els preceptes de la ConsttLució. I el que avui es preté no és
da batalla de rescola», sinó la batalla contra rescola. COntra re~ola
oficial. Contra l'escola de rEstat.
Contra l'escola laica.
Estimant; inútils totes les protestes que puguin adreçar-se a les
autoritats munlclpnls, la Federació
Catalana. dc Treballadors de l"En·
sen1rança s·a.ctreça directament al poble, a les organitzacions obreres t
a. les entitats populars, per tal que
recolzin aquesta posició nostra l no
unes disposic#Jns, ja no solament anticonstitucionals, stnó marcadament
contràries a l"esperlt l a la lletra
dc la. Constitució.

PROBLEMES DEl CAMP CATAlA

Aquest esquenm mostra l'organ luaccló de la Unió tal com quedà establerta en la darrera Assemblea gene ra l: Els socis individuals constituei ..
xen, per una banda, a través de les secol ons locals, el Consell Central
d' Administració, el qual controla diroctament la Secció do Co ope ~a tlves
1 la d'Assegurances mútues, els b'2ncficis de les quals recauen directa·
ment damunt dels propis socis. L'acció del Consell d'Administració es
personalitza en la Presidàncla I troba on el Secreta.ri:~.t l'òrgan d'execució de les seves doolsions. Parallelamen t a a quest desenrotllament, els
sools formen, per altra banda, les seccions di'.terses, regides per un Conlltò a utònom, 1 s2ccions i secretariat disposen conjuntament do Ics o ..
ficlnes amb els serve is anexos de Caixa, Mercats peninsulars, Premsa
1 Biblioteca 1 Arxiu. Les seccions de règim au tònom pre>J istes a l'es·
quema, són, ultra la social: 1, Fruita I Verdures (Compra-venda, expor tació-importació). 2, Cereals. 3, Vinya ters. 4, Olivarers. s, Arrossers.
6, Ramaders. 7, Caixes Rurals
I.Jufs Companys, podríem donar IJCr
acabada la critica de «Què és la
Unió de Rabassaires», car Companys
destaca la importància del llibre. Però h1 ha coses en el llibre que mereïxen ésser destacades.
L A UNI O F OMENTA EL
COOPERATI V ISME
Puig t Vila. explica com la Unió

manUest.ar la nostra !erma convicció que E3querra Republicana., sota
el guiatge dc Lluis Companys i amb
l'ajut de la Unió de Rabassaires, ha
d'ésser el partit que ha d'alliberar
el nostre poble del doble esclavatge
politic i social. Aixi mateix els Iabassaires, en trobar-se assistits per
Esquerra Republicana, mai no s'apartaran, ni poc ni molt, d'aq-uest
important nucli que aplega els bome3 més nobles 1 sincers de la pollUca catalana.

«Los vocales obreros del Instituto
de Reforma Agraris. han hecho al
Consejo la. proposición sigu1ente :
«Primera. Declarar que estima tn..
constitucional la llamada ley de Reforma de la Reforma agraria de 1 de
agosto del corriente afio, puesto que
en su articulo 2.o «dispone la. expra..
piación sin lndemnización» de las fi n-cas propiedad del Instituta de Refor..
ma Agraris, que éste adquirtó por
exproplación a la extlngulda gran..
deza de España, de acuerdo con la.
base 8.& de la ley de Reforma. agra..
ria de 15 de septiembre de 1932, al
mismo tiempo de que se le despoj a
del derecbo a expropiar sin lndem·
n1zación otras ftncas de la extinguida
grandeza. de España., sln que en la
referida. ley de l de agosto se hayan
cumplido los requisltos que la Cons.Utución de la- Repúbltca exige en el
pàrrafo 2. 0 de su articulo 44 para
que sean legltlmas las exproplaclones
.sin indemnlzación, ya que la men..
clonada expropiación no es por cau..
sa. de utllidad social, ni la ley ha sida·
aprobada por la mayoría absoluta de
las Cortes.
8egundo. Puesto que el Instituto
de Reforma Agraria està dotada de
personalidad jurldica y de autononúa de serv1cios a tenor de la base 3.• de la Jey de 15 de septiembre
de 1932 y tlene, por conslgulente, ca·
pacidad juridica para acudir a toda
clase dc trlbunales, ejercitando las
acciones procedentes en defensa de
su derecho, y como con arreglo at
articulo 30 de la ley del Tribunal de
Garnntfas ¡mede Invocar la lncong...t
tituclonalidad de una Iey el titular
del derecho que resulte agraviado por
la aplicación de la ley inconstitu..
clonal, el Instttuto de Reforma. Ag~
ria acuerda, en defensa de su pa.!
trlmonJo, que se reclame toda pro!
videncla de aplicación de la ley de
1 de agqsto, cu cuanto afecte al misma, en el plazo de cint' o dfas siguien..~
tes al en que se dicte, que es el mar..
cado para poder reclamar. Madrid .~
30 de agosto de 1935. - José Maria
SOler, Jesús Pérez Quljano.»

de Rabassaires desenvolupa el t'ooperativisme entre els camperols de
Catalunya, tasca importantíssima,
amb aquestes parau1es:
«Proclamem que aquestes Institu*•--~~
cions econòmiques, com són les cooperatives 1 els sindicats agricoles,
han d'estar clarament, per a reallt.
zar una acció eficaç, al servei d • 111
grup social Es en aquest esperit
que hem procedit a convertir tes
nostres secclon:; locals en veritables
cooperatives de compra i venda, donant aixf a la classe camperola catalann. un instrument formide.ble de Congrés Nacional extraordimillorament. econòmic 1 social, i
creant per primera vegada a Catalu- nari del Partit Socialista
nya un moviment cooperatiu agrifrancès
cola <iUC respon a les exigències ~e
la més depurada doctrina cooperatiPer
als
dies
28 i 29 del present
va l que aixf comença d·ésser apre*:-~~--~
mes de setembt:e està anunciat un
ciada arreu d"Europa.»
COngrés extraordinari del Partit S~r
Tercer. Nacionalització de les In~
clalista froncès (S. F. I. 0.) i que
dústries.
es
celebrarà
a
la.
ciutat
de
Llmoges,
Puig parl:. en capltols força inteQuart. COnsell f:uperior de l'Ecoress::mts de l'origen de la propietat, a la sala. Cyrano, plaça de la Repú· nomia
dirigida.
del dret a usufr..actuar l'acumulació blica.
La.
primera
sessió s'obrirà a les nou
Havent acabat les JX>nènctes la scde treball; f4 ur:a detallada histò- del mati,
del dissabte 28.
va t.asca, es va celebrar una reunió
ria de la Rabassa morta, ensems que
Davant de la situació interior fran- plenària el dia 18 del present se-.
explica què feren els pagesos de !a
cesa
1
de
les
amenaces
de
guerra,
ternbre, al local social de la C. G. T.,
rcmer.ça, 1 arriba a ço que l'autor
provocades pel feixisme italià, hom amb assistència de:
r
·nn. els moderns rabassaires.
espera. amb veritable impaciència els
Partit Socialista (S. F. I . 0.)
L L UIS COMPANYS, F UN· acords del Congrés Socialista franPartit COmunista..
DADOR D E LA UN I O DE cès.
Partit
d'Unitat Proletària.
RABASSAI RE S
Partit Socialista de França.
Heus acl com Puig explica la funEl Pla de Treball
Partit Socialista Francès.
dació de !"actual Unió de RabosPartit Radical i Radical Sociasaires:
de
la
lista.
cA primers del present segle fou
Grup Camille Pelletan.
quan s·incrementà. seriosament l'orG. T. convocà una reu.n!ó
Fedtrac!ó Nacional d'Antics Comganització d·a¡rupacions raèassaires. enLael C.mes
d'agost proppassat, a In. batents Republicans.
Francesc LayrPt, i amb anterioritat qual invità tots els partits obrers i
COntederacló Nacional de Csmpe.
Loste.u i Valies l Ribot, 1 d"altres, d'esquerra alhora que les altres orgarols.
foren els impulsadors, els iniciadors n1tzactons obreres.
Federació Obrera 1 Camperola.
de l'obra. El gran Francesc Layret
En aquella reunió s·acordà nomepagà amb la (>Va vida generosa ln. nar
Lliga dels Drets de 1'Home.
quatre ponències per tal que
gosadia de vokr defensar els pobres
Lliga de l'Ensenyament.
ri
establissin els treballs preparaWris
1
contra ·ava cia ll'ego!.sme dels rics. sobre els següents temes:
Conred.,.ció General del TrebaU
L'any 1920 Lltús Companys. Riera,
Primer. Programa d·obres públi- Unitària.
Esmendla. Araga.l, EstartUs. Ventós, ques
l lluita contra la misèria dels
Astro Jener l d"altres consUt".1ïren
Confederació General del Treball
·
t
camperols.
Hl hagué unanimitat quant l'acuna organi zactó anomenada «Umó
Segon.
Nacionalització
del
crèc:lit
ceptació dels treballs de les ponèrtde Rabas.saiJ"H:, Parcers l altres trcballadors de Catalunya:~. Els primi· 1 organització de la Banca.
cies.
ttus Reglnment.s foren redactats per
Companys. L"any 1921 els afiliats S".l·
maven de quat-. a cinc mil La se\·a
acció es dese:nvolupaya al Penedés
BaiX l mig Llobregat ¡ part del Va.llès. A la comarca de Bages era insignificant la te\o·a acthitat. En aquella època sb&vta de llUitar amb inconvenients molt seriosos. I un dels
Ve:eu detall a la secció d"anuncls generals d'aquest matels: número
mes importa.Lt,a era la pròpia incú-

-----

Les lluites socials
a França
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SANT ADRIA
DE BESOS

MOLLERUSA

ment són d 'una velleïtat te .
h om n o sap sl deixar fer l'tible, que
sense encaparrar-s'hi 0 ai ~ 1 lE-tnlll
se i esclafir en una r Inditttar.
HAN ESTAT NOMEKATS TRES queixes per aquestes ••Cian~ <1e
GESTORS QUE REPRESENTEN LA poc fa~or fan a la Mare ti~tan
En !i, que el temps se'ns
.
C. E. D. A. :: LES EVOlUCIONS
tra una. veritable cabreta den¡os.
. DEL TEMPS

o

A LLEIDA

Pel cButlleti Oficia.l:t han estat
fets públics els noms de tres nous
gestors del «nostre» incommensurable Ajuntament, amb els quals tor·
na a. h aver-hi la dotzena justa. de
transitoris.
Com un cas digne de tenlr~se en
compte cal dir que aquests senyors
(que són Francesc Magrans i Pineda, pagès; J oan Roqueta Arnella, industrial, I Salvador Asensio Foj), representaran en la. Comissió gestora.
el partit que h om coneix per Ceda..
Però que resulta. no ésser la Ceda. que
formaren. o encara formen, els senyors que tan alegrois moments fer en gaudir al públic de les sessions
del Consistori.
Més clar: que els gestors Asenslo,
Magrans i Roqueta hom els coneix
com a ferms lligaires 1 que, per tant,
del seu ingrés al temple de la transitorietat en faran servei els quatre
senyors que segueixen les petjades
de Cambó.
I tots plegats fan set. Que ja és
periU per als radicals.
-Els dies que anem Vivint actual-

la ~Oli[ia ~~~[fua al~un~ enonoll~ i ~et~ ~o~ iov~~ ~o[iali~te~
NOTES DE

S~ADELL

Oelcarnete~edora1 Lo compro

i altres coses
Els directors de l'agència :ocal de

fa societat del catalanisme comer-

fial, que actualmen~ oi:a a Barcelo-'na sol-a. el nom de Lltga Catalana,
es veu que han rebut ordres de la
'gerència central per a començar a
posar-se en moviment.
D el de l'òrgan satèlit del porta11tveu dels illustres amics ens assabenten l'obertura d'una ojicina que
lha d'entendre en la qüestió del car~1tet electoral, en. la qual, i amb el _fi
(le donar les màxin-t.es facilitats, ni
1
haurà, pel que expliquen, la se11a
~Cabina fotogràfica.
.
~ Fins ara, í que 11~saltres e!l t11f-:
guem esment. és l'úntca orgamtzacta
política d'ací, de l es que poden maniobrar liurement, que sembla que es
preocupa d'aquest tran~~dental
problema que en eU seus tmcJS semblava la. 'pedra filosofal on recolzar
Segures victòries ezectoral3, a favor
d e les dretes.
Es de CTeure ql!e els altres comer.
ciants de la politica de dreta i cen~
tre (?) - llegeixi's Ceda i Radicals
- amb rètol al carrer per ter veure
'q~;:: existeixen i quJ en apariència
tenen plantada la seva botigueta de
competéncta, per la jovenesa deis
1
un; - Ceda. - i la senectut dels
1
Ílltres - Radicals - no voldran basI tir parades noves i circumstàncials,
' perque amb molta amaoztitat ~o
Ciran ésser servits pels actuals amtcJ
de L!' cèUula lligaire.
• Ara bé hom sap que no tots els
partits pÓZitics, la gran majoria, te~
A.'ntm la necessària llibertat de m.ovf.
ment ?(r a poder collaborar en .or·
'ganitzar els mitjan~ p~ a ~a tmp1antació de la tar1a d adentttat electoral i forçosament ha" d'ésser
espectac:t.ors en aquesta avinentesa
de voler accelerar una cosa que no
pot anar amb rapidesa ja que no són
pas circumstàncies adequades. 1 pel
que es refereix a l'aspecte local, cal
primer obrir altres camins ...
1

Quan el senyor Azmia, ja poc més
fl'un any, visitd aquesta ciutat. poc
' poclia pensar que entre els etutafàans de l'antiga Arrahona s'hi trobés eu un e1tat d'incubació un pre.
"clar intez.ztcte que pogués comentar
l 'Obra que ha llançat ara al públic
tituladct Mi rebelión en Barcelona.
Si el comentarista no ha enviat
al senyor Azaña els dos - julls del
Diari de Sabadell on S'ha publicat
projundització analítica del seu
llibre és molt dfjic:.Z que hagi pogut
llegir-ho. 1 és llà.:-:ima, perquè segzvrament tindria una agradable avin entesa de poder ter una descoberta.
t Pel que es veu el senyor J . Ll. S.,
trobant-se en plena lectura del lll·
bre segons diu ell, recordà que havia' de ter un c.:)mentari al diari, i
f!s clar. ja té tema, agaja la ploma
1 l es emprén contra el senvor Azafia,
'puix que la fòbia azañista està de
moda. 1 es ja u1: garbuix que el con\ tinuà l'endemà., per arribar al jtnal
ctmb el paràgra.j següent : El testi-

¡

za

Aclarit' aquest& extrems, hem de

NOTES DE LLEIDA

de

terrenys per o
l'Institut
En El Correo, de 22 del corrent, i
en un article titulat COm s'escriu la
història i signat per Josep Baró, director de l'esmentat diarí t canse.
uer-regidor gestor del nostre Ajuntament governattu, contesta unes
notes 1wstres publicades a LA HUMANITAT àel dia 21 d'aquest mes,
amb un êspiendid aesentonament,
que a nosaltres ens ta refermar la
creença que quan es perden els estreps, com comença a ter-ho el se.
nyor Baró en aquest assumpte de
la compra de terrenvs per a l'Ins.
titut és que el cop de martell l'hem
donCÍt enmig del clau.
Diu el senyor Baró, que la primera falsedat, consisteix a dir que
el senyor Besa és conseller-regidor
ctet nostre Aj U1Ztament, Conseller·
regidor, des del moment qu.e. el ~e:
nyor Baró, diu que no ho es, a~
hem de creure-ho, però conseller, Sl
que ho és perquè el matetx senyor
Besa, ens Íto diu en u11a carta oberta
publicada a El Correo, del 18 de
juny del 1935, on ja constar el seu
honor en representar el partit Tradicion'alista a l'Ajuntament, per !a
comanda que se l'hi va ter en les
eleccions del 14 de gener del 1934;
i per si aixó no fos prou. Terra Fe~ma setmanari carlí, en la seva edlció' del 24 d'agost del 1935, ens ~iu
que pels caps de minoria de Lhgo.
z Ceda de l'Ajuntament gestor, va
oferir-se a la minoria Tradicionalista a la qual pertany el senyor
BescÍ, la Conselleria de c;uztura, per
dimissió del senyor Putg. Es ben
clar, doncs, que si el. senyor Be~a
i companys de minorla, no joSSI"l
consellers mai no podrien oferir-los
que regentessin l'esmentada C07LSeZleria de Cultura. No obstant, t'l
tons de la qüestió tampoc no 'liaria
st el · susdit senyor Besa tos conseller-regidor o solament conseUer.
La segona falsedat en què hem
incorregut, segons el se.nyor Baró,
és en afirmar çue s'havta nome11a.t
per l'Ajuntament popular, una Comissió per a valorar els terrenys del
senyor Besa. Aquesta afirmació nostra repetim, es la oue el senyor
BaTó qualifica de ¡azsedat i de conte
xinès. Per a més claredat, copie.m
una part de l'escrit de rejerèncw.
Diu el senyor Baró: D'aquesta formació - es refereix al nomename11t
de la Comissió - no n'hi ha un sol

antecedent 1 fou en tot moment el
Sr. Vives el que portà alguna negociació amb el senyor Besa, per ..
tractar del preu dels terrenys, 1 el
senyor Cervera, gran e.mic-i res n?
hi tenim a dir - de dit senyor. Si
s'haVia format alguna Comlssió, «seria en el pensament solament, puix
que d'acord en aquest sentit no n"hi
hagué cap». el subratllat és 1_1.0stre,

per tal de ter remarcar la tmportància d'aquestes paraules, com es
veurà després.
inoni del Sr. Azaña, els ha caigut
De manera que segons el senyor
·~am unt - a les esquerres vol dir Baró - hem de repetir-ho novament
pom una llosa sota. la qual s'han - ajinnar que l'Ajuntament va
'esfondrat les plataformes sentimen- nomenar una Comissió per a valotals que amb criteri equivocat mun- r ar els terrenvs del senyor Besa~ és
taven les esquerres.
una falsedat 1 un conte Xinès.
t A questa sentència cal esculpir-la
Doncs, nosaltres, sostenim que t19en marbre perqu~ podria ésser que ler àennentir el nomenament d'a1
fos d'aquelles que queden incorpora- questa Comiss1ó, és un acte de m.aeLes a la història. Això és el que cal la te, st el que ja l'afirmació sap
BUposar que debta dir-se en el se u r¡r.¡.e en la sessió celebrada per la
interior el Sr. J. Ll. S., després del Corporació
el dia 14 de
seu comentari jet en pl~a lectura setembre delmunicipal
1: 14, va acordar-se nodel llibre, que l'ha insp¡rat.
menar la r eferida Comissió de val!>ració deli teTTenJis del senyor Besa,
Sabem que els dirigents de les sessió, en la qual un senyor consedretes sabadelle1:ques, amb una Ulu- ller-regidor cl'EaqKerra, ja va fer
ató tnJantil, aprofitant-se d'unes constar la seva dUconformitat més
~~rcumst4ncies que_ ha eli1Jll1!at . tran- absoluta per la compra de l'esmenSitòriament l'opinió ma1ontàna, es- tada finca~ per l'excétJ de preu que
tan maniobrant per ter que sigut demanava el propietari, segons cri~Politic un problema cultural, i amb teri d'aquell senJIOT conseUer-regi.!}_questa f inalitat empren tasgues dor, i que ens consta que era comm.aquiavèliques n. la sombra1 perquè partit per altres compan"gs de la
la qüestió dels grops escoLars
que majoria.
Transcrtvim a continuació, un doles esquerres hagueren de ael:tar,
quan tot ;a estava disposat t només cument que tenim a la vida, i a
ma11cava realitzar la seva construc- disposició del qut el vulgui veure i
Ció, eZI serveixi de programa elec- del qual a la Paheria forçosament
ha d'haver-hi antecedents.
toral.
.
~ .. d
Naturalment que au:ò no r-. e
«Ajuntament de Lleida.-La Corsorprendre ntngu. Ho assenvalem so- poració municipal en sessió data 14
lament com una cosa anecdòtica t de l'actual atès que pel Ministeri
quasi de Jaeéc!a.
.
.
d'lnst~ Pública s•assenvala com
' Sobre l'actuació de la r egtdorta a terrenJIS adients per a la constnunfcipal de Cultura oportunament tntcció del nostre Jnatitut els ofert&
podr4 tractar-Se'n, ja que es veuen per Joan Besa CantareU a nom de
certes coses i se'n porten a terme la seva sen¡¡ora mare, i per tal de
d'altres, preci!ament ara 9ue va a donar estat oficial t reglamentari
començar-se el curs, que tindran en a aquettes actuacions, acordà el se-.
el seu dia la seva ressonància per: güen.t : Mostrar en princivt la
"àuè no denoten pas que els qut Iu conformitat per a l'adqutsició de
1ugaven gaudeixin de . D!ans ~ts Uc- diU terrenys. - Nomenar una Contcs culturals i admamstratrus.
missió de Valoració d'aquell& ter· CcÍl cridar. peró pot!er, l'atenció renys .¡ comprovació de superjicie1,
a algunes Associacions de pares per- composta pel Sr. alcalde, conseUersqué no continuiïn prestant-se, volem regidors de Foment i Finances, consuposar inconscientment, a la Pc;ü~ seUer senyor Florensa, enginyer mu~ica partidista dels gestors mumc:-- níctpal i arquitectes municipals, els
pal;, moguts pe¡ fü deli clirigents quall 7Jodran dema1tar encara l'aspolitics de dreta que no els mou al- sessorament de persor1es pérites que
tra finalitat que ensorrar i voler estimin convenient. Tan aviat
d esacredítar la clara trajectòria que com aquesta Comtsiió l«1gi enlLesen el problema cultural ha·via em.. tit el seu com~s serà convocada Coprés la majoria d'esquerra rec~lzant missió de Finances per a informar,
la regidoria de Cultura, de l'.A:runta- si. hi cap, respecte condicüm¡ ecoment suspls ara ta un any. Peró~ ja 1lòmiques, 1 u convocar4 sessió del
ho tractarem degudament.
Ple per a resoldre amb la ~~:rgència
que precisa aquest afer. - El que
F . A.
comunico a V. per al seu coneixe-ment i ejectes oportuns. - Visqui
molts anps pel b<! de la República.
- Lleida, 20 setembre del 1934. P. A. de la C. J.f. - El secretari. L'AFER DE LES ESCOLES PIES E. CQrbella. - Rubricat. - Hi Tul
Aquest maU, a les onze, tindrà lloc un 1egell que diu: Segell de la ciu·
al Tr1bunal contenciós AdminJ.stra- tat. - A continuació S'expressa el
ttu de Girona la vista del recurs in- destinatari d'aquest comunicat•.
terposat pel Col:leg¡ de les Escoles
Sí el senvor Baró, després de nePies d'Olot contra l'acord de l'Aj Wl~ gir el document tran.scrit vol sostetamcnt d'aquella ciutat, del dia 29 n!r que és una falsedat, el que nasde setembre del 1931, en el qual s·o.- altre¡ d¡gutrem que. va nomenar--se
cordà. rescindir el contracte en Vlr· 1 una Comf.sstó mt.micfpal per valot ut del qual l'Ajuntament subvencio- rar els terrenys del senuor Besa,
n ava les Escoles Pies amb deu mil aUà eu. i per nosaltru que no l'espessetes anuals. Recl3.1Den en aquest. tigut de re1, ja qu.e estem acostu.
recurs les Escoles Pies la nul:litat de mats a tot. Però. el senvor Baró ha
l'acord esmentat 1 el pagament per de tenir en compte qu~ quan es vol
art d !"Ajuntament de la quanll- parlar de /alseclau f VIleses. com eU

OLOT

t'.t
d..50.000 pel;Se~. o sigui l'lmport d la 5Ubvenctó durnnt els clnc

anys

3arre.rs.

HU

repetir a1 sen11or Baró i a tot! els
lleidatam, gue alguns component&
d'aquella Comissió i altres senvors
comellers-.regidor~ que no formaven
part d'ella, haurien sostingut al Sa-.

l6 de Sessionl, amb argument& indiscutible& que el preu d'aquell! terrenys, conÍ a màxim, no podia excedir de deu cèntims el pam quadrat,
i a deduir encara, àe la valoració,
la superficie destinada a carren i
places, i mai no el de quaranta cè'T!tims el pam. quadrat, que pretema

el propietari.

Per a la compra d'aquest! terrenys, al preu de quaranta cèntims,

l'Ajuntament naurza àe bes,reure

més de cinquanta mil «.duros)). Com

que la quantitat s'ho val, i creientnos en el dret i el deure, com a ciuta(!ans, de defensar eLs interessos
del Municipi, seguirem. parlant d'a.
quest interessant ajer. malgrat els
esgarips d'El Correo, ja que Lleida
té dret a assabentar...se de com s61'
administrats els se·us interessc1.
Celebrem molt tiUe el senyor B~
ró, no estigui barrejat en cap ajer
de vi, com ell diu en el seu escrit.
NosaUres tampoc no estem emboli·
cats en cap assumpte de vi, perqu~
aquest líquid, ni tan sols l'Bmpret1l
per a apagar la set; però. prometem al senyor rar que tan prompte hàgim acabat de llegir uns aocumentadissims llibres r¡ue tenim all
dits, sobre la història de la dicta..
dura de Prima t Antdo i del pistolerisme a Barcelona, ens dedica.
rem a aclarir algun punt sobre a·
quell ajer del ti, que a algú va eer·
vir per a ter el bandarra a tot
drap.
ABDO SERE
Lletda, setembre d el 1935.

LLEIDA
DETENCIONS I ESCORCOLLS :
MES P AGESOS DETINGUTD PER
NO P AGAR L'ARRENDAMENT DE
LES TERRES DELS CANONGES :
BARALLA

Lleida, 24. - Ahir, a la tarda,
una parella de la guàrdia d'assalt,
junt amb alguns policies, efectuà un
escorcoll al domicili de Santiago Pu.lacin, milit.ant del Bloc Obrer 1 Cam~
perol.
- També la guàrdia d'assalt va
detenir ahir a dos joves militants de
les joventuts socialistes per vendre
uns e."<emplars del setmanari que
s'edita a València «Adelante . Els
dos detinguts han estat posats en
llibertat aquest migdia.
-Ahir, cap al tard, unes parelles
de guàrdies d'assalt es presentaren
a tots els cafès I bars d'aquesta. població 1 escorcollaren a tots els inclividus que s'hi trobaven. Aixf mateix,
foren aturats tot-S els autobusos que
circulaven en aquella hora i escorcollaren a tots els viatgers.
- Per tal de complir la condemna que li fou imposada pels tribunals militars han ingressat a la pre~
só Joan Vallverdú 1 Ramon Sardà.
- Per no haver satisfet l'import
de l'arrendament de les finques Uontagut, propietat dels canonges d'aquesta catedral, han ingressat a la.
presó una vintena de pagesos del
poble vei d'Alcarràs. Fins a.ra. són
uns 70 els pagesos detinguts, tots
els quals seran defensats per Josep
Maria Espanya.
- Després d'haver passat per la
casa de socors on foren aUXiliats
d'unes lesions que es produil'en en
barallar-se, ingressaren a la comissa·
ria de vigilància Francesc Piferrer
i Vicenc Martf.

terrament del jove de 32 anys, veJ
d'aquesta vila, Baldomer Rams i
COU, el qual el dia abans aparegué
ofegat al port.
Segons in!otmes recollits, sembla
que el fet ocorregué d'aquesta manera. El dissortat Rames sorU molt
de mati de la casa. dels seus pares
per a anar a la pesca anomenada de
«Garbitana~, a la qual sembla que
tenia. gran afició.
Transcorreguda, amb escreix, l'hora
acostumada del retorn, els familiars
començaren a fer càbales 1 comentaris i resolgueren sortir junt amb alguns amics a la seva recerca, amb
una barca de motor. Ja a la mar,
besllumaren el busi o barqueta dat
Baldomer ... però sola, a la deriva
i desposseïda d'un dels dos rems.
Ja no h1 havia dubte, Es trobaven
davant d'una desgràcia. Amb la impaciència que és de suposar, prosseguiren llur recerca, la qual donà com
a. resultat, unes hores després, la
troballa del dissortat Baldomer, SU·
rant suspés del rem del qual hem
fet esment i que aguantava fortament sota l'aixella.
Portat amb tota urgència al set..
domicili, fou assistit immediatament
pels metges els esforços dels qua.ls
foren inütils.
Per tal d'esbrinar el motiu de la
mort, li fou practicada. l'autòpsia, la
qual sembla que no assenyala pas
violències i si sols s'assegura oue
mori per asfíxia produïda per SU·
mergió. Per les diligències judicials
fins ara portades a terme, se'n treu
la impressió que es tracta d'un acc i~
dent fortuït, que el dissortat Baldomer no va poder vèncer pel fet de no
·saber nedar.
- La U. E. de Blanes ja ha jugat
el segon partit de campionat. Ho
féu el diumenge a Malgrat contra
el titular de l'esmentada vila.
L'encontre entre els eterns rivals
del grup del Maresme no va satisfer ningú.. IJevat del resultat pràctic
de «gols són punts», no agradà nt
als simpatitzants dels vencedors.
L'apatia, salvant alguns mome.."lt.s,
fou la característica que dlstlngl els
jugadors blanencs.

Sempre al

Hotel de Vendes
Pelai, 8

AVIS
1la humanlta·l

.1:1. VUlent rus seus lectors 1 sunp~:~.t.u. uwts, que té a la
seva disposició eJ darrer retrat <la mUlor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucovicb) de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA i LLOSA, Primer President de la Generalitat de Catalunya.
Edicló Popular, al preu de 3'50 p tes., sense marc, 1 10 ptes. amb
marc <Descompte als majoristes).
Per encànecs adreceu-vos a Jes oficines de LA HUMANITA'I

es comptau a fe¡

(Ronda Univers ita t, 26) ~ Telèron 22122

TERRASSA

Soler i Torra G.ns
BANQUERS
Rambla dels Estudis,

JJ i J3, i Bonsuccés, 1 I 3

NEGOCIEM
ELS CUPONS
VENCIMENT

Junta de l'Aplec Femeni d'Esquerra

de Figueres, acompa.· want Mme. Ma-

Segons sembla, l'interfecte, degut
a trobar-se en estat d'embriaguesa,
vici habitual en ell, va caure al sus-dit canal la nit ant.erior en passar
per aguell indret.

MOLINS DE REl
PROGRAMES DE l .A FESTA
MAJOR

Amb motiu d€' lt-.s festes de tardor
que es celebraran els dies 29 1 30
de setembre 1 1 d'octubre s'han confeccionat els següents programes:
FederaCió Obrera. dies 29, tarda.
Festa infantil, selecte concert 1 foe&
japonesos. Nit, fWlció de gal&: eLa
Dolorosa», per R. Malral, i «La del
manejo de r<>S8.9, P""r Pau Hartogs.
Dillnns 1 dimarts, els tradicionals
balls, maU, tarda I nit.
Foment Agricola Industrial I Comercial, dia 29. Concurs d'escacs,
partit de futbol. Nit, representació
de ~. per la COmpan¡ia de
Nicolau, 1 els altres dies, espectacles
I balls per l'orquestrina de J aume
Planes amb els seus discos vivents.
L'AgrupaCió Ciclista ba organitzat
una cursa per a ctcllstes locals.

d'Octubre
Principals operacions
COMPRA l VENDA DE VALOIU:i
NEGOOlAClO DE COPONS I TITOLS AMORTITZATS • AGREOMUTAC.W
DE NOUS FULLS DE CUPONS • ESTAMPILLATGEB 1 PER
'
CANVI DE MONEDES l BITLLETS • CARTES DE CREOJT 1
SOBRE ESPANYA 1 ES'I'RANOKR • ORDRES DE BORSA - 5 MP
ORIPCIONS A EMPRESTITS - PRESTECS SOBRE vALORSR· p~
TES CORRENTS . . CAIXA D'ESTALVIS • FACILITEM O

?J:t.
A

PAGAMENTS A DUANES

ADMETEM DIPOSITS DE VALORS fN CUSIODIA
Drets dt CUitÒdil
VALORS DE L' ESTAT

Per cada titol de 500 ptes. oomlna.Ja o tracció .,

Minlmum per cada Res¡uard ... ... ... ... ... •••

FESTES DEL SINDICAT
AGRICOLA
Per ala propers dies 28 I 211 del mes
que som s'anuncien les festes èel

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

-

A l'anY

l U cénU.ms
~

peasetel

ELl ALTRES VALORS

Per cada titol de 500 ptes. oomlnala o rracclO ... 1&

Mlnlmum per ClLda Resguo.rd .. . . .. . •. ... .. . .. .

CAMBRA CUIRASSADA

VILABERTRAN

;ID.ó

DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preus avantatjosos

Ultra innombrables

vànol

seus saltiro "'"nta.

~

amics de la capital t del.!i pobles
de la comarca, han visitat els presos polítics de la presó de Girona la

r:ianne Rauze Comignau, presidenta
de la Societat femenltat sociallsta
«La Catalana», de P erpinyà.
- El vel de Castellfulllt de la
Roca, Joa.n Expòsit l Planes, de 35
anys, casat, va posar fi a la seva.
vida penjant-se amb una faixa al
seu domicili, &i.tuat al carrer de l'església., número 3 d 'aquella població.
El pare del mort, !Ju.fs Expòsit, ha
manifestat que el seu fill feia molt
temps que no tenia treball amb tot
i cercar-ne, la quaJ. cosa feia que
ambdós es trobessin en la més gran
misèria, 1 suposa que, en un moment
de desesperació, va decidir suïcidar-se.
L'interfecte deixa dos fills 1 muller,
els quals viuen a Barcelona.
- Al quilòmetre 108 de la carretera de Ripoll a RJbes topà contra
un arbre una camioneta de la ma~
tricula de Barcelona, sotrint importants desperfectes el motor 1 sortint
ülesos tots els seus ocupants.
- La vcl'na de Lloret Selvatge,
Maria Riera 1 Oasamitjà., del terme
d'Amer. ba denunciat a la guàrdia
civil que fou mallractada dc paraula
i obra 1 amenaçada de mort pels
veïns d'aquelh població Teodor Verdaguer i PauU i Tomàs 1 Marià PUie;
1 Blau, armats amb una escopeta L
armes blanques. Els tres han estat
detinguts l posats a disposició del
jutjat municipal d'Amer.
- Al canal nomenat «Del PraU,
del terme de Ripoll, !ou trobat t\
cadàver de Josep Pi¡ran 1 Arnau. de
58 anys. vidu. na~ural de Campde-

amb els

UALUATS

VISITES ALS PRESOS POLITICS :
UN OBRER ES SUïCIDA PER
MANCA DE TREBALL : ALTRES
NOTES D'INFURMACIO

Smdicat Agrico!a de Vilabertran
Per tal d'amenitzar-I.. amb balli
tat, car del COf~:t~ari, ~ en aquest concerts 1 sarda.nes ha estat contrac·
cas, es Ja el ndzcul a l engròs.
tada l'orquestra r.Els MontgrJ.DP.
Ja, l'ha a·estar mú ben documen-

BLANES

nyesa

turó • !"altre, d'un penya¡ ns d'un
tre penyal...
a un at.
I tem con;5tar tot segutt qu
no és pas que fem Opció a e això
un lloc al servei meteorològi~cupar
que ens ho ha fet fer el sell}·or'
ex-gestor, en saber la Prete ors,
que ha demostrat de voler 1n tlSló
sar al centre d'Esquena despr gres.
la sortida de ca vaU sicUlà del~·
sLstort gestorll .. : I després de d':
(oidà, la ingenuïtat d'aJm•~-1) ~
· - ·que QUe
ell no és d e la Ceda encara
ho
sembli.
- Abans. d'ahir, a les quatre <!e
la tarda, s'efectuà l'enterranzent de¡
senyor Joan Tuneu 1 Sagrera,
quaranta-nou anys d'edat, de la e~~
retera de la Mina, ~ comerciant. el
qual deixà d'existir dissabte al ves.
pre, de resultes d'un treb' Que u
engegà un desconegut en eórrer eU
per auxiliar uns camLssers QUe eren
atracats a la mateixa barriada de la,
Mina.
El seguici era nombroslssim, i hi n.
gura.ven personalitats de relleu de
la població.

UN HOME lUOR OFEGAT
El passat divendres tingué lloc l'en-

GIRONA
Girona, 24. -

• a una

~

cè.Jlt~

pesse

CAIXES DE LLOCUER

lo<

Dtr a cuardar valots, docume nti. Joltl i altr11 ob Jtctts d• wa
Compartiments des dt 22 Dllsttll •!l~;~al•
Pot visitar--se duran t les hores d'ofrc•na

COMPRA-VENDA

! ADMINISTRACIO DE FINQUES_

uoguers.
1A aen conAervacló; obres I reparnclons: cobrameo t detrtbudaDJ.
revtaló do contractes; desnonaments; parament de con
tmpa;t;os t arDitr11, etc.. etc.

AGENTS DE PRESTECS PER AL BANC HIPOTECARI

O' ESPANY-'

-

luita pels ideals catalans_i republicans

la humanitat

.,,r.t f CRFS, 25 DE SETEMBRE DEL 1935

•

LES -LLETRES ••
'

Salutació a
La casa. ha estat tancada aqu.ests comprometre's, toquen massa de peus
mesos d'estiu. Ara, en obnr-!a a terra, senten massa. la preocupadOS tornar a ciutat, hem trobat da- ció de situar-se t estar bé amb el
en nt una vella caixa de núvia que que paga i servir-lo amb un vU esrou ba en el rebedor, les cartes, els perit de lacaL Aquesta. és la posició
hi ' òdiCS els llibres arribats durant de la majoria d'escriptors joves d'Espen ta dos mesoa d'absència. Entre panya joves tan sols nominalment.
e.qu~rtes periòdics i llibres, hi ha
Ramon J. 5ender DO pertany B.

:primer' fascicle d'aquesta revista
nova· aenson.
u a' format discretissim, molt pràeUc, que permet dur l'ex~mplar a la
b txa.ca. una coberta gns. Unes llet~s altes, agudes, vermelles: ~
SORJ. I després: «<nf~aCión llteraria. y orlentación. Numeres 1 Y 2.
Agosto de 193li».
Entre els collaboradors, a més de
Ramón J. Sender --¡ràcies a la in·
uietud 1 a. la intel:ligèn~ia .del qual
~ estat possible la. publicació-, .Rafael Alberti. Manuel Altolagwn·e,
()éSar M. Arconada, Joaquín Arderius corpus Baria, Carranque de
Rio~. Antonio Espina, 1,3la Y Beltrall, Antonio Robles ...
Hi ha el següent advertiment:
«'l'ensor» iba a ser quincenal, pero
mientras subsista el estada de excepción y la censura., saldrà sólo una
vez al mes en números dobles, como
el presente». Temem. doncs, que, tal
com van les coses, n'hi haurà per
temps.
Heus aci les finalitats de la revista:
.
.
«Queremos contnbuir a onentar
a los lectores que en un momento
de transición. como el que vive ahora la sociedad espafiola, quieren saber en qué libres està. la claridad
y la verdad, y en què dlrección la

No volem creure que els linotipis-tes 1 correctors de LA HUMANITAT
boicotegin la nostra prosa; volem
creure que la. nostra lletra els mareja gairebé tant com la Censura..
exercida. avui amb tanta inteliig:èncla 1 entusiasme com en els millors
temps de la difunta. monarquia.
El fet, però, és que els correctors
I linotipistes de LA HUMANITAT
delx.aren sense efecte una. rectificació nostra, en el número del passat diumenge. O slgul: per a corre.
glr l'errada -el microbi de la qual
ha descobert Ramón Gómez de la
Sema- deixa.rcn l'errada.
I com que no volem deixar-la -ull,
senyor linotipista! ull, senyor corrector!- ací va la. cOITecció dc la cor·
recció.
Ens feien dir, en un article dedicat a cYerma.»: «Voluntat contra.
voluntat», i havia de dir: «Voluntat
contra noluntatJ, que és el que nosaltres escrivírem. Voluntat de vole r
1 posar en el voler tota la força
d'una vida exasperada. I nolunta t dc
UN LLI BRE DE P ERE FO IX no voler, etc., etc.
Arriba a les nostres mans un nou
Esperem que no haurem de perllibre: «Homes d'amor 1 de guerra», dre més temps en rectificacions.
del company Pere Foix. L'hem fuL. c.

«THE WILD HUMORIST OF SILVER·LAND»
(L'humorista rústic del país del díner)

ruta..~

En aquest primer fascicle, que integren dos números, hom publica dos
a.ssaigs d'una veritable qualitat, d'una
veritable importància: <La cultura
española en la ilegalidad», per Ramón J. Sender, 1 un estudi sobre
la personalitat literària 1 social d'André Gide, per Paul Mizan.
No ens proposem pas -encara que
bé n'haurem de parlar- fer critica
dels dos estudis que publica «Tensor» en el seu primer fascicle. No ens
interessa el contingut de «Tensor:t,
-encara que cal sobreentendre-ho,
L'autor de «L'Elefant blanc robat», meses contra el concurrent. Però baens interessi molt- sinó «Tensorn, la entre altres coses extraordinàries Vt\ vent sortit de t•acances, Mark Twain.
.
t•
en
ella.
mateixa.
fer la de néixer dues vegades. I si que el substitut:, es proposà ultrar ev.. "'
bé ens fixem, foren tres, com po- passar la seva túria 1 començà a
La. personalitat d'André Gide és drà apreciar el curiós lector.
llançar damunt del director del •Viravul com avui una de les més pures,
Va néixer amb el seu nom legal Ue gíniu les més extravagants invecti·
una de les més destacades de la Samuel Clemens, el dia 30 de novem- ves.
França. contemporàniQ.. En situar- bre del 1835, a Florida (Missurn.
Com sigui que no tothore co!').elx.la
se decididament al costat del po- Més endavant, va tornar a. néixer, Mark Twain 1 no sabia, per tunt, que
ble, André Gide -com Roma.in Ro- amb el nom que ha immortalitzat mai no deia ni escrivia un mot. selland. com Henri Barbusse-, ja no -Mark Twain- l'any 1863, en nn riós, les extraordinàries acusacions
és un escriptor francès, ja és quel- ciutat de Sierra Nevada que es va de què feia objecte el seu adversari
dir Virginla City. Era una localitat obligaren aquest a desafiar-lo a piscom més que un escriptor francès: minera, una «ghost cltY» o ciutat fan- tola.
és un escriptor amb noble prestigi tasma, que va desaparèixer del m.a;>a
El gran huroortstn, que mai de la
d'universalitat. I aquest prestigi sols bon punt els cercadors d'or emigra-- vida no havia engegat un tret, va.
pot atorga.r-lo el poble. Recordeu ren a altres jacunents. Possiblen1ent passar molt mala nit. De bon mati,
Gorkl. Zola. En aquest assaig de no s'hauria parlat mal més d'aques- però, ja era amb els testirnonls al
Paul Ni2a.n hom veu l'evasió de Gi- ta ciutat desapareguda si Mark Twa
bosquet on havia de tenir lloc l'ende del camp burgès, on abans ser- no hi hagués exercit de periodista, centre. Mentre venia la comltlva convia, per posar-se al costat del pro- a la manera especlallsstma que eU trària, els seus acompanyants sugge.
d
interpretava les coses.
rtren a Mark Twain un assa..tg de la
letariat del món. ~ a dir• e quan,
Es casual que abans d'anar a seva punteria. Ell ho féu. però amb
en les seves cPages de journal», es.- Virgínia City 1 adoptar el seu pscu· mala traça., que no va encertar Wl
crivia: eLa politica és desastrosa per dònim famós, Clemens trametia tre- 1sol blanc. Quan engegava la vuitena
a l'art. El partit aJ qual hom ser· balls al «Tenitorlal Entreprise», sott-.1 o novena represa, una galllna sll·
vetx us empresona l ja. no és possl~ la signatura. cJosh», que s'assembla vestre es va situar a la vora del lloc.
ble sepa.rar-se'Il sense que sembli una. molt a «ghosb, com si pressentis qL.e Hom reconstruí el blanc 1 va sortir
deserció», flns que, en les mateixes el desti de la ciutat era fantasma-l el tret, el qual, enlloc d'abastar
pàgines, Ja allibet'a¡t de tot prejudl- gòric.
aquell, va occir la gallina..
et, escriu, recordant les paraules de
• • •
En aquell moment arribava el més
Fey: «No hi ha cap plaer a Jugar
La tercera vegada que va «nélxet» qualüicat testimoni del contrincant.
Mark Twain 'fou en ocasió d'un duel, Va veure alió i, en preguntar de què
en un món on tothom fa trampes». Ja que heu de saber que aquest bro- anavR, els padrins de Mark Twa111
De Ramon J. sender ens n'hem
li asseguraren que aquella era la
ocupat manta vegades en aquestes
desena gallina que encertava lnfalli~
eolumnes de LA HUMANITAT, L sor.
bloment el terriull! t.irn.dor Mark:
tosa.ment, sempre amb elogi. Ramon
Twain. Davant això, l'home s'esverà
J . 5endQI' és un dels joves escriptors
i va fer mans i mànegues per tal
més in'-eressants d'Espanya. Ens el
d'impedir el duel. Aquest no va realitzar-se.
féu cooèix.er una novella de guerra,
néixer. I Mark Twain va tornar a
de la. cuerra al Marroc: clmàm, que
• • •
pot comparar-se a «El toc», de Bar~
El pseudònim triat per l'escriptor
bllSSt, a eRes de nou a l'oest», d'Erich
va tenir l'origen segi.lent. De jovenet,
Mazia Remarque¡ a •Quatre d'infan-després de ter d 'unpressor i molts
terta», de Johansen. Aquella novella,
altres oficis- va exercir de pilot als
publicada per la. ccenib, ens féu
vaixells fluvials del Missi.ssipi. Hon1
una gran tmpressió. Després li llesolia mesurar la profunditat del riu
i, sovint, s'oïa. el crtt «Mark Twain»;
¡¡irem «0. P .», la noveHa de les prereferint-se
a les
bracesa que
regtstrava.
¡ons espanyoles en temps d e I a dl C·
la sonda. En
arribar
Virgfn.ia Clty
ladura. Després, cEl verbo se hizo
va recordar aquest crit i l'adoptà eu
5exo», una nova i magnUi~ lnter·
lloc del «Josh» originari.
pretació de la doctora de Avila. DesEl periòdic cTerrit.orial Entreprise»
prés, «Siet.e domingos rojos». el poeera originaUssim quan ell hi va en~
.&na de la revolta. Altres obres U cotrar. Els seus redactors eren tan amics
qelx.em: «Carta de amor desde Mosd'anar a beure, que varen optar per
c:IÍ». «Madrid-Moscm, cTeatro de mainsta.Har el bar a la mateixa redacció.
&as» -tot això són assaigs- i una
Això explica. el to de molts articles.
obra. de teatre: «El secreto».
Joe Goodman, el director, era tan~
mateix un pertodlsta inteH.igent, poe·
Aro. ens arriba cTenson, la revista.
MAR K TWAI N
ta, autor dramàtic 1 contW'ldeut en
Ge la qual és propulsor Ramón J.
els seus judicis. Tenia per segon de
~nder, artista. d'una gran honeste- mista. sempitern va arribar a. h~- bord Rollin Dogget, del qual deien
dat, cl'una ¡ra.n austeritat -natural· verse de batre. La cosa va anar &l.X.l. que «escrivia amb un tomahawk sument, no honest ni auster en el sen- Els articles rebut$ pel redactor ett cat en vitrlol».
tit burgès- jove autèntic. Us heu cap de cTerritonal Entrepnse.J, sota
La primera recomanació que va
fb:at com els joves no abunden a Es- la signatura cJoshJ vareu cnd.lu fer a Mark Twa1n !ou la de no Utu·
panya entre els artiStes, sobretot en~ l'atenció per la mordtcitat hilarant I bejar mai gens ni mica t fer sempre
tre ela escriptors? Naturalment, no que contenien. «Aquest home es un afirmacions ~lund~s. El nou redactcr
millonarl de bon humor, que amaga va fer-ho a.ix1 al peu de la. lletra 1
ens referim a la joventut física, a la el seu noou ~ digué Goodman .. es varen fer cèlcbr~s. les enormitats
dels anys: ens referim a una joven· el redactor cap. I, sigui com &igul, que, plen~ de gracm, va escriure
tutele l'esperit. Entre els artistes, e~ potserfla.irantuna.esplèndida comfu"'- sobre matèries que no entenia.. Els
tre els escriptors sobretot, no a.bun- dita s'estaWi una correspoudènCl& que sabien qui Cia es trencaven de
den els joves, els arriscats, els ge- que 'va acabar-se amb la visita. de riure. Però els anglesos, a distància,
nerosos, els que tenen entusiasme, !e, l'incògnit cJoshJ a Vlrginia City.
s'ho prenien senosament 1 ll reproamblció, llelaltat a un ideal d'ètica
La sorpresa. tou monumental en duien els seus fantàstics reportatges,
l d'estètica. Per cada Ramon J. sen- veure que arribava un jove escarda- creint-los
reals. En assabentar·
der, per cada César M. Arcona.da- 1enc 1 lla.rg com un pal de telèfon se'n, però, es varen indignar contra
m altre escriptor de mèrit positiu i amb cara d'infellçot, que no tenia l'escriptor 1 el qualificaren des de
ni de lluny aspecte de milionari. El c'I'be Times» que era cThe wlld
-hi ha cinquanta. Giménez Caba.llebercn bé. tanmateix 1 restà. ads- Humoti.st of Silver-land», és a dir. el
-o, aquesta carbassa felx.ista. tan ami- ~t a la r'ectaccló del' cUari.
titllaren de salvatge, de primitiu,
'ja de viatjar i viure a compte de
Pel m.1g del 1864: va entaular-se d'enze.
\'Estat. La majoria de joves només una dura polèm.l.ca entre el cTerrl·
Això no !ou obst.acle perquè~ anys
'lo són per obra 1 gràcia de la fe tori..ab 1 el cVlrgin1a Daily Unien», a venir, donés a Londres con!erèn·
1e na.lx:ement. Tenen massa prudèn- oompetldor seu. Ooodman hnvla. estat eles ressonants 1 el rebés en audiència, massa ctiscrecló, massa por de sempre molt dur en les seves esco- cia Eduard vn, l'any 1907. El ma·
teix any, la Universitat d'Oxford el
nomena\"-a. doctor chonoris causa..» 1
abans havta. estat doctorat en lletres
a Hale i en dret a Missur1. El salvatge, eñdentment, s'haVia clvllltzat.
Tant, que no sabem que tomés a
desafiar-se mal més, amb gran satisfaCCió de les gallines.

Així va ésser qualificat Mark
Twain per la seriosa premsa
anglesa

ml
I

I

I

Adq u iriu

Homes t1 'Amor

I

fie Guerra

(contes socials)

de

PERE F_OIX

Més de 200 pàgines

4 pessetes

Administració:

Societat General de Llibreria
BARBARA, 14 I 16.

TELEFON 14186.
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Com que aquest arucle no és, en rigor,
una noUeta blogrlfica., prescindirem

Es ven a tots els quioscos i llibreries

BARCELONA

Vicenç BeJiini el Cigne de Catània

RECTIFICACIO D'UNA R EC·
TIFICACIO

de copiar l'exten.sa. producció daquest.
arUsta de la rialla, sense precedents
en la literatura. Molt.o altres autors
han reeixit a divertir els seus contanporanls. Però potser cap no té
WU> personalitat tan acusada I In·
oon!undible com aquest americà del
Nord. Cal reconèb:er, però, que la.
seva obra, en molta aspectes, l::i deliciosament literària. Lleclu, si més no.
eLes aventures de Tom S&wyen, de
les qu&!s tenim una ma¡nlfica tn.dUCCló catalana de Josep Qarne<.-F.

Museu en guarden els més Intlms records 1 multitud d'objectes prsonals.
Músics foren els seus avi 1 pare

1 fou espontània la seva lnttüctó musical revelada ja. en la infantesa

com' una meravellosa precocitat. L'ajut decidit de la duquessa de san
Martlno permeté Belllnl estudiar
amb els professors Trttto i Zingare111 al COnservatori de Sant Sebastià,
de Nàpols, i fou ensems un admirador entusiasta de Haydn, de Mozart. de Beethoven, de Pergolesi 1
de Roesln1.
Aviat les seves melodies foren conegudes i les seves cançons cFenes-ta ca luciva» i cDolente im.magina
dl FUle m.iaJ passaren pels llavis

ardents de les brunes napolitanes,

d 'entre les quals, Magdalena Famaroll inspirà el primer amor del jove

músic.

VIC EN Ç BE LLÏN I

1 el cervell per tal com la seva mú·
sica és tota ella literatura.
Enguany el món ha vessat molta.
tinta en commemorar Bellinl, el qual,
encara. és, espiritu11lment, viu per-

què pertany als immortals. Dilluns
23 de setembre, s'acomplia el cen·
tenari del seu traspàs. Tanmateix,
algú va errat de dates i mentre Ous.
ta ve Sama.zeuilh registra. el 23 de
setembre, l'historiador anglès John
E . Barker, en una edició impresa
a Leipzic, la situa el 22, sense que
les nostres dades ofereixin una. solució exacta tot i que hem regirat
moltes notes biogràfiques diverses.

•••

De la inspiració de Vicenç Bellinl
flueix la. melodia. nua, despresa dels
fantàstics abillatges teixits d'atapeïdes combinacions instrumentals. No
li calen, al compositor que sap man·
tenir l'interès, i fa fruir 1 emocionar, sense que l'excés melòdic produeixi el cansament, n1 la seva dolçor faci enyorar l'enfarfec orquestral que en neutra.lltzi els efectes
purs i netament naturais.
L'obra de Vicenç .Bellinl1 no per
la seva simplicitat deixa d'esser
una
dura prova per als executants. El
fracàs ha esdevingut sovint per exl·
gir als Intèrprets lacultat.o dlllcUs
d'abastar. Sl Belllnl, en l'època actual, no ha assolit, ni de lluny aquelles esplendors dels venturosos temps
dels nostres avis, ens decidim a creu·
re que es deu a la. mancança dels
Massini i els Gayarre. amb els Maurel, els Stagno i els Tamagno.
Els temps han canviat i amb l'evolució de l'art ha vingut l'evolu·
ció de les escoles de cant 1 els divos
ramosos d'àbans no eren pas el que
són eis d'ara. Del que acabem de
manifestar, ~:Norma» n'és un exemple; un altre, •I Puritani», tot 1
ésser bon xic més adaptable a les
condicions artístiques dels cantants
actuals.
cNorma•, però -amb la seva jerarquia d'obra mestra de Bellinlés l'òpera seva QUe oposa majors
dificultats als elements amb què
compta avui l'anomenada còpera. italiana:&. «Norma» és per als ltaltans
allò que és el «Faust», de Gounod,
per als francesos: l'òpera modèlica,
la més nacional i la més completa..
Cal delxal' de banda. el drama Uric,
el poema. musical i totes les altres
formes diverses de la. música escènica que alternen amb l'òJ?era lta~
liana i que fins la substitueiXen. Bollini és més a prop de Spontlni 1 de
Durante que de Donizetti 1 de Puccini, i les seves obres més equiparables a les de Auber; per exemple,
cSonnambula», «Fra Diavolo», «N'or·
ma» --«La Mutta d1 Porttcb-, cons..
titueix.en. en certa manera., l'òpera
modèlica de l'època de Bellini a l'es-cena francesa.

Als vlnt.i~atre anys estrenà. la.
seva primera òpera: «.Adelon e Salvin!», a la Sala. del Conservatori,
amb un èxit que 11 valgué la demanda urgent d'una. altra partitura per
al Teatre de San Cario. L'any se~
güent, el compositor triomfava amb
«Bianca. e Fernando», que li obri les
portes de l'Scala, de Milà. InstaHat
a la capital lombarda va continuar
el seu camL L'any 1827 estrenà a
l'esmentat teatre «El Pirata» 1 el
1829 cStranleraJ. Ambdues, damunt
llibre de Felici Romani, serviren per
augmentar la seva fama. Belllnl per.
sistí, aleshores en una tasca continuada, com si l'apressés el pressen~
timent dels seus dies comptats. Com~
pongué «zaïra» per al Teatre de Parma., a la poca. fortuna de la qual
respongué amb l'estrena sensacional
de d. Capuletti et I Montecchb, al
Teatre de Venècia. i més tard amb
«La SOnnAmbula» i «Norma», ambdues
estrenades a Mllà, respectivament
al Teatre Carcano i a. l'Scala. Era.
en 1831 . Dos anys més tard, assoli
un altre gros èxit a Venècia amb
«Beatrice di Zenda». Aquest èxit,
no pa.s de bOn tros tan falaguer
com els anteriors, accentuà les diferències entre el compositor i el seu
llibretista Romani. Vicenç Belllni,
acceptant propostes que se U feren
d'Anglaterra i de França., es traslladà a Londres, on trobà la famosa
Ma.llbran que tant s'havia fet acla~
mar amb «La Sonnàmbula». En passar a Paris compongué encara «<
Puritani», per al Teatre dels Italians que no decepcionà pas les més
òptinies esperances 1 que assoli UD9.
calorosa rebuda. en ésser estrenada
el 25 de gener del 1835l vuit mesos
abans de sorprendre'! a mort, als
trenta-quatre anys. Els darrers mesos d'existência de Vicenç Belllni foren molt agitats. Una. tasca intensa
unida a les seduccions cle la. Vida.
mundana a la qual no se sabé sostreure, afebliren les seves torcee que
anaren minvant fins que. a casa
d'una bella amiga, Mme. Lewys, situada a Poteaux, fini el comp061tor
de tan meravelloses melodies.
Algú llençà la creença. d'un possi·
ble emmetzinament del mest.re, l'autòpsia, però, ordenada pel rel Lluis
Felip, desmenti rodonament aquesta
hipOtesl. Era. la mort lnapellable
qui havia abatut el malalt. Rosslnl
volgué extreure el cor del mestre
mentre Chopin en persona. coYoca
les immortals despulles del compositor dlns el taüt que hom va dipositar
al Père Lachaise fins que, en arri·
bar el 1876, Cat.ànla el reclamà per
tal d'oterir~ll. a les entranyes de la
mare fàtria. el lloc on esguardar
des de repòs etern. l'honor perenne
de la Immortalitat.
O.

Biblioteca Univers :: Llibrer ia Catalònia :: 1935
Veritablement -1 en conformitat
amb les paraules que encapçalen el
llibre- aquestes narracions són una
novetat' en la nostra literatura. Cal
celebrar l'aparició d 'una obra. com
aquesta, diferent de tants i tants llibres que ens vénen a. les mans, i_que
tots plegats tenen tant de comu.
"La literatura actual remolca encara el pessimisme i el malestar del
segle dinovè. Res, doncs, més propici que traduir avui 8.Q"tlest lhbre
mascle 1 tort, tot ell ple de valentia
i d'optimisme, escrit de cara a la
llum 1 el aol I amb una exuberència de vida que traspua pertot.
NaturoJ.m.ent que per a nosaltres,
parttculannent, és exagerat aquest
sentit èpic -sobretot en certs moments-, 1 això que no volem pas
sentir-nos de bon tros guerrers n1
herois. Però no és menys cert que
per equilibrar-nos del daltabaix que
ens prodaelx b literatura mala1tis·
sa, ens en calen d 'altres com aques.
ta, exagerades del cantó oposat.
Aquestes d.J.egendes dels Vikings»,
com el seu titol 1ncliC3, estan escrt·
tes en to de faula, amb un llenguatge transcendent Cno transcendental)
sovint solemne, però sempre fluid 1
ric en lèxic, i amarat d'una gran
quantitat de veritable poesia. El :,ovint encreuament de l'èpica 1 la
llrica ta que el llibre resulti agra·
dable 1 perdi l'encarcarament que
tindría si el seu to fos exclusivament
heroic. Aquestes qaalitats plegades
11 donen aquest sentit llunyà, una
mlca mitològic, o simplement clle·
geoda.ri» que calla. que tingués. We-gener -el seu autor- s'ha tdentlfi·
cat amb l'esperit de les antigues
sagues, que és d'on h& extret la
seva obra.
Le. traducció és deguda a Victòria
SOldevila, una escriptora jovenfssima 1 lnteHigentfssima. Ho demostra,
primerament per haver sabut triar
l'obra, 1 en segon lloc per la magnifica traducció Q"tle n'ha fet. Una
traducció desempellegada completament de l'original, independent, cosa
que ja vol dir molt, per ésser la primera, puix que hem vist com escriptors que gaudeixen avui de grau
prestigi, posteriorment han mani!es·
tat l confessat ells mateixos que
llur primera traducció quedava massa lligada al text de l'idioma origi~
nart. Aquesta podem dir que queda
ben nostra. Detalls que -com l'Us
seguit de «companyons» en lloc de
companys- podrien semblar un defecte contradictori, precisament. amb
el que acabem de dir, són justament
detalls apreciables. Aqul, per exemple ccompanyons» s'adiu molt més
al 'crit joVial, fort I lliure dels Vlkings que no pas companys, més intim 1 arraullt.
Ls. pauta caracteristica de la cBl·
blloteca Universl>, que és la d'aplegar
les obres essencials de la literatura,
queda continuada 1 s'enriqueix amb
aquesta. aportació. (Recordem que
aquesta collecció posseeix <<Werther»,
de 'Goethe, 1 «Petits poemes en prosal>, de Baudelaire, etc.)
Segurament havem llegit molts lll·
bres, l han estat tradaídes moltes
obres, de les quals «Llegencles dels
Wik.ings» és l'antecedent, com a obra
bàsica. Una obra, per tant, que cal
haver lle¡it.
Felicitem la senyoreta. Victòria Soldevila, per la seva brillant entrada
en el camp de la. literatura.

Director d'orquestra.»
Més tard, quan ja la seva vida.
tocava a la fi, encara. el gran crea·
dor de <Parclvab léu patent la scva protesta. a Sorrente davant l'hostilitat amb què se'l tractava pel respecte que professava a Bellinl. c.No,
mil vegades nol-exlaJni,-. Belllnl
és, al contrari, una de les meves
predileccions perquè la seva mUsica
és tot cor, sentida I lligada Intimament, estretament a I& paraula. La
música que Jo detesto és la música
vaga, sense conclusió, que no conté
car tema n1 sap situar-se~.
a aquestes paraulea del mestre,
veritables sentències, Gabriel d'An·
nu.nzio bi afegeix, amb el seu lirisme· «Elevant-se en l'aire que l'ha.
nodrit, la música de Belllnl. alm·
ple nua. sola, resta tal com la co!un'ma del tanple, I la melodia triomfa de la paraulu.
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Vk:nç BellinJ, aegons Sa.mazeullh,
é a cat.ànla (Siclllal el s de
~~!'fmbre del 1801, mentre John E.
Barlr.er el la néb<er un any més tard
o sigui el mateu dia I mes de l'any
1802, 1 les modestes habitacions del
Palau de Gravin&. tran.slormaL en

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA P ER A VUI ,
DIME CRES

7'15: Primera edició de «La Pa·
raulat. Diari radiat de RADIO BAR·
CELONA. - Discos.
8'-: senyals horàries de la catedral. - Discos.
8'20: Segona edició de <La Paraula>. Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comarques catalanes.
9'-: sengais horàries de la Catedral.
11'-: Senyals horàries de la CaGeneralitat de Catalunya.
tedral. - Servei Meteorològic de la
MIGDIA

Stmyals horàries de la Ca-.
ted.ral. - Secció Femenina. - Mú·
sica. selecta en dlscos.
12'30: «Plat del dia», del Restaurant Tivoli. - Contlnuacl6 del programa de discos.
12'-:

EMISSIO DE SOBRETAU LA
13'-; Senyals horàries de la ca...

tedral.
13.05: cCocktaU del dia», de Pere
Chicote. - Programa de discos variats.
13'25: «Cocktall d'avuil>, del Restaurant Brasserie Tívoli.
13'30: Informació Teatral 1 Car~
tellera. - Continuació del programa
de discos.
13'45:
«Comentari teatral», pet
Valenti Moragas Roger.
13'50: Secció Cinematogràfica. Critica d'estrenes, per J. Cuesta Ridaura..
14'-: eLa. Paraula». Emissió de
les dues de la tarda. Informació de
Barcelona.. Actuació Teatrals l MU•
sica ls.
14'30: «Butlletl Oficial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del
número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa del Treball, d'cE ·A
J 1».
15'-: SEssió Radlobenèllca.- Discos escollits.
15'15: <La Paraula>. Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Direc!
tament des de Madrid. Ministeris.
Resum de la cGaceta». - Continua.ció de la Sessió Rs.dtobenèfica.

Home d'amor i
d'aventura
NO VEL .LA

Què és la Unió
de Rabassaires

5 pessetes

Per la Justícia i
per la Llibertat

per
PUIG

NONIT

(QUARTA EDICIO)

2 pessetes

VILA

L1ePu aquests dos llibres

amb u n pròleg de

ECOS

COMPANYS

LLUIS

NOTICIARI
Resums. - Entre les nostres publicacions, han aparegut aquests darrers anys un nombre remarcable de
«Resums» Recordeu per exemple els
de la «CoHecctó p'opula.r BarciÏ1o»,
referents a matèries variades: «Resum d'Història del Llibre», per Pere
Bohigas; el cResum d'Aviació•, per
Manuel Foyé· el «Resum d'Història
del comerç», 'per AUons Maseras; el
«Resum d'Història de la. CUltura»,
per Josep Lleonart; el «Resum d'Es-tadisticn», per Josep Maria Cardlr
na· el «Reswn de Comptabilitat»,
pe~ x. Kuhnel· el &Resum de GeograCia de Cata.Íunya», per Pau Vila;
el «Manual d'Excursionism.et, per
J. M. Baptista I Roca. Recordem
també els resums de diverses literatures (catalana, grega., llatina, provençal, IUlg!esa I rusaa> dins la mateixa colleccló.
El ccLUbre de les Bèsties,,, d e Ra~
mon Llull. - Aquesta amen..fssima
obreta de Ramon Llull, que forma. lo.
setena. part del CI.Jibre de Merave·
lles», ba estat publicada modernament diverses vegades. Figuri', naturalment, dins les edicions completes
del cLllbre de Meravelles:» (o cFè·
I!Dl, entre les quals la més acurada
és la d'cEls Nostrea Clàssics> (de
l'Editorial Barcino), amb pròleg, notes 1 gl'lsmrl de S!llV~dor Galmés.
HI ha, també, l'edició modernitzada
apar0311da dins la biblioteca de
cL'Avençt.
La trakló constant de la Lllp
Lel trà¡iques con tnulic:cioDS de

Cambó

poaades en evidència en el llibre
de

Jaume Miravitlles

Crítica del6
d'Octubr,e
OATALONIA
Ronda de Sant Peno,
Barcelona

Un literat conegut nostre é! l'home més distret que co1~oei:rem. Fa
anus, va aconseguir ésser enrolat en
una oficina, on es passava unes pa.
que! hores, i percebia un sou. que,
petit i tot, li donava més que la li·
teratura.
. .
El seu comès const.Bha emplenar
uns fulls, posar al dessota la data
estampfllar·los. ~'home va ter aiXó
1tot un ~ny. EL du~ 3.1. de desembre
,va consagnar al& 1mpreso! la. data,
atxt: 3~-Xll-192 .. . , tal com solta ter
1
1
cada dla.
j Però Z'en~emà passat, en repren.
la tasca, el seu cap va adonar-se
1dre
r,zue el fun.ctonari datava els papers
1
en la seg1lent ,tormo.: 2:Xlll-19Z ...
Per a eU l any contlnuava i era
de tretze nLC.sos, com hauria pogut
ésser de quaranta, .!i hQm no l'avisa.

s

NIT
eLa Paraula». Noticiari

~

partiu. Noticiari d'Aeronàutica, a
càrrec d'Alfred Domènech Navarro.
-Programa de discos selectes.
20'45: Noticiari des de la Red..,_
cló de KLa Publicitat».
20'55:
Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
21'-: senyals horàries de ia ca.tedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Concert per l'Orquestra. de
RADIO BARCELONA.
21'30: «Confidències», per J osep
Carner. - COntinua.cló del concert.
22'05: <La Paraula». Emissió de
les deu 1 cinc del vespre. Directament
des de Madrid. R~um de les in!or~
macions radiades durant el dla,
22'15: Radiot<>atre d'cE A J IJ :
La comèdia ca.stelalna en dos actes.
original de Manuel L1na.res Rivaa.
que porta per titol: cLo paoad.o o
concluido o guardada».
24'-: <La Paraula». Emissió de
les dotze de la nit. Darreres 1nf()tlol
macions.
FI DE L'EMISSIO

l

;t

M!S& ROCA
CAMISERS
CASA ESPECIAL PER
A CAMISES A aiH>A

•••

.

El nostre amic Josep MiUet tre.
ballava en una. aependència en companyia de diverSO..$ camarade.s més
joveJ. Hi havia una plaga de nws.
quits a l'estiu. Peró com que eren
Programa per avui, dimecres
molts a escriure Se'ls repartien equf.
12'-:
Obertura, senyals horàries,
tatfvament.
Va venir, però, la implantació de música. r egional.
12'15: Música variada..
la setmana anglesa t tots en toc(!...
ren els ben.tjetr, llevat el nostre
13'-: MUsica de reVistes.
amic, el qual, per la !eva categoria
14'-: Música selecta.
tuperior, no podia deixar de formar
14'311: FI de l'Emissió.
el dúsabte a la tarda. I com que
19'-: Obertura, aenyals horàries,
ua IOl, tota el& mosquits ettaven música
variada.
per ell í el devora11en.
19'30: El disc del radi olent.
A Za fi va interpeuar els sem caps
20'-: cotitzacions
t, molt aerió8, els digué:
20'05: Música variada.
--si la setmana anglesa no se'm
21'-: Noticies locals I Servei M&
Ja eztemtva a mi, o bé als 1'1'WSquits,
em. veuré en el cas de renunciar teoro!bgic.

EAJ • 39 • RADIO BADALONA

f<mpleu.

21'15: Radloteatre, presentació del
Grup Escènic del Centre COral del
Masnou, es radiarà el drama en tres
Coneguda é! la tossuderia cbaturra~ 4e determinat personatge que actes d'Ign&sj Iglésles: <La Llar A·

•••

/14 fet parl<lr molt. Dirieu que t1 de pagada).
22'15: Noticies de Premsa des de
la mateixa /JUta de la d'aqueU pal.s4 1e~u.f 1ap .sf ell maleizl-que Madrid.
va en.trGT en una drogueria i va dtr:
22·so: Continuació de Radloteatre.
-A ver si me d.an un quesito de
22'15: FI de l'Emisi.só,
csos redondos que veo en el esca·

para te.

amb un prOieg de
Lto.b Companys
AdmlnlotraclO I venda:

T AR DA

Programa de discos.
18'-: «La. Paraula». Emissió de
les sis de Ja tarda.. Informació general - Programa del Radiooient..
Discos a petició de senyors subscrtp.
tors de RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de eLa Parau~
la», dedicat a la Secció Infantil, de
RAD I O BARCELONA. Rondalles,
contes. consells UtUs, etc. - COnti.~
nuacló del programa del Radiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.
16'-:

20'-:

S' ha posat a la venda :

NORMA
Opera en dos actes, de Bellinf.
El sotscrit no creu poder ma·
nifestar més la seva estima pel
pUblic amant de l'art que es.
contnt aquesta òpera per al seu
benefici.
«Norma» és. abans que tot, entre les creacions de Bellinf, una
d'aquelles òperes que conté fragments esplendídament melodiosos i que reunett a la xardor la
més pregona realitat.
Els adversari! més decfdits de
la nova wuLsica italiana conve·
nen en el jet que la composició
d'aquesta òpera és sublim.
La direcció 114 jet tots el3 S(l...
crificis per a la bona interPTetaci6 l presentació d'aquesta
ópera: permeteu-me a mi corv
vidar el públic perquè 4S!tstei·
z¡: a aquesta representació.
Jo espero que el pUblio~ tenint
en compte la manera com to he
vingut deSenvolupant les meves
funcions de director d'orque.stra.
tindrd a bé continuar atorgantme lt:t seva indulgèncfa, con.ce.
dint.me la mercè d'ani.stir a la
representacfó del meu benefici.
Rica rd WA GNER

UNI O RADIO , S. A,

J. Palau-Fnbre

<TEATRE DE RIGA
Dissabte 11 de desembre del 1837
PrimercÍ repre_,entació, a benefici
del que !ul>Scrlu, de

...

LLEGE NDES DELS VIKINGS

LLUIS CAPDEVILA

•••

Wagner estimava l'obra magnf!ica
de Vicenç Bellini 1 l'estimava pràcticament, honorant-la i escollint-la
per al seu benefici al Teatre de Riga. com a dada curiosissima volem
transcriure'n el cartell:

RAD... I O

LLEGINT.~

UN CENTENARI

La Música és corn un llibre obert
Uejat, l'hem llegit un xic per da- a.l cor. Per això la Múslça constitueix
munt. Mentre esperem l'bora. de po. també un sector de la Uter&tu.ra, per
tal com el cor i el cervell serven
der-ne fer una. rescensió més exten- una absoluta relació 1 el cor sent
sa-l'autor 1 el llibre ~ la merei·¡mentre el cervell llegeix.
xen- ens plau dir als nostres amics:
Vicenç Bellini constitueix potser
llegiu aquest llibre. Hi trobareu el el més estret lligam entre el cor
que hom no troba. en tots els lll·
bres: una gran bondat. un gran esperit de justlcia.

aquesta maj oria. Escriptor d'una dig.
nJtat admirable I Incorruptible, ba
sanut posar·se, seguint el consell de
Gork.l, al costat de la força. Obrera,
de la cultura per a la creació de noves formes de vida.
Us recomanem la lectura d'aquest
breu assaig que, amb el titol de «La
cultura española en la. llegalidad»,
ha. publicat Ramon J. sender en el
primer nUmero de «Tensor». El tema
hi és tractat amb inteliigència i valentia. I és un tema que ha d'interessar profundament, apassionadament, tota els que no volen que la
cultura. sigui, com alguns voldrien,
l'arma. d'una minoria contra una m.a..
joria. En el món intellectual -que
fins ra poc a Espanya ha fet una
vida model de grisor i ensopimenecal assaltar 1 prendre totes les posicions. La cultura avui ha d'estar a.
mans del poble, ja que únicament
així pot salvar-se.
LLUIS CAPDEVILA
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L'adroguer tractà de convèncer-lo

que no eren. formatge, linó patilles

de aabó en /OTm4 de bola. Peró fa!tre no va donar el seu braç a tór·
cer f, davant La inutilitat del.r 1eu1
U/<>TÇOO, aqueU U UittTà la pasttua.
El tosmt la "" mossegar, palade7d
la mruad4 I cli¡¡ué, tent ganroteo:
-Es malo ... muy """"'··· 1Pero es
QUeOOI
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Vegi' s
la nostra secció

ANUNCIS PER
PARAULES
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Obrer català conscient; el teu ·diari es .LA, .HUMANITAT

'A les illes de la Reunión
Ha parlat

ABD-EL-KRIM

INFO·RMAC ·I O ·DE ·L.'ESTR A N GER
CONTINUEN ELS PREPARATIUS MILITARS A ITALIA I A ABISSINIA

Al cap de d eu anys de l'extraordinària guerra del Marroc ..

Per primera vegada
Abd-el-Krlm, el fam ós emir del Rlt, ha confiat a una periodista
els seus records sobre el passat, tan dens de fets, d'esdeveniments I
de dramatisme.
Deu articles constitueixen l'apassionant reportatge de Souky
d-e Cotte, l'intenluadora del cap rifeny, que a vui veu passar els
seus dies d'exiliat en el r ecó llunyà de les Ules de la Reunión.

¿Què passà al Marroc?
¿Quin fou el paper d' Abd-ei-Krim?
¿El món islàmic, avui neguitós, estava vinculat en
aquella aventura marroquí?
¿Què pensa Abd-ei-Krim del passat?
¿Què espera del futur?
¿Quines activitats es produeixen avui, en el seu exili
oceànic?

El Negus ha signat el decret de mobilització i
que Mussolini mobilitzi els seus deu milions de
El Govern etiòpic acorda que si els italians ataquen les
seves tropes, abandonin una faixa de terreny de trenta
quilòmetres per a no tenir topades i poder provar a bastament l'agressió davant la S. de N.
Els italians tenen
més de tres-cents mil homes a les seves colònies, dispo·
sats a l'atac
Fa dos dies que no plou en tot el
territori abissini !

milions al de Marina i els altres re!ltants al d'Aeronàutica.
FA DOS OIES QUE
PLOU A ETIOPIA

El SENYOR AZAÑA DE RETORN
APARIS

NO

Maniobres .a.ustriaques en les
quals parbctpa un Habsburg

Viena, 24. - La «Correspond
Paris, 24. - De reton1 del seu Politica» dóna compte que la encla
Addis Abeba, 24. - Després de dos
dies sense caure sobre el país ni viatge per molts països europeus ha matschtz h a efectuat maniobres Retup.a gota d'aigua, hom considera a- arribat el senyor Azaña, que hom Baixa Austria dissabte 1 diumen a la
Els exercicis han tingut lloc alge,
creu romandrà. dos o tres dies a la
cabada la temporada de pluges.
El Negus ha desmentit la deman- capital de França.
tor d'lbbts-Melk. Actuava com a ~c
da del ministre de França a Addis
bitre l'arxiduc Salvador coronel ~
Abeba, el qual soHicitava que l'estaLA HUMANITAT, sempre atenta a l'interès dels moments,
l'Exèrcit Un altre membre de 1 e
acaba de contractar amb caràcter exclusiu per a Catalunya aqu'esta
EL NEGUS HA SIGNAT mUions de francs. Entre aquestes ció del ferrocarril de Diredawa fos
~ Habsburg, l'arxiduc TeOdor adlrlcagla un dels exèrcits.
'
·
L 'ORORE DE MOBILITZA• comandes es compten també adqui- custodiada per 180 soldats francesos.
lnteressantíssbna sèrie de
L'emperador considera que aquesta
CIO GENERAL
sicions de camions automòblls, indu- estació no ha de témer res, per ara.
Addis Abeba, 24. - Hom sap que mentàr ia i material de construcció.
Londres, 24. - Mr. Arthur Hen- Els anglesos han sotmès les
deu reportatges
el Negus signà ahir, dilluns, l'ordre
ELS ITALIANS NO HAN derson, ex-ministre anglès 1 preside mobilització general, que serà puPRINCEP EGIPCI AL SER·
ACABAT ENCARA ELS dent de la Conferència. del Desar- tribus
front.ereres d'Afgablicada en el moment oportú.
que començarem a publicar immediatament, en pròximes edicions.
VEl DEL NEGUS
PREPARATIUS
mament, sofrl ahir una operació en
Alexandria,
24.-L'Emperador
d'Amstan
La silenciosa incògnita de les illes de la Reunion
Djlboutt, 24. - Noticies que arri· una clínica. Els metges declaren que
¿INDIGENES DE LA SO- bissínia ha acceptat l'oferiment dels
Londres,
24.
Les tribus turbUle
el
seu
estat
segueix
igual.
ha desaparegut.
ben
d'Asmara
infonnen
que,
segons
MALlA ITALIANA ATA· seus serveis fet pel príncep Ismnil
tes de la zona fronterera. de l'Ind~
QUEN POSICIONS ETIO· Daud, descendent del fundador de sembla. els preparatius italians per a
una ofensiva contra Abissinta no
L 'ESTAT DEL MALALT ES amb l'Afganistan s'han sotmès d:_
PIQUES ?
l'actual dinastia egípcia.
SATISFACTORI
prés de molts dies de lluita. en els
Addis Abeba, 24. - Circula el ru·
El prlncep OsmaU Daud marxarà han acabat encara, per bé que con.
Londres, 24. - Aquest migdia s'ha quals els anglesos mobilitzaren autos
mor, que no ha estat confirmat. que immediatament amb direcció a Ad~ tlnuen amb intensitat els moviments
de tropes.
publicat un butl!eti mèdic, en el blindats.
s'ha produït un incident de frontera dis Abeba.
artilleria
motoritzada
Sembla que els caps italians tenen qual es declara que el president de a vions t 15.000 homes.
.a Ogaden i Somalia italiana.
'
Segons sembla, di versos indigenes
EL CANAOA TE LLIBER· el propòsit de tenir a la reserva els la COnferència del Desarmament,
«camises
negres».
Mr.
Arthur
Henderson,
es troba en
de la Somalis italiana, amb el preTAT D' ACCIO EN EL TER•
Informen també que els italians estat satisfactori després de la detext de deserció, entraren a Etiopla
RENY INTERNACIONAL
han
emplaçat
canons
de
cara
a
Adua
llicada
operació
quirúrgica
a la qual
1 contestaren a.mb un tiroteig una
Otta wa, 24. - El primer ministre
ha e3tat sotmès.
intimidació que se'ls féu per a lliu- canadenc, senyor Bennet, responent del calibre de 75 centímetres.
Sabotejador detingut
Malgrat comptar el senyor Hen·
r ar les armes.
a l'arquebisbe anglicà de Frederic~
Agents de la brigada de persecuOBRERS OEL LIBAN CAP derson 72 anys d'edat, ha resistit
town, ha declarat que la mare pàció de sabotejadors de tramvies i
A ERITREA
perfectament l'operació.
ELS CIUTADANS DE Dl· tria ja no és una màquina directora
detingueren Bonifaci Tor(Ve de la pàg. 12)
L ' ENTREVIST A DRUM·
VERSES REGIONS O EL de la vida nacional canadenca, perLondres, 24 . - Comuniquen de BelEl malalt .sofria des de f!l ~.emps o.utobi.L$0s
res Gil, el qual fou
MONO· MUSSOLINI
SUO !TALlA HAURAN D'E· què el Canadà té ple control dels rut al «'l'he Times» que agents ita· 1ctericla, que els metges atnbwen a ganti» quan tractavasorprès «in fra.
tallar amb
Roma, 24. - Com ja s'ha comu·
DIU QUE ELS ITALIANS
VACUAR
seus destins 1 actua com una nació Hans han contractat diferents cen- cà.lculs biliosos, que han estat ex- una fulla d'afaitar, de
el cuir' dels
Roma. 24.- Hom sap que ha estat independent que no ha de donar tenars d'obrers al Liban, els quals tirpats.
VOLDRIEN FER MARXA nicat, l'ambaixador d 'Ar.glaterra a
seients d'un dels . cotxes de la ComRoma, sir Eric Drummond, visità tramès un qüestionari als ciutadans comptes a Westminster.
ENRERA
han sortit cap a Eritrea.
panyia d'Aut-obusos.
de Nàpols, Messina, Palermo, Bari i
Bennett ha fet aquestes mnntresLondres, 24. - Aquest mati s'ha anit al senyor Mussolini.
Dit detingut té a Prefectura an.
El diplomàtic anglès lliurà al duce altres ciutats del Sud que no es tacions en relació amb el conflicte
LA CIVILITZACIO EURO·
r ebut de Ginebra la següent infortecedents com a extremista.
un missatge del ministre britànic de troben ocupats en algun servei es· italo-etiòp1c:
PEA PENETRA A ETIO•
mació:
LA MOBILITZACIO DELS
PIA
Els italians s'han adonat que les 1 Exterior, sir Samuel Hoare, el qual pecial, preguntant-los si podran trasDEU MILIONS D'ITALIANS?
raons exposades per Aloisi contra les tenia per objecte acaba r amb algu- Uadar~se, en cas necessarl, a l'lnteAddls Abeba, 24. - Amb assistènRoma, 24. - Coincidint amb les cia del Govern, alts dignataris i cos
proposicions del Comitè dels Cinc no nes discrepàncies d'apreciació rete- r ior del pafs pagant-se particularhan portat, com esperaven, l'oferi- rent a les relacions entre ambdós ment totes les despeses que el tras- noticies que es reben d'Addis Abeba diplomàtic, s'ha celebrat avui la. i· Els japonesos volen fer pasFerit greu que no és
ment de noves proposicions per part països, que podien haver sorgit de llat els ocasioni. Aquesta mesura s'ha donant compte d'haver estat signa- naugurnció de la primera presó de sar,
per força, vaixells de
del Comitè. Davant llur fracàs, pre- la conversa tinguda entre el sots-se- pres sols com a precaució i única- da pel Negus l'ordre de mobilització tipus modern construïda fins ara a
identificat
tenen que les dites raons exposades cretari senyor Suvitch i l'ambaixa- ment seria aplicada en cas de mo- general, s'adverteixen a I tàlia clars Abissinla.
guerra
per
aigües
russes
A
la
carretera
de la Bordeta un
dar
anglès,
la
setmana
passada,
en
bUit-zació
general.
Els
f;mciona ris indicis que el Duce ordenarà d'un
no erer. oficials.
La presó té cabuda per a 400 retramVia atropellà un home i l1 oou.
Davant aquest inesperat aclari- tractar dels moviments militars i na- governamentals entenen que es trac- moment a l'altre la magna mobilit- closos i contrasta amb les antigues contra el parer de Moscou sà greus ferides. A causa del seu esta d 'una mesura de defensa contra zació de deu milions d'homes. S'arri- presons abissínies.
ment italià, hom es pregunta, als \-als britànics a la Mediterrània.
El senyor Mussolini rebé el mis- possibles atacs aeris.
ba a dir que l'ordre serà donada avui
Es probe,ble que el cos diplomàtic
Moscou, 24. - L'Agència Tass dó- tat fou t raslladat a l'Hospital Cllcercles ginebrins, sobre quines ma· satge
de sir Hoare amb tota cordiamateix, després de les sis de la tar- hagi estat invitat a la inauguració na compte d'un projecte Japonès nlc.
nlfestacions es basarà el Comitè dels
No rou possible que pogués artlcu.
i s'espera que d'això en r esulL' AMBIENT DE GIBRAL.. , d~. guan hagi cessat el treball a les de la presó per tal que constatés els susceptible de provocar greus comCinc en el seu informe al Consell litat,
lar
paraula i per aquest motiu de
ti
una
millor
comprensió
entre
Ità·
TAR
fabnques,
comerços,
etc.
esforços
del
Govern
etíop
en
l'adappllcacd.ons
entre
Moscou
i
Toquio.
de la S. de N., informe que serà
moment s'ignora el seu nom 1 doGibraltar, 24. _ La població civll
A totes les places d'Itàlia s'han tació del pa is a la vida moderna.
La nota de 1'Agència oficiosa sovlè· micill,
presentat demà dimecres o dijous. lia i Anglaterra.
js. que no portava al damunt
de Gibraltar segueix atenta però coHocat altaveus i pals en els quals
tlca diu aixi:
cap document.
EL CONSELL APROVA LA tranqutHa, els esdeveniments.'
serà
hissada
la
bandera
nacional
LA
LLIGA
DE
CAMPEROLS
«Segons
informacions
rebudes
de
COMENTARIS
PESSIMIS•
POLIT 1 e A SEGUIDA I
Els habitants fan vida normal nl- mentre al tronc seran fixades proDE FRANÇA, CONTRA LA 1 Khabarowski, les autoritats nlpoTES OE LA PREMSA FRAN•
ACORDA UNA RESPOSTA xi com els comerços, indústries, Par- clames inci_t~nt ~ les armes ..L'orGUERRA
1 manxurianes tenen el propò31t d'in· --------~*-------CESA
A PARIS
ticulars i els mllers d'obrers t nego- dre_de moblhtzacló es donarà SlmulParts 24. - La Lliga de Campe- tentar, .a fina~ de sete_mbre, el pas
Paris, 24. - Els periòdics, en els
Londres, 24. - S'ha pogut saber ciants espanyols que hi viuen 8 tàmament ~ t~t Itàlia 1 serà salu?a- rols de França ha
llançat la següent dels vatxells duna pet1ta nota ml· La policia practicà una de·
seus comentaris sobre el conflicte oue en el Consell de ministres ce- diari.
da amb .tr1tlle1g de campanes, Slre- proclama:
litar, de Sungarl, a través de les
ltalo-etiòpic, es mostren més pessi- lebrat avui s'aprovà la política seExisteix cert disgust davant les no- nes, botzmes, etc., etc. .
cEl Comitè d'acció 1 de defensa aigües territorials soviètiques de
mistes que ahir.
gulda. pel Govern davant el con- tlcies publicades en determinada
A daz:r~ra hora i en VISt& que la camperola i les Joventuts campero- prop de Khabarowsk, i deixar a un tenció a la qual hom dóna
El fet que el Comitè dels Cinc ructe italfretiop i la confirmà per a premsa sobre suposats escorcolls a n?ta ofJclOS!:'o del Consell no tracta les, amb plena consciència que re- ! costat el canal de Kazakevltx.
molta importància
hagi passat l'assumpte al Consell de I"esdevenidor.
la frontera, 1 ocupació a Gibraltar d aq~esta. questió es c~eu q~e avui presenten la voluntat de tots els paSegons informacions autèntiques,
Per agents de la brigada de per·
la S. de N. s'interpreta com una
El Consell féu constar amb satls- de tots els sense-feina de La Linea, no tmdrà lloc la mobllitzaCló.
gesos, davant els perills de la situa- aquest pla provocà grans discus- secució de sabotatges, es procedi a
dlficultat més perquè el litigi sigui facció que el comunicat del dissabte ·San Roque i altres pobles.
EL PARTIT FEIXISTA ES ció exterior declaren que aproven sions entre els caps mi:itars japo- la detenció d'un individu, al qual
arranjat per mitjans pacifics.
confirma que Itàlia i Anglaterra no
Es arribat en aquest port el transtots els esforços que r ealitzi França nesos, perquè els elements més pru- fela molts dies que cercaven, ca r
PREPARA
Mme. Tabouts, redactora diplomà- tenen cap intenció agressiva.
port «Nevasa», e.mb tropes, entre
Paris, 24. - InfOl"macions dignes per mantenir la pau al món, i de- dents exposaren els riscos i el perill era considerat com un dels més Jmtica del periòdic «L'Qeuvre», diu saTambé aprovà el Govern la res- elles, el setè regiment de Húsares,
ber que l'entrevista celebrada ahir posta a. les pre~untes de França so- que marxa a Egipte, d'acord al pro- de tot crèd.lt1 rebudes d'itàlia a pri- ciaren que e~ el C&;s _que aquests es- de tal temptativa de passar per la portants r eclutadors de gent per a
entre els senyors Laval i Aloisl fou bre l'actitud bntànica en el cas d'u- grama normal i el moviment anual. merès hores d'aquesta nit, declaren forços resultm inut1ls, França ha violència a través de les aigües ter- cotitzar entre els tramviaire&.
d'abstenlr,-se
tot. allò que pugui ritorials russes, ja que 'el Govern de
El detingut fou porta.t a la Pre.
dramàtica, «perquè el primer minis- ml agressió que tingués per esCenaLes tropes desfilaren per la pobla- que a tot el país regna gran impa- reportar-li undeconfhcte.
Els campe- Moscou ha advertit r epetidament fectura de Policia, on manifestà que
tre francès va retreure de manera r i el continent europeu. S'acordà tra- ció entre aclamacions del públic. Des- ciència en espera del senyal convin- rols,
que tantes vegades han defen- per mitjà de notes oficials que en es deia Francesc Peralta Arévalo.
enèrgica a Alolsi el to de les con- metre la resposta a Paris per via dl- prés el general governador els dirl- gut per a que sigui iniciada a tot
Itàlia la colossal mobl.lització nacio- sat el pafs 1 es troben encara dis· cap cas no admetria el pas per la
traproposicions italianes». El senyor plomàtica.
gf la paraula. S'espera que el val- nal anomenada ja «dels deu milions posats a defensar-lo, no voldrien, en violència de vaixells nipo-manxús Al damunt seu se U trobaren diners,
producte de ootltzaclons d'aquesta
·La val considera que la magnifica laHom creu saber que la resposta es xell continuï avui el seu viatge.
cap cas, exposar llurs vides per ded'homes)),
bor\ portada a terme pel Comitè dels troba d'acord amb els desigs de
Han arribat, alxtmateix, els vapors
fensar els objectius imperialistes de per 1es proximitats de Kha~rowsk mena.
Durant
tot
el
din
hom
ha
cregut
Convenientment Interrogat, conCinc mereixia un altre tracte que França.
anglesos «Churntca», «Bemarty» 1 que l'ordre de mobilització seria do- les nacions veïnes o els interessos de i ha indicat les _greus co~seqüènctes
el donat a Itàlia al Comitè de re·
«Cervantes». Els tres porten mate- nada per Mussolini aquesta mateixa les potències capitalistes internacto- que tal temptativa podna compor. fessà on tenien el producte de le3
ferència.
cotitzacions 1 qui eren els seus prtn·
EL GOVERN ANGLES NO r ial i carregament per al Govern. nit, però a darrera hora ha circulat nais»
tar.
«L'Qeuvre» creu saber que durant
CANVIARA DE POLITICA Els dos últims, que són desembar- el
·
No obstant, segons les informa- ctpals collaboradors.
rumor
que
per
avui
no
lli
haurà
la conversa entre Eden 1 Lavat, el
El producte de la recaptació es
clons rebudes, s"han Imposat els miLondres, 24. - Es sap que en el cats a l'arsenal, enarboren la bandedarrer es mostrà disposat a unir-se Consell de ministres celebrat ahir, ra roja, Indicadora que porten a bord talSemobilització.
litars extremistes i aquests han re- repartia entre els obrers acomiadats
sap que a tot Itàlia, les orgaenterament a les proposlciones an- del qual no s'ha facilitat cap nota, municions, explosius i materials in- nitzacions
but l'autorització del Departament de les COmpanyies de tramvies 1
feixistes tenen preparades,
gleses.
•
de Guerra per a realitzar l'intent, autoòmnibus.
s'ha tractat dels esdeveniments tn- flamables.
banderes i cartells per a les mani«Le JOW'J es pregunta sl el Coo- ternaclonals ocorreguts
Hom diu que els do3 individus de·
amb l'esperança que les autoritats
des de l"úlfestacions que es celebraran a tot el
sell de la S. de N. adoptarà ara tima reunió. A més a més, el minisPREPARATIUS PER A LA pafs en senyal de satisfacció per haEL
PRESIDENT ZAIMIS soviètiques es donin per mo assa- tinguts abans d'ahir formen part de
mesures que allunyin per sempre ter de l'Exterior, sir Samuel HoaOEFENSA D' ALEXANDRIA ver r ebut del Duce l'ordre d 'anar a
AMENAÇA AMB LA OIMIS· bentades del pas de vaixells nipo· l'organització del Peralta.
Itàlia de Ginebra. Aquest periòdic r e, ha informat àmpliament de la
Alexandria, 24. - Es realitzen m- les armes.
Sl O
Francesc Peralta segueix detingut
manxús per les seves algUes territem que ela greu resolució del Co- impressió que ha portat de Ginebra. tensos preparatius de defensa. De
torials».
i incomunicat als calaboSSOs de la
Atenes,
24.
El
president
Zaimls
ELS
ET<
IOPICS
RECULA·
mitè dels Cinc, en lliurar l"afer a E! Consell ha examinat també els cada vaixell que arriba es desembarPrefectura de Policia.
RAN TRENTA QUILOME· ha decidit dimitir definitivament, a
mans de la S. de N., allunyi defi· infonnes tramesos per Mr. Eden.
ca gran quantitat de material per
no ésser que els partits polltics arTR
ES
PER
A
TENIR
TEMPS
nitivament les possibilitats de g'.JaTambé es creu que el Gabinet an- a l'Aviació. Les autoritats militars
r ibin a un acord per a garantir la
A PROTESTAR
nyar Itàlia per al procediment in· glès no ha trobat cap raó per a angleses han pres possessió de dos
imparcialitat del plebiscit en el qual
Addis
Abeba,
24.
En
un
nou
ternaclonal a Abissinis».
canviar la seva polittca en r elació magatzems de duana. Cinc esquadrede decidir sl continua el règim
COR I PULMONS ARTIFICIALS
De totes maneres, «Le J our» no amb el conflicte 1talo-ab:s.sin1, la qual tes de bombardeig estan en carni vi9. Consell de Ministres s'ha acnrda.t que s'ha
epublicà o és substituït pel de mo-perd totes les esperances, puix que ha. quedat clarament exposada en Grècia. A Marsamatruh ha estat es- en prodUir-se l'atac de les tropes ita- rnarquia.
Nova York •
el Consell glnebrl té encara la pos diverses ocasions, especialment, en tablerta una base aèria. A Aboukir lïanes, les etiòpiques reculin una
sibilltat de confiar novament l'encàr- el discurs de sir Samuel Hoare a la l'arribada de forces ha congestionat trentena de quilòmetres a fi de doSetembre~ 13 S' AJORNARA EL PLEBIS·
r ec al Comitè dels Cin.!.
(Per correu). Els
Cambra del Comuns, el 12 de Juliol la població, 1 les familtes dels avia· nar temps al Govern d'Addis AbeCIT A CAUSA OE LA Sl·
Segons «Le Matin», el fet de tor- 1 el que pronuncià 1'11 de setembr e dors mllitars s'han vist obligades a ba per a protestar davant la Lliga de
experiments del
TUAC•IO?
nar a encomanar l'assumpte al Co- davant l'Assemblea de la S. de N. abandonar la ciutat per a dirigir-se Nacions per la invasió del seu terr itori.
Dr. Alexls carrtl
mitè dels Cinc suposaria únicament Abona la decisió governamental el a El Caire.
Atenes, 24. - Es diu, sense confirL'aferrissada defensa dels etiopes.
una nova pèrdua de temps i consi· fet que tota l'oplnló anglesa recol1 el tamós avia·
mació. que ha estat a¡ornat lndetlsolament
serà
iniciada,
segons
aquesdera que seria preferible deixar el za fermament la seva política acPREPARATIUS ESTRATE· tes instruccions, quan els italians ha- nidament, a causa de 'actual situador eh arI es
seu lliure curs a les coses l evitar tual.
al Mediterrani, el flebisclt que
GICS A MALTA
gin avançat els primers trenta qui- ció
Lindbergh, per
l 'extensió del litigi a Europa.
havia de decidir sobre e futur règim
Malta, 24. - S'anuncia que conti- lòmetres
en territori abissini.
aconseguir la
R especte a les mesures de san
de Grècia.
NO VOLEN CONFERENCIA nuen els preparatius militars. S'està
clons, als círcols ben informats de
creació d'un cor
TRIPARTIT A
reconstruint la carretera de 60 quiA ADOIS ABEBA CONSIDE ..
Paris s'opina que Anglaterra no ha
REN INACCEPTABLE LA
1 pulmons artlfi·
Londres, 24. - Hom creu saber !~metres que volta l'illa, a fi de facipensat en l'execució de mes-..tres millta: el transport ràpid de tropes.
CONTRAPROPOSICIO
ciats,
segueix In·
litars 1 sf únicament en les econò- que en el Consell de ministres cele- Les esplanades
baixes, aixi com cer- ¡
dd'
be
·
brat aquest mau a Downing Street. tes extensions de
miques 1 financeres.
teressant els cirterreny i els aefò-.
A lS A ba, 24. - Oflcialment es
el
qual
ha
durat
una
hora
t
mitja,
Perttnax, a cL'Echo de Paris» opidroms han estat voltats d fill
~ec~ara que les contraproposicions
cols cientlfiel
e
erro Italianes presentades verbalment a
na que els anglesos dubten encara s'ha decidit rebutjar la suggestió de d e punxes. Els camps de tir,
que
fa
Ginebra,
són
inacceptables
per
a
Ettodel
pals. Els dert.unir
una
Conferència
tripartita,
ja
sobre les eventuals mesures militars
molts anys que estan abandonats, I pia que mai no accedirà sobretot
talls 1 cara.cte-"'q ue haurien d'adoptar. Es creu sa- que es considera que el sol fet de són.
novame!lt utilitzats. L'Aviació al seu desarmament _ qÚe la deiber que els anglesos proposaran a celebra r-se aquesta s'interpretaria, lòrlstiques d ell
xa.ria a mercè d'un invasor qualseFrança I 'ocupació de la petita lila gicament, com una debilitació del realitza diàr1ament exercicis.
Nova·York, 24. - L'aviador trans-aparells no tOn
Sota
les ordres de les autoritats, vol-, 1 a la concessió a Itàlia d'w1a atlàntic
francesa de CheUshaid, al nord d'A- prestigi de la S. de N.
lituà
tinent
Fèllx
Waitkus
es construeixen soterranis de pro- franja de territori etfope des d'En- ha hagut de rebre assistència
prou coneguts
den, que, a n:ans de la Gran Bretafacultrea a la Somalla ltallan&.
POSSIBLEMENT EL COMI· teccló contra les bombes.
nya, tindria. un valor extraordinari,
encara
pér pO"
tativa
per
trobar-se
fisicament
esPer
ara,
la
població
roman tranTE OELS CINC SERA MANper trobar~se precisament . davant
gotat per la penosa travessia efecder dictaminar
quiHa.
TINGUT
A
CAUSA
úE
ELS
ITALIANS
TENEN
MES
d'Eritrea, en forma que aquest tertuada des de l'aeriport novalorqui
!TALlA COMPRA PRODUC·
la seva eflcàcta
L 'ENTREVISTA DE S I R
OE TRES CENTS MIL HO•
r itori Italià qaedaria domlnat en la
Floyd Bennett fins a les costes
TES A LA COLONIA AN·
ORUMMOND I MUSSOLINI
MES EN ARMES A LES SE· de
en el terrenY dt
seva major part.
d
'Irlanda..
GLESA DE KENYA
VES COLONIES
Ginebra, 24. - Com ja s'ha comula pràctica. perb
A més del tren d'aterratge, Watt;..
Londres, 24. - Els italians han
Roma, 24. - Amb tota mena de kus trencà en baixar a terra l'hèlix
EL CONGRES DE MUTI· nicat, el Comitè dels Cinc, en la fet comandes de ramaderia, cereals
per altra blndl
LATS DE GUERRA ES seva reunió d'aquest mati ha apr ~ I altres productes a la possessió bri- reserves referent a l'exactitud es diu i l'ala dreta del seu avtó.
s'assegura que
PRONUNCIA PER LA PAU vat l'informe que ha d'elevar nl tànica del Kenya per valor de set que la situació de les forces italiaInterrogat pels periodistes, l'avias'han
nes és:
portat e
Belgrad, 24. - Ha estat clausurat Consell sobre el resultat de la labor
dor lituà ha manifestat que durant
Aproximadament 260.000 soldats tn. la
cap diverses proel Congrés Internacional de MutUat.s per a la qual fou nomenada. L'inseva
travessia
de
l'Atlàntic
a
digenes
i
metropolitans
a
Eritrea,
forme serà publicat probablement
ves amb ana.
de Guerra.
bord del monoplà c.Lituanica llt
En examinar el conflicte ltalo-etiò- demà. dimecres; però als cercles ben cipalment en el ret que el Govern aproximadament 30.000 homes re- s'havia mantingut gairebé sempre a
mals
als qUill
centment
allistats
a
Libin
i
altres
pic i les seves possibles repercussions informats es declara que no conté italià ha denegat obertament que hagran altura, però enmig de l'oceà
s'havia Pr iv •'
a Europa, el COngrés s'ha pronunciat cap conclusió, i es limita. a exposar gi fet les contraproposicions tan dis- tants a Somalla. No se sap el nom· hagué de baixar fins a capes atmosdels esmenteU
decididament a favor de la pau i ha les proposicions que ha sotmès a cutides, per mitjà del seu delegat bre de tropes indigenes de Libia i fèriques més calentes perquè dad eclarat que el conflicte ltal<>-etlop les parts Interessades, les contesta- baró Aloist. ço que s'interpreta com SOmalla, però es calcula entre 30.000 munt les ales t el motor s'hi estava
òrgans,
aoonst"
'demostra la necessitat que tots els cians d'aquestes 1 la comunicació a signe que Itàlia es desplaça quel- o 40.000 el nombre de soldats tndf- fonnant una capa de glaç.
guint rer-loS vi.,.
pobles resolguin el problema d'un e- verbal del baró Aloisl al senyor Ma- com de la seva. fins ara intranst- genes que estan en fUes en les tres
Fèlix Waitkus ha expressat el seu
colònies italianes.
re per espai d'lfgent posició.
quitatiu repartiment dels béns colo- dariaga.
Es diferencien molt els càlculs del sentiment per no haver pogut acaEl COmitè no ha decidit encara la
g u ns minutJ.
Hom creu també que el Comitè
nials per a la millor distribució de
resignació del seu mandat al Con· dels Cinc serà confirmat pel consell nombre total d'avions que Itàlia pos- bar el seu vol a la seva pàtria, com
les matèries primes.
L'èxit assolit, no
seeix
i
també
del
nombre
que
hi
ha
tenia
la.
intenció,
però
ha
posat
de
seU de la S.de N.; es creu que es- 1 encarregat de continuar els seus
obstant
a.
l'Africa.
ésser pr
Segons
els
càlculs
més
relleu
que
en
la
lluita
rontra
els
treballs sobre noves proposicions, que
UNA PREGUNTA DEL GO• perarà noves instruccions.
tlt obre Clft1l •
Es probable que el COnsell es re- és possible que sotmeti al Govern mesurats es troben a l"Afr1ca entre elements hagué de gastar tota la
VERN FRANCES A L' AN250 i 200; però hl ha qui diu que gasolina que portava en els grans
uneixi dijous vinent per a discutir italià per a la seva consideració.
rutures expefmón
GLES
l'informe del Comitè dels Cinc l. Totes aquestes conjectures no han n'hi ha molts més. Segons sembla es dipòsits del «Lituanica Il», que, a
cies que el
calcula
en 3.000 el nombre total no ésser per aquesta contingència,
Londres, 24. - Com és sabu~ el adoptar decisions sobre la conducta estat confinnades per ara. en cap
de la ciMell.
G overn francès, per mitjA del seu a seguir d'ara endavant.
tenia. radi d'acció suficient per a
centre oficial; són solament motiu d'avions italians.
amb interès o
ambaixador a Londres, soY.icità del
L'opinió predominant a Ginebra és de comentari
els clrcols
DOS MIL CINC CENTS Ml- arribar sense escales fins a Kowno.
Govern britànic una declaració so- que encara. no s'han esgotat els pro- tes a la S. de entre
A bord del seu e. vió no porta va
escepticis1111. etN.
LIONS DE LIRES CAP A
bre l'actitud que adoptaria en cas cediments per a solucionar pacificaT. S. H., però si un salvavides conL•AF RI CA
pera.
d ·una. agressió a Europa, amb re- ment el connicte italo-abl..ssinl, 1 s'es·
EL CONSELL ITALIA ES
Roma, 24. _ S'anuncia que es sistent en una minúscula llanxa de
lació a la seguretat coHectlva.
pera que la conferència sosti.Dguda
TORNARA A REUNIR EL pressupostaran despeses per vaJor de goma. En cas de caure al mar, el
S'anuncia que dintre breus dies anil passada entre l'ambaixador briDISSABTE
2.500 milions de llres per al corrent buidat autmnàtlc dels dlpòsiiB de
el Govern britànic lliurarà. a l'am- tànic a Roma, Sir Eric Dr..munond,
Roma, 24. - A l'acabament de la any financer , amb d'estlnacló a l'A- gasolina U haurien servit de flota1
baixador francès a Londres, la res- l el senyor Mussolini hagin obert r eunió m1nisterial celebrada avui ha frica Oriental
dors per a mantenir l'aparell da- La foto reprodueix ~ cor I els pulmons artificials Inventats pel Dr. carrt
posta a dita sollieitud, la qual es pu- nous camlns per tal d'arribar a la estat anunciat que dissabte vinent
D'aquella quantitat m11 milions se- munt la superficie.
I el coronel Llndbergh
bllcarà a.lxf que hagi estat rebuda conclusió satlstaclòria de la qüestió. tornarA a r eunir-se el Consell de Mi- ran destinades al Ministeri de ColòFèlix W altkus ha realltzal la trapel Govern de Paris.
Aquestes esperances es basen prtn- nlstres.
(Foto. Keystonel
nies, altre tant al de la guerra, 150 vessia de l'Atlàntic en 22 h. SO m.

Henderson ha estat
operat
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EL CURS DE LA CRISI EN LA SISENA JORNADA

Aquest matí es decidirà la
fn cara que e's quatre caps del

• •
importants obstacles
donin facilitats, semblen eXIStir

(Ve de la primera pàgina) esquerres a un Govern nacional 1
El senyo~ Martinez de Velasco pas- del ministre d'Hisenda, que digué:
Alba està enfadat
afegeix:
'
tot segwt al despatx del President
-Aquests senyors m'han aclapa.
yor Alba contestà en sentit necCéntrase, al parecer, la crisis ea sà
perquè M. Alvarez li
0
r at amb les seves fineses de tal mael S;f afegint aquestes paraules:
l:.l zona que no ha deb1do abaodo- del Consell
oferia per ministre• el
•
nera, que han fet flaquejar un xic
pti~ em sembla oportú fe r-ho jo, D;ar. Se trata de rehacer el bloque y,
Chapapneta espera, la meva. voluntat. Ara, com us dic,
- 0oniSta dels successos pollttcs. Sl cabe, de reforzarlo. No se harà
seu metge i ...
pr~!i.rà. el primer vice-president se- esto sin sacrificio por parte de los
tranquiHament
valg a veure el senyor President de
Madrid, 24. - El President de les
la
Repiblica,
1 despré.s potser us
j>reS Jl!11énez Femàndez.
màs fuertes: uno traspasarà la preMadrid
, 24 . - El senyor eh apal dl ¡
cos
Corts parlà breument amb un penf!li' rés en acomiadar-se, afeg1:
sideocia,
otro cederà alguna car- prieta s'encam.lnà des d 1 domi 111 pugu
r .a g;una
a.
~sp
estic contrariat ni molt menys. tera. Peroel entiéndase
.
e
e
Els penodistes tnslstlren en la. rlódista a la. Cambra 1 s'expressà en
bien que es- del sen:y?r
0
Lerroux a casa el senyor pregunta de si ampliaria la base del els següents termes:
t tot el que he pogut per tal de tas renunciaciones que hacen los màs
Alba. L ~ntrevlsta ent~e el senyor Govern 1 el senyor Chapaprieta resJ{e fe satiSfacció a l'encàrrec rebut,
Anit, en acabar la reurúó de la
fuertP..s
son
sacrificios
-uno
màsChapapneta
1 el .president de les pongué;
donar no aconsegui¡-ho la situació ofrecidos para conseguir
PreSidència, jo portava el fe-rm prola
meta
de
Co~ durà tren~a-cmo minut!. A la
i 'àenun 00 és altra que la de sentir-No ho sé. Jo compt.o per ara pòsit de declinar els poders davant
el ministre dlmlsslonart
d nulure d'una. càrrega molt pe- todos sus esfuerzos des de el mismo sortida,
cap de rEstat. No valg rer-t.o aiKf.
ls
ri
arnb 1a. conii ança d e¡ 'IJ~1oc. No sé sl del
dia en que se 1nicló la primera. pro- d'Hisenda es limità. 8 di
perquè vaig creure que el primer que
paganda: la revlstón constitucional distes que 1,espe.raven . r a pe o- podré o no ampliar la base. En tot havia
sad•·
de fer era manifestar-ho al
·
cas serà qüestió de noves gestions.
Y por lo mismo tteneo todo el dere~
senyors, una vtsita obliga.-Les fareu aquesta nit?
A Lerroux li causa cho
senyor Alcalà Zamora. Altra cosa
a reclamar los medlos y los re- da-Res,
per
part
meva.
Ara.
vatg
uns
hauria
moestat una indelicadesa. Per
-No
perquè
ja.
és
tard
Després
gran pesar la decisió cw·sos que llevan a ese fin.»
ments a casa meva. 1 després al meu d
w't
s . E . em retlrar é a des- altra. part, encar a que la meva condespatx
del
Ministerl
d'Hlse
d
Alll
e
v
ar
d'Alba i diu que la
n a.
cansar. Vosaltres podeu fer-ho tam- vtccló era !erma, m'agrada meditar
Les manies de Royo, esperar é t ranqull el re-'tlltat
de la bé puix que n'esteu necessitats De- les coses 1 vaig ter-me el propòsit
crisi es complica
de reflexionar durant la nit sobre
la caiguda de Gil reunió que s'haurà de celebrar a la mà. ens trobarem novament ·
Madrld, 24. - A la una de la tarPresidència del Consell.
·
el particular. 1 vaig ratificar-me en
da ha sortit del seu despatx el se~
Robles i la dissolució
r "'lentre pujava al cotxe oficial,
decisió de declinar.
Cbapaprieta surt de laElmeva
, r Lerroux el qual ha donat
alegi:
de Corts
periodista digué al senyor Alba
nY~pte als intormas:Iors de la visi~ rl. la Presidència és on podeu esPalau i diu que avui que el senyor Martínez de Velasco 1
«El Liberal», diu:
~ del senyor Alba, 1 ha afegit:
perar noticies.
contestarà adequada· més tard el senyor Alvarez Lara ha«Sea la que sea la soluctón de la
- La decisió del p~esldent de la
A pesar que el senyor Chapaprlevien assegurat que anit no es tractà
bra m'ha produ\t una gran crisis, el programa que se acuerde ta digué que des del seu donúcili
ment
a la Presidència del Consell de l'a~· JÒ li he dit, que hauria hagut y el número de carteras que saquen anltia al seu despatx oficial, el ca.s
Madrid,
coblament de carteres ni de noms ni
24.
A
les
set
1
trenta·
de venir-me a veure abans de pren- la Ceda y los agrarios, al amparo
de ministres.
dre aquesta resolució definitiva, per- de la famosa proporcionalidad la
-Però com que no! - va exclamar
què possiblement jo l'hauria conven- realidad es, y asi se consideraba Ítyer
tot estranyat el senyor Alba. Perquè
t del contrari, 1 li hauria aplanat en el Congreso,. que el predomiNo
veieu que no és exacte, us diré que
el possible el ca~. però ell m'ha de las derechas toca a. su fin. La
em donaren els noms dels senyors
contestat que prec1sament, per a nota del Presidente de la Repú·
Lnzcano 1 Mart1nez, aquest darrer
evitar aquest possible convenciment blica, con todos los reparos que sumetge del senyor Melqulades Alvano ho havia fet. El meu disgust és giere, es eVidente que señala una
rez, i en anar a. decidir qui aniria al
molt gran perquè aquesta resoluci~ orientación. El bloque de los cuaMinisteri de la Governació, vaig dir
complicarà. encara més la crisi. Sl tro se resquebraja, no en las reunioal senyor Lerroux que aquesta era.
nes
de
la
Presidencia,
sino
en
los
el senyor Alba amb ta seva autoriuna cartera a la qual havia d'anar
tat i representació no li ha estat pos pasillos del Congreso, a donde lleun home de la confiança del cap del
gaban
bien
claramente
a
fuera
las
slble és molt di!icil que un altre
partit, i el senyor Lerroux va doquatSevol pugui a.sc::olir el seu propò- muestras de disgusto en los radicanar-me concretament el nom del seles,
de
desorientación
en
los
amtgos
nyor Rochn. Jo no estava molt con6ll
En aquest moment han arribat n del Sr. Gil Robles, que empiezan a
forme, com he dit aquest mati, amb
la. presidència els ex-ministr es radi- sospechar que sobre su jefe caerà.
els noms d'alguns ministres, 1 en el
cals senyors Orozco 1 Guerra del pronto el reproche de muchos eleque ta relació amb el senyor LazRio, als quals el seu cap polític mentos de la derecha que ven como
cano, valg parlar personalment amb
se
les
ha
evaporada
el
triunfo
de
els ha estat assabentat de la dcllnael senyor GU Robles, 1 va dir-me que
noviembre, En los agrartos, no hay
cló del senyor Alba.
jo procurés arranjar les coses per tal
que
decir.
Estàn
contrariad.islmos
El senyor Guerra del Rio acolli
que el propi senyor Martínez de Vecon
el
Sr.
Royo
Villanova.
que
ha
ta notícia amb un stgtúlicatiu somJasco fos el representant al Govern
comprometido la seriedad de la mirture, mentre deia:
del partit agrari.
noria por servir sus apasionamien-Doncs, em disgusta molt.
Tinc una quartilla que m'alegro
Com que el S€nyor Ler roux ha tos y sus manlas anticatalanistas;
de conservar i que portaré ací pernotat el t6 irònic de l'ex-ministre por cierto que cuando ayer ya se
què la veieu, en la qual estan escrits
cotlzaba la posibilidad de que alterels noms 1 també unes anotacions
d'Obres Públiques. ha afegit:
-Doncs. a mi si, per la compli- naran juntos en el Gobierno agrasobre el traspàs de serveis d'obres
rios
y
regionalista.:>,
se
decia
que
el
a la Generalitat de Catalunya, que
cació que pot originar. Jo sempre
vaig demanar al senyor Martínez de
estic disposat a donar facilitats; és Sr. Royo recabarà su tndependencia.
pQ.ra
continuar
por
su
propla
y
Velasco perquè me les aclarís. Aquest
el meu deure patriòtic. En aquest
exclusiva
cuenta
personal
su
camaclariment és el que m'ha portpt avui
moment el que desitjo vivament és
paña en el Parlamento en contra
al maU a casa meva el senyor Taque es trobi una solució.
Lerroux
dóna compte als period istes de la reunió del (( 8Joque)) celebrada boada, però en ell no he
trobat una
Un periodista aleshore.s, li féu de la Generalidad. Ya se han regisahir a la tarda
coincidència amb el meu punt de
no~ar que de les manifestacions fe- trada en los pa.sado.::; dias bajas en
vista, que jo valg expressar clfl.ra(Express-Foto.)
te:> anit pels altres caps del bloc los agrarlos y en la Ceda. Ahora les
ment la nit anterior a Ja. r eunió.
mlnisterial després de la reunió a la amenaza la. separación del Sr. Royo
Villa.nova.
Aquesta és la veritat de l'ocorregut
Presidència, es tenia amb bastant
és que romangué a CM& seva es- cinc minuts, arribà el senyor ChapaUn
slgnificado
miembro
de
Refonament la impressió que avui
perant que es celebrés la reunió dels prieta al domiclll del President de 1 no m'explico com després es perd
novación
Española,
comentando
ess'arribaria. a la formació d'un Goquatre a la Presidència.
la República. Els periodistes que alli la memòria d~ la manera com alguns
,·em presidit pel senyor Santiago ta situación en que se encuentra. el
A tres quarts de set arribà a la es trobaven 11 preguntaren si al final la perden.
Sr.
Gil
Robles,
decia
ayer:
Alba.
Presidència
COnsell el senyor acceptava l'encàrrec de formar GoLa dissolució de Corts
«Seria cosa de .frotarse las manos Chapaprieta, del
El senyor Lerroux ha dit:
que preguntà als in- vern, 1 el senyor Chapaprieta no
és objecte d'una ju..
sl
no
ruera
porque
todo
precipita
la
-Jo també ho creia, després de
forma.d'or& si encara estaven reunits volgué respondre expressament 1 va
guesca
les nostres reunions d'anit amb el disolución de las Cortes. ¿Que pro- els caps del bloc, 1 els periodistes anunciar que a la sortida parlaria.
senyor Alba, que el Govern es- grama tendràn las derecha.s que o- respongueren afirmativament.
L'entrevista entre el senyor ChaMadrid,
24. - En els passadissos
frecer
al
cuerpo
electoral
después
tava fet. Només hi hagué una dl!iEls periodistes preguntaren al seu paprieta i el cap de l'Estat durà prop del Congrés hi hagué durant tota
cultat plantejada pel senyor Martl- de lo sucedido?».
tom al senyor Chapaprieta si ha- d'una hora. Sort1 el senyor Chapa- la tarda gran animació. En tots els
Por
todo
esto,
blen
se
puede
denez de \~etasco, que desitjava fixar cir que las derechas entran en ba- via fet alguna ·gestió durant la tar- prieta a dos quarts de nou 1 digué:
grups que formaven els diputats 1
1A seva posició personal 1 la del
da. , 1 el ministre d'Hisenda dlm.is-No hi ha res, senyors. M'ocupo periodistes, el tema que es discutia.
grup que presideix, en relació als rrena..»
sionari contestà que solament havia de les gestions que crec indicades a era, com és natural,. la tramitació
traspassos de serveis a la Genera·
estat al domictli del senyor Alba.
!J de donar demà una resposta. ade- de la. crisi 1 la possibilitat que es
mat de Qatalunya. Però repeteixo
C hapaprteta promou
Els infonnadors 11 demanareu una quada a s. E. Jo no he acceptat més form.l Govern.
que tots cinc ena vàrem separar
reunions, però encara impressió, i digué que no podia dir qué l'encàrrec de fer unes "~stions
Mentte uns aneguraven que el fraamb la creença que a.vul hi hauria
t
res. Vinc a veure-ategi~uè és el avui i això és el que he fet. Ara càs del senyor Alba en el seu intent
Oovern.
no accep a
que diuen aquests senyors per a des- valg al Ministeri a evacuar una de d.e formar Govern era degut a l'acSeguidament el senyor Lerroux
Madrid, 24. - Des de Palau el prés dec-idir jo. Suposo que aquesta les coses que tinc pendents, 1 des- tttud de determinat grup poUtic dels
&'ha acomiadat dels periodistes 1 els senyor Chapaprieta s'ha adreçat al reunió &erà breu.
prés penso veure un senyor.
que formen el bloc, altres consideraha dit que per últim anava al do- seu domicili particular on ha dinat.
Un periodista U preguntà quina \·en que tot era degut al fet de no
mlclli particular del sots-secretari de Després anà a casa del senyor Ler·
LA REUNIO DELS CAPS
Impressió tenia com a conseqUèncla ha ver arr ibat a un acord en la de·
la presidència, senyor Moreno Cal- r oux.
de les gestions, 1 el senyor Chapa- signa.ctó de la persona que havia de
ro, per tal de visitar-lo, tota veEn entrar al domtem del senyor
Alvarez --que ho diu prieta respongué que tenia bona tm- passar a desenvolupar una de les
gada que com '-.: sabut, està malalt. Lerroux, el senyor Chapaprieta ha
carteres que t.enen més preponderànmolt bé-- o fereix el pressió.
dit als periodistes que venta a saluEls periodistes continuaren pregun- cia dintre del Govern.
Portela comenta la dar al seu president.
sacrifici personal dels tant sl seria molt extensa 1 àmplia
A les sis de la tarda arribà al Con-Quin és el vostre esperlt? - se
caps
la base, a més del bloc governa- grés la noticia que a la reunió que
nota de S. E .
ll ha preguntat.
havien
celebrat els caps del blc.:c h l
mental.
Madrid, 24. - El ministre de la
-El meu esperit és completament
Madrid, 24. - Fela una bona esassistiria, citat per ells, el president
Governació, el qual romangué tot el negatiu.
tona que estaven reunits a. la Pre-D'això ja en parlarem -digué de les Corts.
mati al seu despatx, va absentar-se
Poc després ha arribat al domi- sidència el senyor Lerroux, Gil Ro- el senyor Chapaprieta.
Causava estranyesa el que no had'ell a migdia 1 en retornar, prop cili del senyor Lerroux el senyor Gil bles 1 Martínez de Velasco, quan
Com que els periodistes li prega- vent pogut formar Govern el senyor
de les dues de la tarda, rebé els pe- Rebles. Tots tres han estat reunits arribà el senyor Melquiades Alva- ven una orientació per a seguir tre- Alba, el J)OgUés constituir el
senyor
riodistes, als quals digué que no tenia fins a tres quarts de clnc de la tar- rez, a. les 6':3 de la tarda. El cap ballant, els digué que es dirigia al Chapaprieta, i encara que es r econoticies, puix que l'ordre és absolut da, hora en què han abandonat el do- del partit liberal demòcrata passà Ministeri, des d 'on. telefònicament, neix que els termes del mandat
prearreu d'Espanya,
m:icili del senyor Lerroux, els se- seguidament a reunir-se amb els al- demanaria hora a. un senyor per a. sidencial no eren idèntics, es creia
-Poques crisis -digué- han estat nyors Chapaprieta 1 011 Robles.
tres caps del bloc, sense fer cap ma- visitar-lo.
que el mlnlstre de Finances topaacollides per l'opinió pública amb la
El senyor OU Robles ha dit que per nlfestació als periodistes.
Els periodistes digUeren que desi~ ria amb dificultats semblants a les
tranqu!Hitat que ara s'observa. Tot- sofrir una afecció a la garganta el
A un quart de vult del vespre javen saber de qut es tractava 1 el que el senyor Alba trobà a darrera
born es preocupa del seu treball 1 senyor Chapaprieta ell donaria la acabà la reunió dels quntre amb el senyor Chapaprieta digué que del hora. No faltava qui assegurava que
deures; això no vol dir que el mo- referència de la reunió, que no era senyor Chapaprieta Sortiren junts senyor Cambó 1 que procuraria par- les seves &estlons conslstlrten a
ment polític no tingué interès.
llimar asprors 1 que per fi fóra el
res més que la següent:
els senyors Alvarez, Martincz de lar amb ell aquesta mateixa nit.
Digué després el senyor Porteta
-El .eenyor Chapaprieta ha vin- Velasco 1 Gil Rebles.
se:nyor Alb& el que constituiria el
Vallada.res que havia llegit la nota gut a donar compte al senyor Ler~
Govern qne s'havia pensat, amb l'eiEl senyor Alvarez digué que el
•
donada pel senyor Alba en acabar r oux de l'encàrrec, encara no accep- senyor Gil Rebles famlitarla. una
Lerroux 1 els seus xamplament de la base limitada als
la missió que li havia confiat el Pre- tat c:!e formar Govern. Jo em tro- referència per ésser el que major
regionalistes i al senyor Ablli Cal.
sident de la RepUbllca. Es un do- bava alli t tots tres hem examinat participació tepla en el bloc, però
s'ban dedicat a la deron.
cument molt meditat 1 té veritable el moment politlc. Hem canviat lm- el cap de la Ceda s'ht negà, i diEn el que coincidien totes les opicrítica
interès pels raonaments que en ell pressions sobre diversos afers, 1 gué, adreçant-se al senyor Melqulanines de diputats de dreta, esqueres tan. Es digne d'ésser llegit amb com que "' senyor Chapaprteta creu des Alvarez:
Madrid, 24. - Després de parlar ra i centre, era que es feta necessaatenció, segons el senyor Portela.
precfs conèixer el criteri dels altres
-Ja que esteu en l'ús de la pa- amb els representants del bloc go- ri consUtuir seguidament un Govern
Després confirmà el ministre que dos caps polltics èel bloc, hem acor- ra.ula, continueu, que ho dieu molt vemamental i amb el senyor Chapa- però que no tos de vida efíme-ra 1
havta estat cridat a Palau el senyor dat celebrar una reunió a les sis be.
prieta a la Presidència, el senyor Ler- cosa circumstancial, com es despreChapaprieta, el qual en aquells mo- de la tarda a la presidència, t:Is
Aleshores el senyor Melqulades roux es quedà reunit amb alguns cor- n!a de la nota facUltada a la Presi~~ts, segons les seves noticies, es quatre caps del bl--e, sense assistir- Alvarez digué:
religionaris 1 amics particulars, en- dencla de la RepUblica.
wvuava al despatx presidencial.
Es comentava apassionadament
hi l'encarregat de formar O<:lvern.
-Hem ofert al senyor Chapaprte- tre els quals figuraven els senyors
El senyor Porteta s'acomiadà. dels
Els periodistes han preguntat al ta, perquè s'encarregui de la Pre- Rocha, Samper, Guerra del Rio, Rey aquesta nota 1 arribà. a creuar-se una
travessa de cent duros entre el se·
llePalarlodlstes l els Invità a anar a senyor Chapaprieta quan aniria a sidència del Con:;ell de mlni&tres, Mora 1 Damas Vélez.
u.
veure el Cap d'Esta ~ i ha c;ontestat tota mena d'ajut.s i sacrificis, 1 arriA les nou menys cinc, el President nyor Basilio Alvarez i el senyor Rey
-Allà --digué- teniu les r.otlcies. que l'acceptació o no de 1encàrrec barem en això fins el llmit que ell del Consell dimissionari abandonà la Mora, sobre sl es dissoldrien o no les
depèn d'aquesta reunió.
.
designi. Tots ens prestem a roHa- Presidència acompanyat dels esmen- Corts. EI. senyor Alvarez assegurava
que es d ssoldrten, 1 el senyor Rey
u A B C"
presenta
En pujar al seu automòbil el se- borar tncondicionalment 1 personalMora sostenia el contrari
nyor Chapaprleta fou preguntat ment en el Govern, excepte jo, que, tats senyors.
Alb
així el Govern
a
també, sobre les seves impressions per circumstàncies especials, no puc
En deixAr l'ascensor, 1 dirl¡lnt,..se
També es comentava ia crisi en
Madrid, 24. - «Amplia concentra- 1 ha contesta
. t que ell no demanava fer-ho; però igualment arribaré fins als pocs periodistes que els espe.ra- un grup en el qual es trobaven els
Clón o ensanchamiento de la base res a nlngu. Veuré el que pas.ea a el límit en els sacrülc13, fins on ar- ven, digue:
senyors Golcoechea, Moreno Herrera
garlamentarta y polltica de convtven- ln. reunió dels quatre.
ribin els altres. Pot formar el 0o-Quê puc dir-vos jo que no sa- I el radical senyor Moraita.. En
a. son las condlciont:s de la forDesprés de les cinc de la tarda vern amb les persones que designl. pigueu? No puc dir-vos més que estic aquest &TUP 1~ frase¡ del cap mo~16n confiada. al Presidente de el senyor Lerroux ha abandonat el sense nt tan sols consultar-nos en satisfet de tot el que han fet els nàrquic t-.ren de gran duresa..
Cortes. Queda en el Gobierno to- seu domicili i s'ha adreçat a la pre- la seguretat que estarem conro:mes meus companys, per l'abnegació, dl:!&~ el bloque, reforzado Y acentu&l.l.o s1dèncla del Congrés.
amb el que s'hagt acordat, i que interès i entusiasme demostrat pels
Interpretacions
a SU stgnHicaclón por las dos únicas
f.
I
anirem col-laborant amb entusiasme representants del bloc amb ocasió de
Madrtdt 24. _ A Primeres hores
POrtaciones
que
reclbe;
un
minisUna
ormu
a
sobre
¡
sincerament,
sense
llml'"
l'entrev1stp.
celebrada
amb
el
senyor
d
1
¡
ba
tro
\o'3o
e a nMarUnez
arribat
el
t<.a, region austa, que serà e¡ s r. v enCatalunya
El senyor Melquíades preguntà Cha.paprieta. Hem arribat a un oom- senyor
Barrlo,alelCongrés
qual, junt
,.h•-' Y otro el Sr. C8.1derón, deredesprés als senyors ou Robles t plet acord. Tant és atxf que el senyor amb uns amics, ha pres cafè al bar.
~ta lndependiente. La misma. coheMadrid, 24. - A les sis menys cinc Ma.rtinez de Velasco sl estaven con- Melquiades Alvarez s'ha posat a dlS-Els periodistes han intentat obte:n PQlitlca del Goblerno anterior de la. t¡u-da, arribà a la Presidència forme 3 amb el que ell havia dit, i poslcló del senyor Chapaprieta amb n1r la seva lmpresaló sobre el t-ema
el nuevo. Casi todo él de las de- del Consell. per a assistir a la r~ ambdós con~taren afirmativament. tots els vots del seu partit, t dic sen- principal dels comentaris que era la
~· con la representación radical unió dels caps del bloc, el SE'DYOr Gll El senyor M:artinez de Velasco afegí se coc.dicions perquè sl és precfs re- interpretació de la notà facilitada
et S uida, porque sólo la llevaràn Rabies. Entrà per la porta de darrera que àdhuc el seayor Lerroux esta- r.unclaria a la coliaborac16 personal, pel President de la República.
~Alba Y otro ministro. Y otra del carrer Alcalà Ga.llano per tal va disposat a coHaborar personal- i ha promès, a més, no donar nom,
-Fins que no la o,.-e¡l en lletres de
ét d tancta muy significativa. Tod.o d'eHudir la presència dels pertodiStes. ment en el Govern.
en el cas que el nou President de- motlle no puc dir-ne res. A més, qui
Ab~~ monàrquJcos de la vlspera de
A les s1s 1 cine arribà el senyor
signés per a alguna cartera algun ens donarà amb <>actitud la lnter4! ..... como no sea. un republicana Martínez de Velasco, 1 preguntà als
Cb
•
liberal~cmòcrata. llibertat completa. pretació serà el 5enyor Cbapaprteta.
lladabolengo radical que no ha desig- periodistes u ur impressió sobre la
apaprteta
encara Tant d'acord estem que no hem pa.rn...-0 t.odavta el Sr. Lerroux. Aún marxa de la crist.
no en té prou
lat ni de noms n1 de carteres.
Alb
'""'
a es ruboritza
los JUllos. qu e no se 1m preslonen por Li respongueren que, segons sem- Madrid, 24. _ A dos quarts de un periodista preguntà al senyor
lobr lactos de la nota presidencial blava, el scuvor Chapaprieta trobaria vult abandonà la Presidència el se- Lerroux sl havia parlat per telèfon
Madrid, 24.. - Un cop acabada la
•lae. Sit gravedad
las necesidades facllitats, 1 el sen
. yor Martinez de nyor Chapaprieta t digué als tnlor- mb 1 Pr "dent de la Re · bli
deldl-senyor
Alba amb els di-c
n.Móo, algoy quiere
a
e
e5l
PU ca. reunió
tats ra
-•. u....,.,
decir es- ve•----, respongue:
~ que anaren a veure1
la tlrcunstan
1 e1 senyor Lerroux respongue· nega• pu
~
1
Qonarés
el
sen
'en
ela de que el régimen
-Ja
sé que es diu que una d e ¡es madors:
ti
t
af......t"
a
·- •
J'Or Bas Ul Alvarez
ga -tenlé
-Ja. haureu rut aquest3 senyors
vamen • 1 "'Et•:
ha facilltat una b-·
~::~di
n d ose con el concurso causes que el senyor Alba d ecUnés
•._ .. referència de
lho rez màs ampllo, de elementoS obeeiX a una carta que hom diu que 1 us haureu assabentat del que us
-He estat parlant, comentant l la reunió dient:
'idara, pero monàrquicos de toda la jo he escrit AiXò no és veritat. El ban dit.
criticant amb aquests amics.
-El senyor Alba ens ha explicat
t ue antertor al 14 de Abril. La. que succet és que a la reunió d'anit
Un periodista respongué:
1 després. dirigint-se al senyor Rey les gestions que féu per resoldre la
llool"a fo~ación, sl preva.Iece, SU· hom concretà una fórmula sobre ca-En erecte, ens han manifestat Mora, afegi:
crisi ahir. Trobà irant facilitats en
Jneneta~ogi ensanchamiento parla- talunya que no ha pogut conèixer el ~:a~ra~~ dà~~c to:m:~~a
-El que més ha criticat ha estat ~t~Yf: r~=~è Y:ri~d= j~
Catalana : os votos de la derecba. senyor Cambó. Jo anit valg parlar sonal. Ara Rreu més opt1m.i.sta.
aquest.
estava decidit a declinar,
l>o !e ~ rya¡•-~nla ell bloquetl Y amb aquest senyor l valg donarcal-Uà
El sen~or Chapaprleta féu un
Un altre pedodlsta U preguntà 51,
El senyor Albe. ena ba dit -'flrundamentales.•
a-.,¡ en as cues o- compte
les visltes
Al
.r
~· --~· es
• que u f oren lmposats• noms
•••
Zamora.dePer
tant, al
nosen'-·or
~neix:ia la g~"t de no estar del tot convençut. arribat el momen t d'ocu.,....
._. ~r ' camen..,
hi dlscr
respongué:
sor¡¡iria alguna difieullal per f¡gurar gran par; dels qaa!J eren monàr:
1
El dret a la revisió fórmula t no podia ba vere-Ara. valg a veure el 5ellYOr Pre- al Govern un representant de la · quics. amb els quals no s'hauria a.
.
pàncla. Tampoc n'hi ba hagut quan'
"bli
IJJga l el -n•or Lerroux do¡¡ué que trevlt a presentar una u·-·- de ~...
_
constitucional
a
la
disminució
de
carteres
perque
sident
de Ja Repu
ca.
•
~
ei
~
-adrtd.
1
-Estendreu
1&. base del Govern? no ho esperava i que la seva lmpre:s-- vern al r
de 1
.• 24. - «.El Debate• p:ula d'aquesta qUest16 no se'n parlà a a
Nou ~· d'esceptlclsme per -·~ , stó es que demA hi haurà Govern.
Tots
-ha afe21.t el senvor Alva.ea dificultats que han posat les reunió d'anit.
e-"
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Chapaprieta
AL SISE DIA DE CRISI

(Crónlca del nostre rectactor a Madrid A!ard Prats)
Madrid, 25, matinada. (Per telè- xemple, que avui, dijous, podia
jon) . Al sisè , dia de crisi el ht havia d'haver Govern nou.
problema polític va creixent com
Continua la confonnitat del sela muntanya del doctor Faust, i es nyor Martínez de Velasco amb els
presenta ;a aquesta nit amb obses- agraris e:t relació al criteri que de
sionant perfil.
les cose8 de Catalunva puguin t enir
Des del sainet de la seva inicia- els altres caps del bloc.
ció entrern al drama.
Amb els agrart.s està Melquiades
Es diria que fins al present sola- Alvarez.
ment es desenrotlla en una òrbita
Podrà ez sen¡¡or Chapaprieta contràgíco-grotesca. N'hi ha prou amb certar l es voluntats de les dretes
treure el cap a les sales de conje- que el recolzen verbalment i li poTències del congrés · agres disputes sen obstacles de tota classe quan les
t tremendes invecltves es creuen r equereix, perquè deixin llurs acttentre els elemen ~s que forma r en les tuds d'intransigència? ExiStia l'a fileres del bloc.
cord entre els caps del bloc de no
Apostes - la més gran de cinc- recolzar de manera ejectiva cap gocentes pessete.s - sobre la probable vern que no jos presidit per qualdissoluclo del Parlament. Perquè sevol dels quatre caps. Aquest acord
després de tot l'ocorregut, despres s'ha complert fins ara. Davant el
de les notes del Cap d' Estat en cas Chapapricta potser es canviï,
conferir l'encàrrec de formar Go- però, la ttictica. La nit transcorre
vern, quin equip ministerial amb al- entre càbales, conferències per teguna aparença d'autoritat poden lèjon i visiteig constant. Amb el nou
sostenir les actuals Corts? La des- dia esperen algunJ que el senyor
autorització de la política del bloc Chapaprieta es llevi vencedor de les
hr~ estat de qualitat, clam i termi- dificultats de la 1dt i que assoleixi
nant. S'anirà, en vista d'això a ac- temperar totes les discórdtes que diceptar novament la polftica repu- ficuzten els seus propósfts. Vindre}
diada t condemnada com a instru- després la baralla pels llocs, mom ent de pertorbació nacional i dis- ment erissat de dificultats. Atxf
còrdia civil, amb la formació d'un co:a. respecte a les gestions que rea.
nou Gouern amb diferents persones, litzava el senyor Alba tot eren opperò, amb igual signe programàtic t timismes en els medis politics, amb
iguals normes d'acord amb les qual3 relació al senyor Chapaprieta ocor·
s'han produït els estralls dels quals re tot el contrari. De totes maneparlen l es notes de la Presidència? res, podem assegurar que qui ha
Això és el que no s'arriba a com- conJerít l'encàrrec aquesta vegada
prendre.. .
juga jort, molt tort.
Els optimismes del senyor Alba t
Com al primer dia de la crist, az
els ajuts incondicionals que li pro- cinquè del seu
desenrotllament,
meteren han determinat un tracds av:.: í, dimecres, sisè, el dilema «amb
1·otund. El bloc disposa d'un non•- bloc o dissolució de les Corts» ellbre més o menys compacte de ve
mina gairebé violentament
tota
al Parlament. Les contradiccious de temptatives de solucions intermedies.
què estd minat i l'índex de qualitats
Un dels termes èe tals disjuntives
negatives que representa es deba- s'imposarà .sense tardança. La nota
t en en els estretors finals del seu presidencial és bastant explicita
fracàs.
quant a l'oportunitat U•unes elecN'hi ha hagut prou amb la murga cians. St les circumstàncies no obli·
agrdria i la seva mania 1a coneguda guen amb major apremi a una alquant a la interpretació del decret tra r esolució radical hi haurà bloc.
relatiu als traspassos de serveis d'O~ Presideixi el Govern el sen¡¡or Citabres Públiques a la Generalitat de paprieta o el senvor L erroux, hi
Catalunya~ per a ttrar estúpidament haurd bloc.
per terra els bons oficis del senyor
Sols resta descobrir si el nou GoAlba. Altres factors han intervingut vern del bloc net o del bloc camouen aquesta eventualitat. El senyor flat haurà de governar d' acord amb
Alba, que en certes circumstàncies la Constitució, la custòdia i deno es mossega pas la llengua, ha fensa de la qual correspon a la tedeclarat davant la minoria ra dical rarquía presidencial.
que li proposaven tals ministres elS
Si se li marca l'obligació tndeclfgrups que li havien promès ajut in- nable de goventar d' acord amb za
condicional, que ell mai, com a ho- llei constitucional, és evident que
1:- ~ merament liberal en temps de Ja el nou Govern-, qualsevol/ el que
monarquia, no s'hauria atrevit a sigui possible formar en aquestr1s
presentar-los al rei com a candidats precàries circumstàncies ja té
a ocupar-se d'un ministeri. Per al- /eina per a lluir-Be.
tra part, l'acció de determinats quaNo trigarem a sortir de dubtes.
li!icats radicals 1lO ha estat aliena Aquest mati mateix probablement.
al fracàs del senyor Alba. Més no
I el futur pot ésser del 1na;or inés aquest el moment d'insistir en t erès.
anècdotes passades, que oportunaA veure com acaba aquesta gesment ja donaran el seu fruit, quan t ió de Chapaprieta. Es possible que
el present que empeny en tan gran reïxi en l' intent,
manera requereix atenció plena.
Sembla molt important, segons noS'ha concedit l'encàrrec de formar ticies de bona jont que posseïm, els
Govern al senyor Chapaprieta. El 1 elements polèmics que pot jugar el
senyor Chapaprieta s'ha mostrat se;::;or Chapaprieta. Probablement
primerament estranyat t després es- es donen com a esgotades ta t otes
cèptic quant a la viabilitat de po- les possibilitats que van somniar.
der actuar amb major fortuna que se en la crisi del 4 d'octubre~ i ara
el senyor Alba. S'ha r emès des del apremia sortir deL 1na! pas sigut com
primer moment a les decisions del sigui. Si això (s f actible amb la base
bloc. Adhuc després de conjeren.cí'lr parlamentària de la majoria de l es
amb els esclaus d'aquest a la Prest- Corts actuals, amb aquesta base. Si
dència i de comunicar els acords al no ho éS1 prescindint d'aquesta base,
senvor Alcaid. Zamora, e1 senyor
Chapaprieta podrà comptar encaChapaprieta s~guia escèptic. Cone- ra amb la base? Creiem. que si. A
guda la posició del bloc de franca, les dretes · Lerroux, Gil Robles,
t decidida ajuda a la gestió del mt- Melquíades Alvarez, de Velasco nf::tre de Finances dimissionari es els interessa jma:.mentalment una
ratificà a aq-::.est l'encàrrec pel Pre- cosa. Cambó sabé ésser el seu porsider.t de la República. El bloc el tantveu en aquella forma perfecta
recolza per a evitar la dissolució amb què Cambó és sempr e el porque e.ttà en l'aire pendent d'un súb- tantveu de totes les solucions desfil /il. A les primeres hores de la pótiques : que no hi hagi eleccions.
nit s'ha dit com a probable en ela Aquest jet - aquesta temença medis polítics, que el senyor' Chapa- pot ésser la que superi en l'ànim
prieta a la fi formaria Govern. Un dels que han de decidir, tots els alGovem. - i del bloc! qualsevol! tres «peròsll de cardcter partidista i
el. cas és que aquesta situació de personal que posaren a la possible
CTISI. acabi. A la formació d'un go- conjecctó del nou Gabinet.
vern qualsevol. el possible perquè no
• • •
es di&solguin les Corts, s'han encaA ixí plantejades les coses t les peminat els esforços del creador de ces d'aquest complicat i extr aordiles llets de Restriccions. Però de se. nari tauler d'escacs, caldrà anar obsguida han sorgit les dificultat.!. El semant amb tota cura els més lleus
sen-¡¡or Chapaprieta ha parlat amb matisos del curs dels jets. Passi el
el senvor Cambó, el qual amb eLs que passi, una cosa ens sembla evt~
seus elements, segons càlculs dels dent: f és que aquesta crisi asseesclaus del bloc, havia de contribuir n¡¡ala probablement el punt dlgià
a l'ampliació de la base que sostin- de la corba iniciada immediatament
gué el Govern dimissionari. l'lunne després de les eleccions generals de
de la Lliga seRUl negar tenninant- novembre del 1933. No caurem en
ment la .teva. coUaboració ha posat optimismes que tindrien, a aquestes
tals reserves al1 plans del sen¡or altures, aparença d'infelicitat. Hi ha
Chapaprteta lliurat plenament al molts riscos a salvar i molts pert.lls
bloc, que es COn!iderava difícil a La que es remouen en l'ombra. Però
tarda, QUe per aquest costat l'am- una etapa sembla tocar a la seva
pliació requerida es porti a ejecte. fi. L a torça dels jets té, com se~
Tanmateix~ cal recoMi.J:er que a prt- 'PTe, primacia sobre els propòsits,
meres h.Qres de la nit, la Impressió les jallfdes i les pors dels homes.
éa m.é1 favorable a la posició Cha. En aquesta força dels jets confiem,
paprteta. Gil Roble:; ha dU, per e- més que en res més.

rez- ens hem solldaritzat amb l'ac- nal, 1 el senyor Chapaprieta fent
titud del senyor Alba.
un gest de pocs amics, ha dit:
El senyor Rey Mora, que era dels
-conec el seu pensament. I res
que escoltaven la referència, ha dit: més.
-Tots, no; perquè jo sols em soCambó insisteix a
lidaritzo amb el senyor Lerroux.
considerar una immensa desgràcia la
Chapapriela ja co·
dissolució de Corts i ..•
neix el pensament de
Madrid, 24. - Els periodistes s'enCambó
trevistaren amb el cap de la Lltga,
el
q-ual els manifestà:
Madrid, 24. - A les nou t cinc
--No puc dir-vos res. Senzillament
mlnuts ba arribat a l'Hotel Ritz el
senyor Chapapriet.a, el qual ha dit que el senyor Chapaprteta m'ha doals informadors que !"esperaven que nat compte de l'encàrrec de formar
anava a parlar amb el cap de la Lli- Govern 1 de tot3 els concursos que
ga 1 que després, sl 11 quedava temps, fins ara. U presten. Ha vingut a explorar la nostra opinió 1 jo u he
aniria a veure altres persones.
-Voleu fer a:estlons per ampliar la indicat que celebraria molUssim que
poguês fonnor el Govern, per entenbase del Govern?
-L'única ampliació possible la faré dre que en aquests moments seria
una
Lmmensa desgràcia haver d'arara aqul
ribar a la dissolució de les Corts.
-Demà, h1 haurà Govern? -preUn periodista U preguntà:
guntà. un informador.
- I en aquests termes heu parlat?
-En tot el dla parlarem.
-Hem parlat en termes generals.
A les 9'35 de la rut ba acabat l'en- I no us puc dir res més.
trevl.sta dels senyoro Chapaprteta 1
Un altre periodista digué:
Cambó.
-Es que, segons les nostres noUEl senyor Chapaprleta ha. dit als eles, el senyor Chapaprleta compta
periodistes:
amb l'ajut. del bloc governamental.
-He canviat impressions amb el
--Jo ja us dic -contestà el senyor
senyor Cambó sobre tots els proble- Cambó- que no hem parlat de col·
mes pendents. I r es més.
laboraeló personal, perquè no m'ho
Un periodista l1 ba preguntat sl ba demanat.
havien parlat de coHaboradó persoUn altre periodista digué que el
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El dilema serta: o Govern o dissolució de Corts
GIL ROBLES HA DIT: DEMA (AVUI) POT I HA D'HAVER-HI GOVERN
--------------------

'_an f en a

NO fES VALENCIANES
cap del Govern havia rut, a la sar-¡ el propl senyor Alba, fou a portarretlda dc la Pre¡¡idencia, que l't'lX del 11 el text de la fórmula per nu serPo
futur Uovern :sena la couaboraclO de dactada, relativa al traspàs de
•
la Lliga, 1 el !;CillOr Cambó conteS· \'elS d'Obres Públiques a la Generalitat de Catalunya, la qual fór- • •••••-==•m!Cill••m~==tà mot VIVament:
- Hem quedat en parlar demà, mula s'acordà en la reunió del bloc,
-.~
perquè el sen~or·c11apapr1eta ha <te venfícada la tarda d'ahir. En aqucs(Del n01tre eo rresponsal especial Albert A. Carbó)
La demagògi:l. esquerrana tanparlar amb detetl:n_!Pades persones. ta nota no s'alludia p'er a res els
1!14tei:c va donant uns fruits admtPerò us lle de du que el Govern no ports, sinó úmcament a carreteres,
El 11 CURS DE LA UNIValència, 24. - La ciutat recobra
rable.s. No fa gaire temps·que es va
esta format n1 mol& menys. - I el en el sentit de no prejutjar res, siYERSITAT YALE N CIA·
poder solucionar l'afer deLs be?!e- la seva fesomia autèntica. Els darsenyor Cambó subratllà aquestes pa- nó anar a una revisió de les valorajiciats de la Catedral de Lleida. rers estiuejants abandonen llurs posNISTA
ClOUS per a determinar si h1 hagué
raules amb gran parsiDlòma.
Feia temps que aquests i els ar- sesions foranes 1 s'incorporen els
Un altre penodlSta dlglle, lns1St1nt excéS o ddecte en aquestes.
per
tractes
en
estaven
rendataris
Valencianista EscaL'«Agrupació
habituals.
quefers
Aquesta fórmula ni tan sols poen la seva ant.er10r pregunta, que el
a resoldre el plet que venien sosEl moment polític és el més in- Jan, ha fet públic el programa del
senyor Lerroux hav1a ell& que la ba- gue ésser exammada pel senyor Altenint. Resultat: els beneficiaris
Il Curs de la Universitat Valenciaba, ja que mmuts més tard tema
la Lliga.
se del futur Govern
vengueren ver més d'un miltó de teressant del comentari actual. La nista 1935-1936. Copiem a cont1nua-Jo espero - dlgue el senyor lloc la declinació.
polltica
la
segueix
que
linia
especml
pe.!setes Zes t.: res als seus arrenun altre ex:t..rem que m'mtere:;sa
camb.r- que el des1g del Pres1dent
ctatans. Gràcies, doncs, a La dema- valenciana fa esperar a.mb quietud cló:
de la Republlca de grans amplia- aclanr és que els caps del bloc per
esQuerrana, 400 ó 500 jamt- Pl desenllaç definitiu d'aquesta nova
gògia
a rfS no wscutirem acoblament de
.
CIO~ tmdra satiSfacció.
lies han pogut veure, assoLit l'an- fase pení.nsular, sl bé tenlm en «11 curs ~ la Universitat Popular
'Iot aiXò -alegi- son des1gs ~eus, mi.IUsterlS en la project.ada tormahel que els guiava.
Valencianista 1935-1936
compte la situació «especial» dels
perque no hem parlat de res d a1x0. Cló de Govern amb el senyor Alba
•••
ENORl\lE EXPECl'AClO : guns cops, però immediatam
radicals a casa nostra.
Per la meva part, n! abans w ara'
A mes, la collaborac~ó de la Lh.ga
ca..
Els
part.
segona
la
Manca
present el Consell de l'«Ala
Per
LES APOSTES SON A. .FI\- refer 1 castigà durament l't:àes ~a
La coHaboració governamental pacdepen dels actes I act1tuds que adop. no posare cap dú1cultat per a la
no¡~ges de Lleida tenen moltes
,
parEscolan,
Valencianista
DEL NEGRE
grupació
VOR
t1 el futar Govern.
.
Hom ~gura que Max
formació del Govern. De 1 acord del
un penod1Sta 11 preguntà.
terres de Montagut. Fa temps que tada a Salamanca, tingué certes re- ticipa a tots els valencians, espeNova York, 24. - A les deu d·a- córrer el rumor de trobar-se Baer h
Republicà
Partit
el
en
percussions
s'establt en contracw, l'obligacto a.e
-Però, en u, ¿esteu sa~¡¡¡fet de Ja !lloc sera. el meu, Ja .qu~ tu~odues
1'Atde
americana
hora
nit,
questa
lll813'
en
entrename
els
en
fonna
lmalltats, . a la formac10 ç.el Govern
marxa d'aquesls acth?
taxar les terres. per a vendre-Les AutonomiSta que va crear Vicenç cmlment estudiaqts i obrers, que de- làntlc es celebral"à al Yankee su,. d'aquesta manera aconse nts llerq~"
1 el senyor cambó secament dl- i mantemment del bloc, encamma
als seus arrenaatariS. La taxaetó Blasco .i.bàüez, 1 que, com és sabut, finitivament al present CUrs serà dlum el sensacional combat ue boxa seu adversan es con!u e~': Que el
els seus esforços.
•
•
gué:
no tira endavant t, aixt tes coses, actua adherit al Partit Radical. La oberta. novament la Universitat Po- entre l'hebreu-germano-amertca, M:u; d'aquesta nit.
colll.òat
els arrendataris són portau ..:l lluita local d'aquest partit contra pular.
Baer, 1 el boxador de color Joe LoLUS,
-Jo, sl.
Es creença generalitzad
Hi haurà Govern
Jutjat... per no pagar l'arrenda.. la I.Derecha Regional Valencmna•
De l'experiència de l'anterior curs el qual compta al seu palmares, en- llUita d'aquesta nit serà. ~Que la
tnent.
Interioritats de la gesaquest migdia?
CEDA), entreban- (1933-1934) 1 del curs de Conferèn- tre altres victòries, l'haver oo- entre altres raons, pel fet q g~
Et 1utge, atès el contingut, no (Dita vulgarment
clts que al de 1934-1935 es donaren queat Pnmo Carnera.
dec1Slva per a la carrera b:,e. "'~
tió Alba
Madrid, 25. (A les 2 matinada.) troba causa contra els arrendata- ca els bons propòsits de la combi- com a subst1tuci.6 de la Universitat
Els organitzadors esperen que el de Max Baer i Joe Lou15,
llSüea
Chasenyor
el
CIURitz
nostra
l'Hotel
la
a
de
Des
governamental
nació
allibera.
els
'
ris
Yaru:ee ::Stadium, la cabuda del qm;l
Madrid, 24. - Interrogat un amic paprieta s'ha traslladat al mirust.eLliga Catalana, 11aturalment, no tat. Malgrat tot, s'intentà dlssiDlular Popular, el Consell ha cregut pertl· és de 92.000 persones, es veura ple 1
del senyor t;ant1ago Alba sobre la ri
LOUIS LLUITARA &&tn
de la Guerra on s'ha entrevlStat
troba lògic que ht hagi advocats una forçada entesa, sl bé aquesta nent reduir a un mlni.m el nombre que s'obtindrà un mgrés d'uu nulló
.._a
RAPIDESA
reun10 celebrada amt passada amb amb
el senyor Gil Rob1es.
a•esquerra que acceptm la defensa quedà derrocada davant el plet sos- de les conferències 1 augmentar el cent mil dòlars. Per tal de donar
els caps del bloc i el senyor Alba,
24. - En el
York,
Nove
En sort r d'aquest darrer centre, a
a·aquests empresonuts, governa- tingut entre aquests partits arraa de cursets.
una idea de l'entusiasme que na des- d'aquesta rut, entre Joe Louisc~m.bat
ha manHe¡;tat:
les deu 1 vmt minuts de la nit, el
tius, per manca de pagament.
Cal senyalar que estan organltzats vetllat entre l'afició aquest encontre, Baer, els periOdlstes amenca Max
-El senyor Alba féu veure als re- senyor
de la subhasta convocada pel nostre
ha dlt als penoChapapneta
•
•
•
els següents:
units la lerma decisió presidenCial dlstes:
reL',en aquest pronòstic: La ll~tao~~
Angulo està tot espantat. Creu Ajuntament amb motiu de la proque un Govern tormat exclusivaarribarà al ~t. Falta saber qw dels
jectada construcció de grups esco1. - «Literatura valenciana», E.
a sopar, que ja és
vaig
-Senyors,
torces
les
que
dia
un
arribarà
que
ment per representants dels quatre hora. No h1 ha res; estem completados, Joe Lows o Max Baer s·atr1b
Navarro 1 Borràs (mes de novempopulars de Catalunya assoliran lars.
r~ el triomf. En aquest P!Últ e UI·
pat1ts coallgats, sense més base par- ment d'acord. Me'n vaig a casa 1
bre).
En
urnes.
les
l'Esquerra
de
de.!
actua
Poder,
banda,
el
altra
Per
lamentària de la que fins ara ha potser per telé!on parli amb dues o
t1cs no estan d'acord; 0 nullo~ ~f:
explica
torces
ci'aque3tes
tront
els
recordaran
com
que,
Valenciana,
2. - «Sintaxi valenciana», senyor
sustentat el Gabmet presidit pel se- tres persones.
s'abtenen de pronosticar 0 bé b0•
- s'ha constituït una Agrupac1ón nostres lectors, es creà amb motiu Carles Salvador (desembre).
nyor Lerroux:, no podia donar solufan amb tota mena. de reserves
Un periodista li ha soHicltat la seque
antimarxlStas,
Juventudes
de
u·una escissió del Partit Radical-Aució a aque:sta crisL Era necessan do- va impressió personal i el senyor
El negre espera pujar al rmg 'amb
ValenPafs
del
«Geografia
3.
juramentat contra la 1ueves'han
que el ma197 lliures, és a dir, uns noranta
nar facilitats per a la formació d'un Chapapríeta 11 ha dit:
jrane-mtlÇ()neria, el marxis- tonomista. Cal dir, però,
la
ria,
<octubre).
Beut
Emili
senyor
cià»,
Mi.IU.sten que s'ajusté$, en el que les
los ~proxm:tadament. Des del
jor nombre d'afillats a dins els par-Per a lmpressio, és millor espeme í el separatisme.
de v1sLa ffs1c, com tambe en l'aspeè.
t:Toponimlall, senyor Nico4. circumstàncies bo permetessin, a la rar a veure el que res~rva el dia de
diu Angulo - · tits netament republicans, figuren
lamentable
Lo
te moral, Joe Louis e_stà a punt.
nota facilitada el diumenge pel Pre- demà; jo crec que al migdia lli hauadherits a clzquierda Republicana•, lau Primitiu (gener-febrer).
Estado,
del
ayuda
s1n
que,
serà.
sident de la Republica, 1 pel con- rà solució.
-La. meva. 1n~nc1ó -ba declarat
màs ...
intento
un
sea
h:. qual es desenvolupa magnificaOrtovalenciallall:
«LLengua
5.
en un grup redwt d'amics 1 períad;s;
trari, sl el críten dels caps del bloc
en1
<occonstant
Vives
seva
1
la
Valor
torn
E.
en
ment
senyor
grafiu,
•••
que
dia
Robles
Gil
es portar el combat molt ra·f.'
tessegma ferm en el sentit de no fa·
1
tubre).
El lligaire Badb ha dit a un certada propaganda.
dament. No és possible assegurar eÏ
cilitar l'ectrada en el Govern a Ioravui hi haurà Govern
repòrter que a e!s del bloc els ~
En escriure aquestes ratlles ignoMes endavant e.; donarà relació 1
q?e <?COrrerà., perquè es corre el ruc
ces polítiques Situades a l'esquerra
Madrid, 25 (2 matinada>. - DesZen no posaran cap condició per rem encara la solució que es doni detalls dels nous cursets en prepad eqwvocar-se. Espero acabar en S'.!
dels quatre partits coaligats, era
a entrar en un ministeri.
de l'entrevista esmentada els
represes, potser menys, El que s1 ¡}\¡C
molt probable que l'alta decisió del prés
al moment polític. Caldrà anotar la ració.
~nyor
el
com
amb
tant
parlat
serà.
no
han
que
clar
penodistes
Està
dir és que portaré el combat all))í
Cap de l'Eotat s'inclinés envers la Gil Robles, al qual demanar~ la
sitt•ació dels partits polítics a casa
En coincidir amb el Curset de
l.a:~.
hi
Sí,
condició.
cap
posar
no
aquesta tàctlca, per tal d'acabar m;~t
dissolució del Parlament.
rà la dels traspassos, peró aquesta nostra, tota vegada que fóra massa «Sintaxi Valencianu, que donarà
aviat.
Els reun1ts amb el senyor Alba es seva 1mpressió, i contestà:
aventurat profetitzar un resultat de- eLsenyor Carles Salvador 1 que serà
no
diputat
del
dir
e11
qtLestió
denu\
que
és
impressio
meva
-La
PARLA MAX BA.Ek
mam!estaren conformes a ampliar hi Qaurà Govern. Pot 1 ha ·d'haver
.<
finitiu.
1
conflicte.
mestres
cap
als
oferirà
dedicat
especialment
Nova York, 24. - Max Baer hÍ1.1;í
les forces del bloc 1 que coliabores- Govern.
món.
aquest
en
soluczó
té
Tot
clal'at:
diverses
donades
seran
mestresses,
sin en el Poder la Lliga Cil.talana 1
La visita que m'ha fet ei senyor
Ja hi havia una fórmula quant
ACTES DE PRO PAGANDA conferències pedagògiques per perso-Les meves mans estan completa.
la mmona independent que d.ingellt Chapaprleta
és natural, ja que es
als traspassos, cas de reeixir Alba.
ment restablertes i no tinc cap temo1
El Partit de «Unlón Republicana nalitats del Magisteri públic.
el senyor Calderon.
LOUIS
.JOE
diversos aspectes del pro•••
de colpejar amb totes les meves !o~
Naclonab, ha celebrat darrerament
A l'hora de dJ.StribUir les carteres, tracta de
Per a commemorar els centenarls
del Govern que s'mtent.a forS'ha d'anar en compte a l'hora un acte politic al restaurant «Les Are dels poetes Llorente 1 Querol, glò- s'anota que les cadires de ring de ces. En sentir que Joe Louis espe!'a
el senyor Gil Robles en demanà tres grama
mar.
de compaginar el diart, altrament neS», amb motiu de l'homenatge al
25 dòlars es revenen a 150 1 200 dò- vènce'm en sfs represes, em perme.
per al seu partit. Amb alguna re-B'elx:ampla.rà la base del Govern?
treu que me'n rígul. Sis represes! ...
pot passar el que a La Vauguardla. seu cap Oiego .Martinez Barrto. Tam- ries de nostra Renaixença, que han lars.
SiStència per part del senyor Alba,
orgaseran
1936,
al
celebrar-se
de
a resoldre l'acper
sullc1ent
-El
que mata d'un cop quatre gesd'apostes Jack Ooyle Però, si sóc jo el que espera vencc1
corredor
El
s'accedi en prmClpi a la petició del tual situació.
a
mltlng
gran
un
anunciat
té
be
quals
nitzats dos actes públics dels
tars.
ha declarat que les admeses per a en sis represes... Podeu creure -.¡•18
cap popular agrari. Els senyors Ler-Entrarà la Lliga?
El viernes por la tarde - diuen Cr..rlet que ha estat ajornat darr~ aviat donarem detalís.ll
aquesta lluita estableixen records en faré tot el que faci falta ¡¡er tu
roux: 1 Alvarez no formularen cap
-contestàquestió
una
és
-Això
polític
moment
el
davant
de Figueres - tallec1ó en el Hos- rament
la història del ring. La proporció oe d'aconseguir-ho.
eXIgència que pogués suposar obs- que hauran de resoldre el senyor
pital de ésta, donde nace qulnce perquè atravessem.
•
les apostes és de nou a cinc a Iavc..r
tacle per a la tasca del president Cambó 1 el senyor Chapaprieta.
EL FUTUR DE LODJS
dlas 1ngresó, tre.. consejeros de la
de Joe Louis, í s'espera que a l'bora
del Congrés; però el senyor Marti- .-Es que sembla -diqué un perloNova York, 24. - J oe Louis té els
amb
remarcar
volem
que
nota
Una
Prou.
...
y
Lliga
la
de
uno
Ceda,
ELS SECTORS OBRERI.
d'mlciar-se la lluita estaran a. la pronez de Velasco féu una observaCló, dlsta- que la L!Jga, eucara que ajusseus projectes. Hom sap que, després
permls de b. censura: L'ex-President porció de dos a 1 a. favor del negre.
•••
TES
que fou escoltada pel senyor Alba, tarà la seva actuació a la del futur
del matx, es casarà amb uns taqui·
Quê jan els perioctistes barcelo1 aquest s'oposà rotundament a Govern, no oferirà la st:va coliabora·
Nc devem silenciar la lmportant di: la Ge~eralitat Lluis Companys,
RESISTIRA AIAX 1. AER? grata de Xicago, la senyoreta Marva
reta..
que
nota
la
Llegeixin
1líns?
setmacollaboració
una
concedit
ha
aquella pretensió.
ció personal.
obreristes, amb
Nova York, 24. - Els periodiStes Troter, que té dinou anys. Cooslrlll!a
llem de Las Noticias í mans a aetuació dels partits
El senyor Martinez de Velasco
El senyor Gll Rebles, esLranyat,
la seva. organització «Aliança Obr~ nal a «El Mercantil Valenciano:t, la que han estat a Bolse lEstat Clc una casa a Xlcago, a l'avmguda atl·
l'obra.
oposà algunes cons1deraC1ons que en preguntà. qui havia dit alxò, 1 des·
entusiasamb
acollida
estat
ha
qual
També espera trobar·se Pll~
Ayer, el alcalde accidental, se- raJ. Aquests donaren mostra de la ILe pels valencians, que se senten Idaho), ve1ent l'entrenament de Joe ch1gan.
ésser refutades pel senyor Alba con- prés afeg1:
Walter Neusel, sl aquest guanya Pt\o
nedel
torma
la
que
declaren
LoUlS,
cemltlng
el
en
lmportàncla
~ew
trasse
Bofarull,
de
Jaumar
flor
vencereen el cap agrari.
-Doncs, Jo el que dic és que tli:c
ladó a Caldetas donde se entre- lebrat a la Plaça de Braus d'aquesta orgullosos de fer palès el nostre a- gre és ilTesístible 1 que sembla impos- mo Carnera, 1 si no amb Art. Lasky,
Però al mati, en anar a Palau, el la impressió que no hi hauran dlflvístó con el señor P1cll y Pon, que ciutat. Tanmateix es noten els resul- graïment al lluitador infatigable Sible que Max Baer pugui arnbar fius
senyor Alba rebé la visita del se- cultats 1 que demà hl haura Govera
DE!lPSEY, SEGO/i
el final de la lluita.
pasa una temporada en aquella tats de la constant propaganda que avui empresonat.
nyor Taboada, correligionari del se-8erà ampli el programa?
Nova York, 24. - Jack Demp.5ey
Els apoderats de Joe LouiS s'tum
poblaclón.
Com.
~·ex-President
de
gest
Aquest
nyor Mart1nez de Velasco, que 11 féu
-Els programes -contestà- semporta a terme el Bloc Obrer 1 Cama la CoiD!SSíó de Boxa de ocuparà el recó de Max Baer. f:n
Se cree que esta visita està repanys no l'oblidarem i el tindrem dirigit
lhurament d'una carta en la qual pre són amplis, però després h1 ha
Nova York demanant a aquest orga- efecte, 11 lla estat expedlda una lll·
lacionada con el desarrollo de la perol. El dijous fou acomiadat pels en compte eu pròxlmes actuhCions.
reiterava lo. seva petició de reVlsar que aJUStal·-los a la reallLat.
afiliats i "mies el lluitador d'aquesta.
nisme que, d'acord amb eliS regla- cèncla espec1al de «Preparador» per la
crisis.
el decret de traspassos de serveiS
El senyor Chapapneta marxa iliments impede1Xlll que Max: Baer uti- ComiSSió de Boxa de Nova York.
Ja veuen els nostres companys organització Jordi Arquer, que com
d'Obres Públiques. Això 1 els noms rectament al seu domicili, on s'allità
litzi estimulants abans del combat.
com d'on menys es pensa pot recordaran els nostres lectors resque el bloc designava per al Minis- sense celebrar cap conferénc1a, a l»'
Yankee Stadium (N. 1.),.
sortir una solució, una bona so- tava. encara empresonat amb quallten decidi Alba a renunciar l'encàr- sar del que havia anunciat.
L'OPINIO DEL CAM.PIO
lució a la crisi.
tat. governatiu.
rec de !oi'llU\r Govern.
DEL .MON
25. ••• Davant 93.000 perso·
•••
D'igual manera s'observa l'mereNova York, 24. -Entre els parcials
El senyor Chapaprie·
Ceda catalana no s'està de ment d'afiliats a. l'Agrupació soLa
que omplien totalment
nes
de Max Baer es troba el camp1o dct
Els agraris només
res. Ha inaugurat una oficina en cialista I al novell Partit Sindicata visita el President
món, James Braddokc, el qual de- aquest estadi, Joe Louis ha
lliuraren una ooteta
la qual es donarà tota m.ena de lista, el qual prepara per al dia 6
clarà que els cops de LoUlS uo podl·,m
Madrid, 24. - El PreSident de la
jacüitats per a L'obtenció del CarMadrid, 24. - El senyor Mart1nez República arribà al Palau aquesta
fer caure Baer, 1 dlgué que creu que vençut, sensacionalment per.
d'octubre un acte públic a.l Ctne
electoral.
net
aquest serà probable vencedor per
de Velasco es ratúlca a darrera ho- tarda, pocs moments despres de lts
retr~ Coliseum, de València,
de
m.àqutna
una
Tenetl
k. o., Max Baer a la quarta
punts.
ra en les manúestacions fetes en quatre. Prop de les cinc de la tarda
no
t
tres
un
en
i
Pun-Pom
tar
REUNIO EXCEPCION.'\L
arribar a la PreSldenCla respecte els sortl a donar un passeig 1 en retortenen. llest. La gasetilla
us
res
EsLES
DE
L'INCREMENT
Nova York, 24. - Hom creu que represa.
motius de declinació del senyor Al- nar el cap de l'o!lcma de premsa de
que els cedatres han donat a la
QUERRES
combat Joe Louís-Baer au¡;men·
el
ba. El senyor Martinez de Velasco la Presidenc1a de la Republlca, mapremsa conta que el senor Cirera.
tarà. a SlS el nombre de rewuons q•1e Llegiu demà, el reportatge
concreta mes el seu pensament en nilesta als penodistes que, desp1és
En resum: Els partits francament
daposat
ha
cabeza
la
a
Voltà.
y
ha passat del milió de dolars. SerS.,
del passe1g donat per S. :1!:. pet Camels seguents termes:
vant la màquina t dtu que ha sor- esquerrístes obtene11 un major 1ncre.
com_ e!s seus ctne antecessors, un
-Le. VlSlta del senyor Taboada al po del Moro, es traslladava al seu
ment. No cal oblidar però, la magtan bufó...
tit
auLent¡c «combat del segle», nom
o
desvres,
hora
nutja
on,
domicili,
senyor Alba no fou per a lliu¡·ar-11
nifica organització -1 convé remar•••
amb el qual Tex Ricl!:ard el batej9..
una carta, smó una petita nota. No sigui a dos quarts de vu1t, rebria la
Reglon!ll
«Derecha
la
de
car-b.r-,
Turmey-Demsey, a Xicago, 2.658.(i00
Pagesia, ez portantveu de !CI
pot atribUir-se a aquesta vu;1ta una VI~tt.a del senyor Chapap.wta, el q'tlil
dòlars.
U. S. A. contenta l'anada a Ma- Valenciana». Són tres els punts
Es declara un important in·
de les causes determmants de la. de- estava reumt. a la Presidenc1a am!J
Tunney-Demsey, a .Filadélfia dòlal's
drid dels fills o dels apoderats principals de la nostra situació pocl1naCló de l'encàrrec portada a cap els senyors Lerroux, Gil Robles, Marcendi al Sindicat de la Fusta
•
1.895.7a3.
tínez de Velasco 1 Melquíades Al·
dels amos. 1 diu: 1 que ac1 no ha litlca envers un previst esdevenidor:
avw pel pres1dent de les Corts.
Demsey-Carpentier, 1.789.238.
passat res. De1en, 1 ho expllcavcn El partit autonomista- radical, conEl senyor Taboada, d'acord amb varez.
de Molins de Rei
Demsey-Firpo, a Nova York, dòlArs
com una gràc1a, quo el seuyor Gil serva la seva «organització» electa.
1.181.603.
Aquesta matinada, eis bOmbers reRobles els hav1a dit: «O lo arre- ral característica. La cDerecha ReDemsey-Sarkey, a Nova York, dv- beren avis de Molins de Rei que
glau Vdes. hoy o pasado mauana gional» frueix d'una magni!ica orPE& Al\IENACES
lars 1.083.529.
lo arreglarà la Gaceta».
s'havia declarat un important m~;
Es donà compte ai jutjat nulltar
com ja hem dit,
interior
ganització
Aquests són els cinc combats la di en aquella localitat en el ~
de guàrdia de la denunc1a presentada
•••
el
I
precaució.
amb
anar-hi
cal
I
qu<.lnmes
fou
quals
dels
recaptació
.....Í
conegut pel "Sindicat de i& FuSt&t
per Josepa Campoy, arws~.a que, al
En el matet~: setmanari el setiosa. Quatr~ d'elis sense posar en o sigut la fàbrica de caixes de ""''
earaliel, nota la talta d'un pendentú.
nyor Vidal de Patau, d¡u quatre partit clzqulerda Republicana» compjoc el t1to1, 1 un - Demsey-carkey- per a. embalar la fruita.
tt•a
D1gue que 11 hav1a estat robat per
mots sobre blats. Pel que dtu, la ta a.mb l'entusiaSme d'un nombrosamistós. El famós mant d'Estelle
8egu1da.ment sortiren per carre ':s
~eus Alonso, la qual es trague un
vts1ta que Jèu ell a Madna no sissim quadre d'afiliats, si bé es pot
TayJor ha estat a tots ells el prot«· els corresponents equíps comane=
revòlver de senyora amb cmc trets
dona cap bon resultat, pul:!: que dir que aquesta vegada serà la pri1 l'amena'.'à. amb matar-la Sl denunconjia que la crida dels tannat- mera ocasió que ha tingut, de llui- EI nou President de l'Audl{!ncla de goniSta, la qual cosa demostra, de pel seu cap senyor Sabadell.
c¡¡wa el fet.
res, des de Madrid, tingut un ~ ¡f- tar electoralment amb mes seguretat Barcelona, senyor Eduardo Alonso, manera e11Clent, que ba estat el boxador de la màxuna categoria que
llor resultat,
El jutge militar ordenà que comde tr10m! dona<b la magnlCica acoNosaltres... esperem acaba l'ar- U:da en el poble valencui de les pro- que arribà. ahir procedent de Va- ha comptat la boxa mundial.
GESTIONS Pt:R L'A::O::,A~· paregu¡n ambdues a declarar.
Cal que els lectors 1 s1m·
ticulista.
lència
SINA.T D'UN PASTOR
pagandes pollt1ques d'Aquesta orgaLA
A
LOUIS
¿GUANYARA
-...-----*:---o-o...,.......,..,=-·
els
mès
d'esperar
han
Encara
de la ideologta
patitzants
Davant del senyor Martu1~;:z PeCINQUENA REPRESA?
pagesos, SC11yOr rzctUli' 1\.ecordi que mt.zacló. Això en el que es refereiX
ñahcr va estar deciarauç l'.utlSLa
procurin a~
----------*--------~
diari,
d'un
recocritica
La
24.
York,
Nova
que
puix:
obrenstes,
no
per allà el mes de 1uny ;a els o- als par~tts
Aida Don soore ¡·atracament 1 US·
neix: unànimement a Max Baer una
nava la consigna de... esperem.
aquests conserven un predomml lm·
sassmat del pasror .Boldu a Teuassa..
necessitin
que
el
qutrir
probabilitat de v1ctòria a causa d~
portant en l'element treballador 1
Sembla que un dels proces:;ats, cobo.'<a
la
de
experiènCia
gran
seva
la
dels comerciants que!
negut per «'i'onetJ, despres d·etc.ctuat
Costa i Déu ahir estava per la controlen certa part molt lmportant
davant un home com Joe Lou~t:,
el delicte, vmgue a Barcelona 1 VlSlt.à
gastronòmica. Tota una crònica d~ vots.
IJurs anuncis, hi
que és un veritable novat en les
amb
aquesta. artlSta.
parlant de ptats. El cronusta, ~cro,
VALENCIANISME
·
llu1tes boxistiques.
Per la Generalitat no h1 compava restar encantat de la gran sael seu aJut. El~
aporten
En el que respecte al sentit valenLa majona dels que conslderen que
DILiGENCIES PER UN A- regué ahir n1ngu. N1 gestors, ni funOv!edo, 24. - El governador c1 vil vencerà LoUlS creuen que la seva
lut que gaudeix el sen~or Pic í cianiSta 1 comptant amb l'Agrupació
elements de dreta seguet·
cionariS, ni gauebe penodlstes. El
TRACAl\l.E. i~T
ha rebut els periodiStes per a donar- victòria es prodUirà per K.O. aba;¡s
Pon.
Valencianíst~ Republicana. la qual
I espera que ai:ct ho Jaci conslos la noticia que havten estat sal- de la cinquena represa.
S'han ¡ruc1at 1es diligencies amb «Butlletí Ofic1al», per la seva banllavor
mteressant
una
terme
a
porta
xen aquesta tàctica • .
d'mte~11\.l, els cmc obrers mma1res que hatar a El Debate aqueu Angulo.
mot1u del rooaton de que toren v~e da, no publica cap dJspos!Cio
Han cuculat notictes assegW'11.llt
de propaganda, hem de fer esment VlE.D quedat enterrats a la mi.Il:1 ~t!.a
que també la seguetxtn
tliDes al carrer de la Ru.reta el rès. Als balcons del Palau h1 haVla
d'entret;aexcéS
té
LoUlS
Joe
que
del projecte en v1es de ren.J¡tzac¡ó Corbetoria.J, com a conseqtiènc~a ment, 1 s'afegeuc que, en una de l<JS
dia aO d'ago.>t. Jo:sep Borras 1 .Fran- eis ornaments dels dies de resta.
terres.
de
ensulclada
d'una
valenciapartit
d'un
dt: la creació
els lectors de
cesc BOIX, de 7.000 pe:>Seles, tret.eS
darreres se:;5IODS de la seva prepaEls treballs de salvament. s'han raCló, en la qual ungue de cspa.rrl!.tg.
d'un banc per al pagiiiDent del:, jor- ----------~*------------ La criatura que va aparèixer nista d'esquerra que tindrà com a
HUMANITAT
LA
1
dramàtica
forma
d'una
realitzat
contingut e!s ideals nacionalistes 1
nalS 1 :.etmanals d·una tàbnca de
partnen el boxador 1talià Salvatorc
met.alllstena a la mateiXa casa.
esquerrans dels diferents grups que ordmana per part dels engmyers que Ruggmeilo, Joe Louis va acusar alque
esbrinat
s'ha
decapitada
t:l.s dlrlgien. Els treballs ::;'llan erecCom e::; recordarà, dos desconeguts Un autobús atropella un ciu·
treballen en aquesta organització.
a.no tm entusiaSme 1 dec1Sló extmnascut morta
havia
esperaren l'arnoada d'aquests dOli deordmarla per part dels engmyers que
pendents 1 els tancaren al prwc1pal tadà i resulta aquest amb fe·
L'ACTUACIO DE «PROAII els d1ng1en. Els treballs s'h~n eltcDe !es d.illgènclt!S que porta efecde la dlta casa, que estava per Uotuades el Jutjat numero 10 amb
rides gravíssimes
En l'ordre cultural cal remarcar t~t COIIbtantment des d'atllr .¡ue va.
~ar. els robaren el diner 1 es feren
motiu de la tro~alla. al carrer de l'actuació de «Proat, Consell de Re- ocorrer l'accident fl.DS les tres de la
escàpols.
Anit passada, prop ae .es deu, fou Sant Jordi, d'un fetus am.b el cap laciOns valencmnes. Aquesta entitat tartla d'avw, bora que per 11 en van
PER L~SULTS A UNS asslStlt ai dispensari de la uwver- tallat, ha estat demostrat per l'au- gestiona la creació d'un Comitè or- poder treure de la mma els cmc
obrers.
Sltat Rafael Dtaz Alonso. de 57 anys
GUARDlES
que s'encarregarà de ceEl.s Obrers enterrats, quan ofrcn els
el qual pre.)elltava tendi!S tòp&a, segons dictamen pencial, que garutzador
l:la estat. dJctat decret de proces- à'edat,
1, a mes, es tractava d'un fetus que va né1- lebrar la data del 9 d'octubre d1a cops que proc1u1en els p¡coi.S dels que
esquerra
cuua
Ja
a
greus
sament contra Antonl Borreguera l'arrencament de les oosses dels òr·
que commemorem ~onualment les en· acudten a salvar· los, contestaren
GaUego, acusat. d'haver insultat uns gans gemt.als.
xer mort, 1, per tant, el crl.ID és so- titats valencta.nistes l'entrada a. ta tambe treballam amb les seve:; tucarrer
al
d'assalt
ag~:nts guàrdies
manera s'.:staJJespres de curat de pnmera 1n- lament una mhumaCló Ulegal, PUlX nostra ciutat del Conquistador Ca- ran.entes. o ·aquesta
F!Veller.
bll IXInlacte 1 les bngades de salv:l·
tencló !ou traslladat segwd.ament a que no existeix l'infanticidi, com es talà Jaume 1.
No oblidem tampoc ln mer1tlsslma ment van poder determmar el lloc
va creure en un prmclpt.
P.ER REPARTIB. FULLS l'Hospital Climc.
que desenvolupa feliçment precís on es trobaven els obrers enllavor
CLA.~DESTINS
ocorregue la aesgràcla en travesalDavant del jutge han declarat
Protectora de l'Ense- terrat.s.
l'«Associacló
Catalude
PlaQB
la
les!Cnat.
el
sar
En tenir lloc el salvament bl bag\:é
Pel jutge senyor Martlnez Peñalguns tesUmonís, però cap d ells no nyança Valenciana». Resta en pela
de
H.ouda
la
a
direcció
en
nya,
alegr1a entre toU; els trever, s'est.a.u tnst.rWnt dillgencies conba donat detalls ni indicis de quJ riOde d'orgamtzació polltica el «Cen- una gran
per
atropellat
ésser
1
Uwvei'Sltat,
balladors que en gran nombre prestra Lluis Montblancs 1 Beltran, acufet.
del
l'autor
ésser
pugui
Valenciantstu.
d'Actuació
C.
tre
lletra
la
de
51
núm.
l'autobús
les mines.
a
t~n servei
J&t. d'haver repartit fulls clandestms.
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El GRAN COMBAT D'ANIT AL YANKEE STADIUM

Louis, vencedor
per k. o.
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Dramàtic salvament
de cinc minaires

~

*

c~l

~--------------~1
CIUTADANS:

Trameteu llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a la
nostra Redacció.

CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!
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Lleqiu.· avui i cada dia LA HUMANITAT~ el vostre diari
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"5 DE SETEMBRE DEL 1935

ptfo~fCRE~ ..
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CULTURA

')

UNIVERSITAT

ENSENYAMENT

EXAMENS ~ ' INGRES (Secció de Ciències)
demà, dijous, dia. 26, a
per. arts de quatre, es convoca els
!iOS. ll~ts a tngrés
la Universitat,
,spirlln de Ciències, n<uns. 101 al
cel gperruP a realltzar l'exercici escrit,
:OO;,.,ranimf. Es recorda que hauran
t1 "~ proveïts de ploma. estlll.ogrà-

ATENEU CATALA REPU•
BLICA DEL DISTRIVTE VI
(Aribau, 98, baixos)
Vist l'èxit obtlngut els altres
anys i seguint lA tasca de difusió
cultural, aquest Ateneu ba organitzat per al c-Jrs 1935-36 unes classes
populars mercantils nocturnes de C~V
talà, Francès, Anglès, ComptabUltat i Taquigra.fl.a, les quals es dona.ran els dies feiners, de 'I a 9 del
vespre.
L'obertlll'9. de cursos tindrà lloc
el dia 10 d'octubre proper 1 s'admetE:..l inscripcions a secretaria tots els
dies, de set a. nou.

d'sDill'
~e;&.

CURSETS
AL CLUB DAVID

El dia. 'I del vinent octubre, aques-

titat inaugurarà el curs 1935-

~ en Els cursets que s'hi donaran

1936.

r

~~mèlica Catalana. - Dimarts i
. . . de vuit a nou del vespre;
òiJOUb· r senyor Jaume Aimà, del
~~!Ícial de la Generalitat de
12 ta}unya.
.
()arraquigra!la (teòrico-pràctlca). Dldimecres 1 divendres, de vuit
P~u
del vespre; professor, senyor
0
~
Ayuso
~~~tòria d~ Catalunya. - Dlssab~ de .¡uit a. nou del vespre; pror senyor Enric Bagué.
essotró de Iot. - Dimarts 1 divende 2/4, de vult, a 2/4, de nou
.~~ 'vespre; professors senyoyrs Xa~er Soler i Francesc Ferrer.
"' Gtmnàs - Dies alterns. (Classes
" peclals Ï>er a notes) ; professor se,s·or Antoni Piqué.
IIYJiu-Jitsu. - Dies alterns, de 2/4,
e\() vuit a 214, de nou del vespre;
rofessÓr, senyor Antoni Romigosa.
Jl TtUDbé es donaran cursets d'Aen~ent de la Llan i «Fotogra..
els professors dels quals anun·
(llir~m oportunament.
c ondicions especials per als socis.
per a InSCripcions a la Secretaria.
òel cClub David», Consell de Cent,
púmfro 331, entresol, segona, tots
els dies feiners, de set a nou del
•espre.

'
m
p:

f:,

AL LONDON CLUB
Ha organitzat per al proper mes

d'octubre uns cursets d'anglès ele111ental avançat i superior, sota. la
direcciÓ del culte filòleg britànic
Ur. Maurice Verner Miller, A. R

s.~ persones els quals els lnteressl,
'O(lden passar pel domicili soctal de
l'entitat, Auzlàs March, 2, segon, teltfon 24687, de set a. nou del vespre, per a formalitzar llur lncripeló.
L'ATENEU POL YTECHNICUM I LA CULTURA PO·
PULAR
Fidel a la missió per a. la qual
tou constituït i que ha estat norma de tota. la seva. actuació, l'Ateneu Polytechnicum ofereix en el curs
d'enguany un pla. nodridisslm d'en~nynments, a càrrec d'un professorat competent, especialment dedicat
als obrers. Cursos complets d'enseJ!.Y8.ments tècnics de gramàtica ca~alana, dc francès, anglès i ale1nany;
'cursets monogràfics so'Jre sociologia,
economia, història, politica internaclonal, filosofia, dret, literatura, art,
etcètera, constituiran el conjunt d'a.quest pla.
Demaneu programes a la Secretaria de l'Ateneu, Alt de Sant Pere,
número 27, pral.
ATENEU
Et~CIC LOPEDIC
«SEMPRE AVANT»
El proper dia. 1 d'octubre, seran
ugurats a l'Ateneu Enciclopèdic
mpre Avant», els cursos següent:s,
els quals hom pot passar per
Secretaria, per a informar-se deiudament, tots els dies felners, de
6et a deu de la vetlla.

~

Cursets 1935·36 (Preparatori)
(Aritmètica, geometria, geogra!ia
I gramàtica). Cata.UJ.; francès, primer curs; francès, segon curs; anglès; perceptiva. literària; rpúsica,
(solfeig· 1 teoria) ; tecnologl:l. tèxtil
(teoria i pràctica) ; dibuix llnlal
elemental; dibuix artistic elemental;
perspectiva..

E SC OL A D'ASSISTENCiA
SOCI AL PER A LA DONA
Es comunica a totes les senyoretes que els interessi la inscripció
a l'Escola d'Assistència Social per
a la. Dona. per a. cursar les carreres
d'Assistent Social Sanitària i d 'Indústries 1 Laborotècnica, que poden
pessar els dimarts i dijous, d'O!l7.e
a una, per la secret.aria de l'Escola (Corts Catalanes, 669, pral.), <111
se'ls donarà tota. mena d'informacions.
Segueix oberta la matricula d'oient.
LES CLASSES DE L'ASSO•
CIACIO DE COMPTABLES
La importància de les classes que
la benemèrita Associació de Comptables de Catalunya organitza. cada
any és prou conegada de tothom.
Sempre s'ha tingut especial cura d~
fer-ne una disciplina útil per a tots
els qui treballen en les oficines U>mercials i tndustrinls. Però enguany
s'ha accentuat encara. el sentit de
limitació que sempre les ha informades.
L'Associació de Comptables prefereix reduir fins al minim el nombre
de classes, però donar un ensenyament intens de les matèries que
s'han de considerar Indispensables
per a un bon comptable.
El Professorat escollit per a donar
les classes esmentades és una garantia del seny amb què han estat organitzades. Per a inscrjpcions, a les
oficines de l'Associació: Duc de la
Victòria, 15, prin1er, segona.

NOTICIARI
ESCOLA COMPLEMENTA•
RIA D'OFICIS
A l'Escola Complementària d'OfiCi., del districte VII.è, Arnald de Vilanova <passatge Serra i Arola, 4,
Sants), restarà obert& la matricula.
fins el dia 30 del mes que som, de
set a nou de la. vetlla. Per a detalls
a la Secretaria.
ESCOLA INDUSTRIAL DE
BARCELONA
Flns demà, dimecres, dia 25, res.
tarà oberta. la matricula per els
exàmens d'admissió als cursos preparatoris de Tècnics industrials 1
da Directors d'Indústries, en les especialitats mecànica, elèctrica, quimica, tèxtils i tintòries. Les Inscripcions s'admeten tots els cUes feiners, de deu a dotze del mati, a la
Secretaria. de l'Escola <Urgell, 187),
on poden veure's les condicions n&cessàries per tal d'efectuar la matrícula i tots els detalls que lnt&ressin respecte a les matèries obJecte de l'examen.
A la Secció d'Indústries Tèxtils
1 Tintòries els exàmens d'ingrés tindran lloc el dia. 30 del mes que som,
a. dos quarts de deu del mati, i els
dels curs06 Preparatoris s'efectuaran
el mateix dia 30, a dos quarts de
quatre de la tarda.

•
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ELS '-"-E SPORTS·
AHIR, A LES CORTS

A PROFIT DE LA. MUTUAL
-ESPORTIVA DE cATALUNYA
...
Selecció de Barcelona, 2
Selecció de Sev.illa, O

Ateneu
Enclclopèdlo
(<Sempre
Avant». - La Secció d'Estudis EcotlòmiCO$ potitlcs i Socials d'aquest
Ateneu ha. organitzat els següents
cursets que començaran el dia 1 d'octubre.
Periodisme a càrrec d'E. Granier
Barrera; Eugnè.sia, pel Dr. F. Marti Ibàiiez; HigJ.ene i Sanitat per a
.Obrer, pel Dr. Xavier Serrana, i His,tòría de les Revolucions. per J. Naria Francès, Lluis Capdevila, Francesc Campanyà, Hilari Arlandis,
E. Carbó 1 Joaquim Maurin.
1 La inscripció pública l gratuita,
cada dia, de set a nou del vespre. a
la &ecretarm de l'Ateneu.

triadors comerciants i exportadors

El PROGRAMA DE PROVES A
CELEBRAR FINS El MES
D'OCTUBRE

DlSSabte passat a la piscina. del
G . U. Barcelona, es disputaren els
primers Campionats Bancaris de Natació que reuniren un crescut nombre de participant.
Els resultats tècnics obtinguts foren els següents:
33 metres, debutants
1. L. VIves <Banc Hispano Americà), 21 s. 5-10.
2. J. Jimènez (Banc de B!scala),
24 s.
3. M. Grau <Banc Alemany), 24 s.
2-10.
~. C. Rodríguez (Banc COmercial>,
25 s.
5. A. Tomé <Banc Alemany), 28 s.
4-10.
6. W. Noetzli <Banc Bilbao), 29 s,
7. S. Garcia (Banc Comercial),
100 metres lliures
1.
M. Rovira (Banc Alemany),
1 m. 20 s. 9-10.
2. J. Comitre <Banc Bilbao), 1 m,
37 s. 4-10.
3. c. Albiol (Banc Alemany), 1 m.
39 s. 2-10.
4. E. Mateu (Banc Hispano Americà), 1 m. 41 s. 4·10.
5. A. Clemeote lBanc Urquijo C.),
2 m. 15 s. 8·10,
180 metres braça
1. J. Guerrera (Banc Colonial),
1 m. 40 s. 2-10.
2. A. Trígo (Banc Comercial), 1m.
4:1 8. 6-10.
3. s. Puertes <Banca Amús), 1 m.
44 a.
100 metres dors
1. C. Puiguriquer (Banc Hispano
Americà), 1 m. « s.
2. A. Atontserrat (Banc Alemany),
2m. 37 :;.
400 metres lliures
1. M. Ruiz <Banc Alemany), 6 m.
51 s. 6-10.
2. Leon <Banc Hispano Colonial),
'Im. 30 s.
3. L. Vlllacampa (Banc Hispano
Americà), 8 m. 21 s. 8-10.
3 per 33 metres, estils rellevaments
1. Banc Hispano Americà, 1 m. 20
segons 1-10.
2. Banc Comercial de Barcelona,
1 m. 28 s. 4-10.
3. Banc de Bilbao, 1 m. 30 s. 6-10.
4.
Banc Alemany Trasatlàntlc,
1 m. 32 s. 7-10.
5. Banc Urquiju Català, 1 m. 42 s.
8-10.
6 per 60 metres lliures, rellevaments
1. Banc Hispano Americà, 3' 20''.
2. Banc COmerclal de Barcelona,
3m. 31 s.
3. Banc Hispano Colonial, 3' 36".
4.
Banc Alemany Trasatlàntic,
3m. •9 s.
Salta de palanca I trampeli
1. Caramasana <Banc Hispano Americà).
2. R. Vilaret (Banc Hispano Americà).

CAMPIONATS DE CATALUNYA
EN OUTRIGGERS I ESQUIF

El Club de Rem Barcelona. desitja
que els que assisteixin a les grans
resates que tindran lloc .al nostre
port el pròxim diumenge, cUa 29, a
les onze del mati amb motiu dels
Campionats de Catalunya en outriggers 1 esquif, puguin seguir en tots
moments les incidències de les proves amb el màxim de facilitat_, 1
a tal efecte muntarà un servei d'informació per mitjà del qual trametrà
als espectadors amb potents altaveus
la situació constant dels eqUips 1 tot
el que hi hagi de remarcable en cada
regata.

Per al vinent mes d'octubre el ca·
Iendari oficial de la Federació Catalana d'Atletisme, comprèn les f.'l!gtients proves, que ja h:m estat defirutivament fixades:
29 de setembre. - A Badalona:
Xalienge Joan Oliver. Organització
de la u. G. E., de Badalona. C<?ntrol tècnic: Acció AtlHica. De lliUre participació. - 11 Volta a la
Barceloneta. Organlt?Acló del B C.
D. Avantl. Control: F. C. d'AUeti,sme. Categories Juniurs, neòfits i debutants.
6 octubre. - Festival d'atletisme
en pista. Organització: Penya Orient.
controL F. C. d'Atletisme. Lliure
particlpacló. Al CAmp antic del C. U.
Europa (davant les cot~eres dels
tramvies d'Horta., Avin. Mistral Joffre>.
Dies 5 1 6. - A Reus. Camp del
C. N. Reus cJ>loms». Campionats de
catalunya de Decatblon. Control:
Federació CataLana. Organització:
«Ploms». Lliure participació.
Dia 12. - I Premi «Centro Obrerc
Aragonés» de c-..usa a peu (8 quilòmetres aproximadament). Control:
Federació Catalana. Reservada a Ju·
niors i categories inferiors. - I Pre
mi «Centro Obrero Aragonés» óe
marxa atlètica (20 quilòmetres apro.
xirnadament).
Dia. 12. - A l'Estadi. Festival de
lliure participació. Intent de rècord
de 3.000 metres a càrrec de Jaume
Angel.
Dia 13. - I jornada del concurs
de l'Atleta Complet. Organització de
la. U. C. F. E. - Volta e.l Poble Sec.
Organització «Aire Lliure». 16 par·
ticipacló 6erà lliure.
Dia 20. - III Volta a Cornellà.
Llíure participació. - 11 jornada de
l'Atleta Complet a l'Estadi.
26 i 27. - A l'Estadi. Campionats
d'Espanya de Decathlon.

El Campionat de Catalunya
de Decathlon
La Federació, atenent l'esforç fet
pel C. N. Reus «Ploms» de construir
tma pista per a. atlcttsme, mèrit que
els fa. mereixedors dels estlmuls dels
dirigents de l'atletisme català, ha
conferit a l'e:;m:•ltat Club l'organització dels vinents Campionats de
Catalunya de Decathlon, per a celebrar els dies 5 d'oct"Jbre, a la tarda, 1 6, ol matí, la primera i segona jomada, respectivament.
Les inscripcions per a participar
en aquest Campionat poden trametre's a la Federació Catalana d'Atletisme, Sant Honorat, 7, pral., l al
Club organltt.ador, Gaudi, 34, pral.
Es d'esperar que el c. N. «Rens
Ploms• voldrà, en la present ocasió,
fer honor al seu historial l oferirà
a l'afició atlètica de Catalunya uns
Campionats d'organització Impecable.

La 11 Volta a peu a la Bar·
celo neta
La Secció d'Atletisme de la Biblioteca CUltural Esportiva «Avant!», organitza. per al proper diumenge,
dia 29, la 11 Volta a la Barceloneta,
per a les rategories Juniors, Neòfits
i Debutants.
Oportunament donarem més detalls 1 l'obertura de la lnscriJ)<'i-'1

LLEBRERS
Canòdrom Park

,

RESULTAT DE LES CURSES D'A·
BANS D'AHIR A LA NIT
Primera cursa. 300 metres. Guanyador, Chiquilla, 22 3-5. CoHocat,
Sol.
Segona, 300 m. Guanyador, Rumba, 21 2-5. CoHocat, Mlss Chocolate.
Tercera, 300 m. Guanyador, Speclalist, 21 4-5. Collocat, Mora lli.
Quarta, 300 m. Guanyador, Almazora, 21 2-5. Collocat, Clnc Clnc.
Cinqaena, 300 m. Guanyador, Ballarina, 20 2-5. CoHocat, Gran Plus
Ultra.
Sisena, 300 m. Guanyador, Mano a
Mano, 20 s. Collocat, Aguilot.
Setena, 300 m. Guanyador, Langs·
tone Suprice. Collocat, Gran Kitty.
Vuitena, 500 m. Guanyador, Corzo,
35 3-5. Collocat, Pichi.
Novena, 500 m. Guanyador The
Chief, 35 4-5. Collocat, E'agles Cross.

« S O L O E BAIX»
TRAVESSERA O E LES CORTS

CAMP

O EL

Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona

Avui, dimecres, nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies: Unies 7 i J5 ··- Autobusos: Lletra E
Servet de taxis coüeeUus, des de la Plaça de Catalunya, de la
Plaça d'Espanya., Bar Xlcago 1 Passeig de Gràcla-8almeron

O ans.

14 cenl!grams per litre; la d'àcid incorreran els responsables en Ics
la seva ~o
tahtat, lliure 1 combinat, .no.. pasJ'l
d~ 4D milligrams per litre, I us e
colorant.> tnofensius, i eu els alcoho!s . i aiJnlnrden¡;s es toleram un
rna~uu doba! d impureses normal
d'? 1'5 per litre, ¡¡egons el mètOOe
Ross, entre les quals el furfural no
~à paS<>ar de 2 centigrams per
litre. no podran ~tenir méS de
5 ~Ugnuus per litre d'alcohol metilic.
XL ~o podrà fabricar-se, ammciar-se, nl circular comercialment,
cap producte o mescla pe:r a usos
enolbgjca. que no porti clarament
e:,-pectficat en l'envàs la .sua composició quauUtatlva.
XII. Es conslderarnn com !rauduientes totes les operacions o pràcttques que Unguin per objecte modlf1car l'estat natural dels \ ins i
begudes alcohòli.Ques. per a disunulai l'alteració o )'engany de les ¡;eves qualitats nssenclals o cnract&-

Vn. La tenència. en els cellers, cianbidric, sempre que

~ \'ins 'de sucres xarops. arrops de
~lgues, melasses i en general de qual-

Com ja hem anunciat, dintre breus
dies tindrà lloc l'examen per l'anomenament de managers - cuidadors,
de la qual cosa tindrà cura la nostra Federació Catalana de Boxa..
Aquest organisme, desitjós que els
exàmens en qüestió assoleixin el màxim d'interès i profit per als aspirents, ha cregut oportú 1 molt encertat celebrar un cicle de conferències preparatòries a. càrrec de dlversos elements coneguts dintre el
món de la boxa. De moment, ja n'anuncia dues, que tlndran lloc el divendres, d1a 27, a dos quarts de nou
del vespre l al domicili de Ja Federació <Xuclà, 25, entresol), i el dta
primer d'octubre. Seran desglossa.des pel senyor Josep Clols Vila, president de la F. C. de Boxa, i tant
per la solvència del conferenciant
com pels temes que h1 tractarà, ès
de creure que assolirà un !ranc èxit.
No cal dir com interessen als aspirants al t.ltol demanager.

Victòria de Barney Ross

FU11 etQ. nUrmero 12
.~~'.acatzems, o domicilis dels colliters,

Dues conferències a càrrec
del senyor Josep Clois, presi·
dent de la F. C. de Boxa

Nove.-Yorlt 24. - En un combat
celebrat a Portland (Estat d'Oregon), el campió del món del pes
we¡ter, Barney Rosa, ha vençut per
k. o • a la segona represa, Ba.by Joe

EL PROBLEMA DEL VI A CAT LU VA
(Continuacaó.J

Els I Campionats Bancaris

I

Quan palim un dolor qualsevol. de cap, de
queixal, neuràlgies, etc., tot el n~~!re . organisme es ressent de les consequenctes.
Disminueix l'energia, desapareix l'optimisme i la nostra cara adquireix una
expressió de fatiga i decaïment que
ens fa semblar més vella. 1 és tan
fàcil alliberar-se d'aquests turments
existint la CAFIASPIRINA! No hi
ha dolor que la resisteixi. 1 ó 2
pastillet el treuen infaHiblement
i gairebé instantàniament.

Cu.rs d'esperanto per oerrespondèncl~
Continua oberta, fins demà, dia
25, la inscripció al curs per correspondència de l'idioma auxiliar internacional Esperanto, organitzat per
la Federació Esperantista Cat.alana
lKataluna Esperantista Federació>,
València, 245, pral.
·

ATLETISME

Peral 1 FernAndez estan a punt d'arribar a les mans. Nou ~:ut de Bosc
a fora.
Un altre «córner» contra. la selecció local, sense conseqüències. Un
nou atac dels sevillans és tallat per
Balmanya, el qual toca la pllota amb
les mans.
·
Quan manquen pocs minuts per a
acabar es retira. Zabalo, 1 la nostra
selecció juga amb deu jugadors.
Arana, el qual surt a substituir
zabalo, no té temps d'actuar perquè
és acabat el primer temps amb el
resultat d'l a o favorable a la selecció de Barcelona.
A la segona part, Martorell substitueix No3Ués, el qual ja no surt
al camp, com tampoc no bo fa Bosc.
Eequlps:
centra, 1 la centrada no és aprofl- Per la selecció s'arrengleren solaBarcelona: Nogués, Zabalo, Pérez, tada.
• •.
ment deu jugadors.
Argem.i, Solé, Balmanya, Prat, Calvet,
Nous ata.cs dels sevillans, 1 ara és
Als dos minuts de joc, es tira un
Rate, Fernàndez i Bosc. A la segona. Bracero, el qui centra-en posició for- «córnen contra. Barcelom, i poc despart, Nogués és substituït per Mar- çé.da. La pilota va.· a fora.
prés un altre contra. Sevilla, ambdós
torell, Pérez per Blanc i Zabalo per
Un altre córner còntr8. Barcelona, sense conseqUències.
Arana..
que recull Campana!, el qual xuta,
Ara. la davantera blava juga amb
Sevilla: Eizagulrre, Eskalduna., Ae- però Nogués fa una bona parada 1 deu jugadors, però malgrat això Raic
do, Peral, Segura, Fede, Saro, Torron- aclareix novament.
i Fcrnlmdez xuten a fora.
tegui, Campana!, Cab:.\llero 1 BraAra. és Bosc el qul, sol, s'interna, i
un xut de Bracero és ben parat
cerQ.
llança un centre perillós que recull per Martorell, i un altre de Snro
Arbitre: Arri bru!,
E!zagulrre en una. oportuna sortida. va a fora.
Els blaus són castigats amb un
El domini és altern, però sembla
• • •
c!ree-lúcb, que tira Campnnal, el que el joc dels locals és ara més
Al camp de Les Corts, 1 amb un qual passa a Caballero, però aquest efectiu, especialment la defensa, pub:
ple, tingué lloc ahir un interessant xuta a fora; la pilota. passa molt alta. que Arana actua amb molta segurepartit de futbol entre les seleccions per sobre el travesser.
tat 1 salva moltes situacions de pede Barcelona i Sevilla.
El mateix Caballero novament s'es- 1111 per a la seva porta.
No és precisament el resultat del capa 1 xuta, pèrò NQgués para. la
Bosc reapareix amb la cama empartit un reflex de com jugaren els pilota; als pocs moments és Carn- bollcada 1 poca cosu pot fer; Blanc
dos equips, puix que els sevillans panal el qui tira a gol, 1 també el queda lleugerament contusionat d'uno es !eren mereixedors d'aquesta. porter de la. selecció de cpsa té oca- na topada amb Martorell.
derrota.
sió de lluir-se en una excellent paLa selecció barcelonina. resta. noEspecialment a la primera part, el rada.
vament amb deu jugadors a causa.
joc dels sevillans fou veritablement
La. pressió dels sevillans és molt d'haver-se rt.ot.irat del camp Prat, el
excellent i la nostra. selecció pot ben continuada. 1 dóna lloc a freqüents qual tornA. a reaparèixer al cap de
donar gràcies a la bona actuació de situacions de perill per a Nogués.
deu minuta.
Nogués i Zabalo que no marquessin
Novament Zabalo tira a t!Córnern
Balmanya toca la pilota amb les
dues o tres vegades en aquest temps. en tallar una avançada dc Campana!. mans; poc després fa el mateix TorLa davantera dels \iSitants demos- En algunes ocasions els jugadors rontegui. Caballero comet una. falta.
trà forta cohesió 1 actuà amb molta de Barcelona arriben a. la ratlla. de en voler prendre la pilota a. Argemi.
empenta, ben ajudada pels migs 1 defen~s sevillans 1 una de les veRaic, el qual actua discretament,
per la. pèssima actuació de Solé.
gades Bosc xuta fort i para Eizaguir- xuta a gol, però Jesús fa una bona
També E!zaguirre tingué una bona re amb dificultat.
part\dn.
actuació i parà trets molt perillosos Torrontegul, el qual és el davanAra dominen els locals, t Rnie,
de Bosc i Ralc.
ter més perillós de l'equip visitant, d'una mitja volta. fluix.eta, agafa desFou una primera part de mlllor xuta novament, però Nogués també pre"\o1ngut Jesús i marca el segon gol
joc dels sevillans, però una bona jn- atura.
quan manca Ja poc per a. finir el
gada. de l'extrem dreta català féu
Bosc és l'únic dels locals que por- partit.
que el resulta~ del primer temps fos I ta situacions de perill, car nitra veFede talla una avançada de Ferfavorable a 1equip local.
gada té ocasió de xutar després d'un nàndcz amb la mà. Nous atacs dels
La nostra selecció jugà amb molt aldarull i quan E!zaguirre és a terra, blaus, I Calvet xuta a fora, però el
desencert, puix que demostrà a. la però la pilota va alta.
perill no s'allunya. de la porta seprimera part poc entusiasme i sola- Poc desnrés unl\ altra av:~.nçada ,·mana, i Jesús cau a terra; xuten
ment alguna que altra jugada ama- dels blancS acaba an1 b un xut de ca- Fernàndez i Bosc, però toquen al pal
da ens va entusiasmar.
ballero a iora.
els xuts i toren al terreny de joc.
La segona part fou ben al contraAls trenta--cinc minuts de joc es Aclareix, fi~al~ent, Aed?. , ,
1
ri, puix que el nostre eqUip superà produeix el primer «córner» contra . Tot segu¡t s acaba el par••t amb
en joc 1 en entusiasme l'onze sevilla els sevillans; el tira. Bosc, obert; re- el resultat de 2 a O a tavor de la
malgrat que en molts moments jugà cull Raic, el qual xuta, però Eiza- sele.cc!ó de Barc,elo~a.
amb deu jugadors.
guirre atura la bala 1 salva un gol
L arbitratge ~A¡rl~as, estigué bé.
L'encontre no fou del tot dolent, que semblava. segur.
Ab
d'
t
t't • j à
perquè tipguérem alguns moments
Ara és la selecció ·de Barcelona, la 1
nns aques par 1 se u. ug un
de joc força. excellent, amb situacions que ataca, i es produeix el segrm d~ basquetbol entre els eqmps femeemocionants.
ccórnen contra els visitants, que, tl- mns del F ..c. Barcelona i del Club
Amb un xic de retard sobre l'hora rat per Prat, produeix una situació Femení 1 d Esports. Gl.!an~aren les
anunciada, surten els equips al camp. de perill que és aclarida per Eiza- darreres per 9 a 5 despres duna llulHo fa en primer lloc la selecció se- guirre en fer una excellent sortida. ta poc aferrissada.
v:illana, que vesteix saman-eta blanca
Una lntemada de Calvet dóna lloc
1 porta una cinta de dol per la mort a una altra sortida del porter seLa Copa Eslava
del pare del jugador Pera!, el qual v1llà, el qual es llança als peus de
PUNTUACIO PER BANCS:
forma part de l'equip. Dtsprés, S1.trt Calvet i salv11 també un gol segur.
Vnrwvla, 24. - Reunits els repre1. Banc Hispano Americà 98 punts
la selecció de Barcelona, que lluelX
una altra vegada Bosc obliga a sentants autoritzats de les Federa2. Banc Alemany Trasatlàntic, 56
samarreta blava.
sortir el porter forà.
clons de Futbol Associació de BulLa selecció local escollelx cnmp i
una. aclarida d'Aedo porta el joc g:\rta, Txecoslovàquia, Iugoslàvia i Pttnts.
3. Banc Comercial de Barcelona,
surten els sevillans, els quals de bo- cap a Nogués, el qual és carregat Polònia han pres l'acord de celebrar
nes a primeres es llencen a l'atac. per Bracero i Caballero; l'àrbitre tots els anys una competició per a 42 punts.
Falla Pérez en intentar tallar alguns anota d corresponent cfaub.
4. Banc Hispano Colonial 34 punts
la Copa Eslava.
avanÇOS, però gràcies a l'oportunitat
El.za:;uirre es ressent d'una. lesió
5. Banc de Bilbao, 24 punts.
Per tal que la Copa Eslava pugui
de Zabalo el perill passa seguida- a la mà quan es llançà als peus de portar amb justlcia aquest nom, s'ha
6. Banc de Biscaia, 8 punts.
ment.
Calvet, i és substituït per Jesús.
invitat Rússia a part!cipar en la.
7. Banc Urquljo Català, 6 punts.
Segueixen atacant els blancs, 1 el
També el deferua Pérez és subs- competició, que es celebrarà única8. Banca Arn(lS, 5 punts.
primer «córner» ve als cinc minuts tituit per Blanc.
ment en el cas que aquella acccptL
de joc i contra Barcelona. Es t1rat
Als quaranta-dos minuts, és Bosc
per Saro, obert; remata Campana! el qui s'interna i xu¡.a, fort a l'angle
REM
BOXA
fort, però Nogués atura la pilota.
i d'aquesta faisó aconsegueix el prtUn bon atac de l'equip blau dóna mer gol per a la selecció local.
lloc a una internada de Dosc, el qual
Aquest gol anima uo xic el Joc, i D'INTERES PER ALS MANAGE RS

EL DOLOR
ENVELLEIX

cursets 1936-36
Periodisme; higiene i sanitat; eugenèsia, I història de les revolucions.

NATACIO

pennlltats corre~oncnts.
Article lO.è
En l'elaboració l
criti.U"a dels \'inS destinats a l'exportació,7 hom tolf!rarà les pràctiques
ir.dlspensablcs pel compliment ~les
lleis i satisfacció do les extgèncl~
1 toiecàncies de les nacions on \-agin
dclinats, prè\·ia autorlwció del
Coil.liC.ll Protector de la Producció
Vitlvin!eola.. el q\lll.l podrà inspeccionar sempre, per mJtjà dels ser·
vels enolo;;ics, les pràctlqt!C.S ~en
tades, l ell:pedl.rà els certificats d'anà.lisl per a re.."portnc!ó.
Els Sindlcats Oficials de Criadorsexportadors ·de Vlns, quan aerceixin funcions inspectores. hauran
de vetllar pel compliment de les
disposicions I instrucxico· dictades
pel Consell Protector de la Producció Vltlrtnicola.

ftVUlJa de les sub6tànct.eS 00 auto·
1rAzndes en l'article anterior per a
;liSar en els vins. L'existenc.tn 'dc més
<:e 300 quilos dc sucre caldrà declatll-la prèviamcn~ ai.xi com l'us a
&'Jè es destini i vertar com a pron.
lllllortú compte ~orrent.
Vur. Ln tenèncla d'àcid sulfúric
!i!._eJs cellers, magatzems, tendes de
''"4:1 a l'engròs 1 a la menuda, en
·~~ qunntitat que sigui, ex~~ cu aquells establiments que de~lllent. autoritzats es dediquin si""""'tànlament a la venda d'ambdós
~ucteg 1 exc(pte en els casos en
fit •• ~~am obtln¡;ut expressa auto~lO de ten~ncia.
CAE'ITOL TERCER
~ lJt. El tractament guaridor de
lla!sevot mAlaltia que no pugui
tant 1nlatida o corregida mitJanEstadístiques i circulació
~ 1'\Ja de lc. substàncies auton~ r~iques.
1eS en els articles anteriors, en XUL Els rlns I begUdes nlcohòll- Article 1l.è Tots els colliters de
Jt.Q:Jant!tats esmentades.
qucs que no t.Jnguln una composició raún, síguln propletarls. parcers o
':ori•·- En els licors únicament s'au- 1 adequada la qual imposen cls ar- nrrendatari&. tots elS Sindicau;. Soclede!._ la presència del tinc i la t.i.cles d'nquesta disposició es consi- mts. Entitats o partleulars, dedicats
COU!e, setnpre que no pa:sst de deraran adulterat.s o fraudulents, 1 11 l'elaborncl6 o e~ 4el \1, m!:J.-

telles, most de rarm, vinagre o al- que el de cost, Tllln.W hauran de re-

productes derint_, del nüm, aix[ cordar, per mitjà de bans,
producl tres
com els que comprin raïm Iresc, tors I elaboradors, el mes de novemtrepitjat o de
vintficable, que- I bre de cada any, el compliment d'aals

pansa

tien obligats a presentar abans del 1questa obligació en invitar-los a pre1~ de desembre de cada any, a sentar les corresponents declaracions
l'Ajuntament ni terme del qual de collites 1 eXistències.
realitzen el seu. negoci o ban ver!En els deu darrers dies del mes
ficat l'elaboració, una declaració dt desembre dc cada any, els AjunSt:ieri? per tnphcat, segons, el mo- 1 taments formularan una relació de
dd numero l de 1 apèndix d aquesta les declaracions presentades numed~posició, per cada un d_cls cellers rades per l'ordre en què !Óren reo est.sblintents. que Ungum, de les budes, les quals seran rr.tnt'!'es al
quantitat_, en litres del "i o dels al- Servei Tècnic Enològic Central acomtres productes que hl hagin elabo- panyat d'Un exemplar de cada una
rat, fa c!asseS l la grnduacló, alx.l de les declaracions relacionades.
c~m de les exi:;·tències de cadascun
Article 13.è El Servei Tèc~lc Enod e~ que procedents de comtes an- lògic Central .:remetrà. aba.lls daJ 15
tenors posseeixin e n lleSment.ada de gener de cada anv al Consell
dnta.
•
Protector de 1a Produc'cló vtth'inf·
De les tres còpies de 1 exp~ ·cola, una relació de tots els pobles,
deelarae ó, una serà tomada a 1m- amb el nombre de declaracions per
teressnt. amb el segell de l'Alealtlla productes especU!cats en l'article
com a garantia; una altra serà ar- onzè. quantitat l cl.as$e de cada u
xlvada. a l'Ajuntament, i la tercera s-radua.cló mitjana I la seva. exlstèn:
serà tramesa al Sen·et Tècnlc Eno- ela., procedenu de campanyes anlògic central.
terlors.
Les declaracions de collites l exLsArticle 10 El Consell Protector
tènciea podran anar &tgnades per de la Producció Vlthinfcola pubil·
l'interessat, el aeu administrador o carà, el tneS de febrer de cada any,
representant.. masater o parcer, l la relació de collites i existència,
quan no silp¡ga o no pugui escriure, per comarques i poblrs, amb les caper un Individu de la. familia o un rncterlst!ques del:s produc~ assovei, en nom l a prec seu.
lits. 1 publicarà l'e..'ttracte al cButArt1cle l2.è Els Ajuntaments do- lleU Oflctaà de la Generalitat de
narnn les màxim€!3 facUll.ats als \1- Catalunya.
tlcultors i elabOradors pel compllAr~. 15 è
No podrà posar-se en
ment d'aquesta. disposlc16, i lllura- circulació cap part.td3. de vins n1
ran e~ tmpre5SOS necess:u1s per t.a1 deia altres prOductes derivats del
de fer lc.$ declaracions, que en cap ralm si prèrtament no ha estat de·
ens no podran cobrar a m:1Jor preu gudamcnt. declarada.

Article 16.è Tots els \'enedors de · les facture. que estenguin 1 rebin
vins, mlstelies, mostos, \1nagres i 1 en cas de ¡X>rdua es procuraran
altres productes derivats del rai.m, un duplicat estès pel Servei Tècnic
ja sigum productors, comerciants, o Enològic Central, d'acord amb el
criadors- exportadors, hauran d'ex- llibre registre que s'especlflcarà en
tendre per cada partida de vi o dels la present disposició.
altres productes que venguin o posin
Article 17.è No necessitaran facel: circulació la corresponent factu- tura comercial o document per a
n comercial o document, en el qual circular:
expressaran clarament els noms I
a) Les expedicions que es realltdomicilis de l'expenedor i àel con- ziu de VIns embotellats, amb tal que
signatari, quantitat en litres, classe, portin consignat en l'etiqueta el
graduació o graduacions i ús a què nombre del registre d'embotelladors
van destinats (consum interior, ex- creat en l'article 42.
portacló o destillacló), les quals haubJ Els vins en envasos de caran d'anar signades per l'expedidor buda inferior a 16 litres. dintre del
o el seu representant, apoderat-ad- raeU de la població, deslinats únlministrador, masover o parcer, I can:ent al repartiment a domicili
quan no sàplguen o no puguin es- que portin acompanyant caàascwi.
criure, per un indlvídu de la fam!- d'Wla etiqueta on con.stl la classe
lla o un vei, al seu prec i en el seu grau, preu i establiment de procC:
nom, l posar després de la data dtncla.
l'avant slgnatlll'9.: cAl sol efecte del
c> Les expedicions en en\'aSOS incompliment de les Lleis de Vins».
fEricra a 16 litres, quan Yngin d'una.
La factura comercial esmentada població a. l'altra i únicament des
<model número 2), s 'omplirà per tri- tlnats al repartiment a domicili ¡
phcat; un «:-'temptar restarà en po- cadascuna porti l'etiqueta i consig·
der del rem1tent, un altre es reme- ni el grau, classe, preu i establitrà al destinatari pel procediment ment de procedènda
més ràpid, i quao es tracti d'eJ..-ped) Els envaso:; Inferiors a 16 Jidieions .per ferrocarril o vta marí- tres que vagin del celler del protlma, s acompa~yarà, segons ja és d¡¡ctor o comerciant al :;eu domicili,
prk.tlca com~ial. el taló de ferro- per al seu consum particular únlcarril o conelXe~ent d'embarc; 1 el cament.
tercer serà trames mensualment ~
e) Les partides d'una expedició
Sen.-ei Tècnic Enològic Central, Ja qua.n vagin del celler del productor
directament, Ja ~ mllj! dels AJun- o del magatzem a l'estació més protaments.
.
pera o lloc d'emba.rc. per tal de carTant els expedidors com els recep- regnr un vngó tina o tramesa que
ton de vins, mostos. mlstelies i al- bagt de formar una sola expedició
tres producte.s dm,·ats del ralm., \'é·
nen obligats a. con.servar còpia de
(Continuarà.)

De_mòcr_a tes! Llegiu LA 'H UMANITA T

lA INAUGURAGIO DEL CINEMA

«SAVOY»
A finals d'aquest mes obrirà les seves portes al públic un nou cinema:
el «Savoy».
La notlcm en sl til1dri.a una importància certament relativa si es tractava, simplement, d'un local més :
però la cosa és molt diferent, ja que
el nou saló del Passeig de Gràcia,
en el qual s'acoblen tots els avenços
de la tècnica moderna l les majors
comoditats a què podria aspirar l'espectador més exigent, se'ns presenta
amb caràcters ben propis i definits,
el conJunt dels quals indefectiblement
hauran de fer d'aquesta sala una de
les més atractívoles i concorregudes.
Els esforços 1 la competència de les
persones encarregades de dirigir els
seus destms en són tota una garantia.
Les sessions del «Savoy» seran d'una hora de durada, l el preu, únic,
d'una pesseta. L'espectacle funcionarà, sense interrupció, des de les 3 de
la tarda a la 1 de la nit.
Pe• a Ja confecció dels seus programes aquesta nova Empresa s'ha
assegurat un magnífic servei de producclons de curt metratge, entre les
quals !lguren els Noticiaris més prest1giosos, com són els de les marques
Fox, Luce, France Actualité i Interfilm -la darrera de les quals servirà, cada setmana, un Noticiari especial de la vida catalana-, reportatges sensacionals, dibuixos en colors, viatges, documentals cientifics.
culturals, e~ .• etc.
El material que, amb escrupolosa
selecció, ba contractat el «Savoy», és
la més sòlida garantia de l'èxit permanent que no vaciHem a pronosticar-los.

EL CINEMA

Producció: Consorci
Roma. • Director: Franz 'Vis~
Ier. • Música . Glus
Ytenz.
•
8p!)e i¡
ce, • Cançons: Hedy I( etArgument: Segons l'obrallorr,
Benet Mussolini ¡ GI
de
ovach(IIO
Forzano•• Intèrprets: Yte
Krauss, Gustav G
fner
rundge
Rose Stradner, Kurt .J 11S.
Peter Voss, etc. • Dlstri~ng~,
Ufllms.
llcov:

Des de Hollywood

La veritat sobre Greta Garba
per LEONARDO DE BALMASEDA
segons m'Informen els meus amics
d..,."
t últ'
tem
..,..,panya, en aques s
uns
ps
s'ha estrenat a la meva pàtria la
més recent producció de Greta Garbo: «El vel pintat», en la qual té
com a coprotagonistes Herbert Marshall 1 George Brent. En la seva.
dinovena produCCIÓ la indesxifrable
Greta Garbo ha estat dirigida per
à
Richard Bo1eslavski, l'antic capit de
l'escorta imperial russa, desconegut
fa dos anys 1 avui famós en el món
enter pel seu alt talent directiu.
A propòsit d'aquest fUm jo tinc
un record Inesborrable. que valg a
contar tot seguit:
Greta Garbo té fama d'ésser una
. .
actnu d1flc~l a ~a desmesura.da curiosltat per1odist1ca. Jo mate1x, que
mantinc una cord1al 1 estreta relació amb els alts directius de Metro
Goldwyn Mayer, situació que m'ha
permès ésser introduït sense reserves
en l'amistat dels més famosos personatges del món cinematogràfic, a
penes sl havia conversat un parell
de vegades amb la gran actriu sueca, 1 encara d'una manera. tan superficial, que mai no havia pogut
dir que la coneixia.
Amb tot, les coses prengueren
11n , ·~e molt diferent fa poc temps.
Visitava jo els estudis quan es preptuavtn els e.scenaris per a «El vel
pintat», i parlava amb aquest sagaç
conversador que és Richard Bolesla.vskl, sobre coses d'Espanya. Aquest
rus es mostrava intrigat per les coses que jo 11 contava l fins m'obUgà a cantar-li unes velles cançons
populars de Castena. ,d'Astúries 1
de Catalunya.
- Es admirable --{!m deia Bolesla.vskl-. Mal no hauria cregut que
existis en el món res de tan semblant als costums i a la música popular 1'\l&Sa. Ho comprendria en al-

1

actriu, i junts anaren al Departament de directors.
Jo m'entretenia tafanejant d'ac!
i d'allà i suposava les dues celebritats ficades en una conversa professional, quan de sobte em semblà oir
unes notes de piano molt semblants
a les que jo havia cantat uns moments abans.
En aquest moment la porta s'obri
1 el director vinguó corrents a cercar-me.
En un moment em contà el que
havia succeit. Obsessionat per l'última frase recent tallada del nostre diàleg, havia seguit la conversa
amb Greta Garbo ...
I el més sorprenent és que pocs
moments després, un cop iniciada la
conversa general, l'actriu sublun ens
donava l'explicació d'aquesta incomprensible qüestió:
-En efecte, el conversar amb un
espanyol m'ha produit sempre una
sensació semblant que el conversar
amb un rus. La mateixa vaguetat
en les idees, Idèntic Impressionisme
en les Imatges, fins la mateixa expressió ampullosa, plagada d'adjectius innecessaris 1 d'imatges poètiques.
~panya i Rússia estan unides per
Orient. Es la mateixa influència de
l'Orient. sobre dues races pures. Pressió exercida en dos sentits oposats,
però tots dos originaris del mateix
lloc de partida.
Greta Gar bo, amb la seva lntel:llgència privilegiada 1 la seva superior cultura, ens havia donat una
solució Imprevista.
Després, amb franca rialla que no
coneixen els Importuns periodistes,
afegi:
-No em cregueu massa. Potser és
la l.nfluència de la pelUcula «La relna Cristina de Suècia», en la qual

A Maurlce Chevaller el veurem en aFolles Bergèrell, que, com el seu titol Indica, es tracta d'una produc·
e ió f ri vola d'aquelles qua 11 van tan bé a l'actor francès. En la foto vel em un grup de <<glrlsll de les que
prenen part on el fil m

Des de Nova York

Parlant amb Alexander Korda,
el famós director

Pròximament ....
(ISI

El temut cors, Napoleó 11
soner, ha destroçat la ~vaEó
Pr&
d'Elba. Per les cancelleries e gabta
ha passat una onada de por ~~Pees
la impellal ha. emprès el · agui.
triomfal a través del cont' seu VOl
tota pressa s'organitzen els llle~t. A
anglès, prussià, rus ¡ austri: rctts
poleó ha comprès el perilJ · Na.
per a ell de la unió d'aqueu morta¡
cits l sap que aconseguint ~ exèr.
ho la victòria definitiva no P~ir
ser-11 esquerpa. Darrera d'ell : . éste el pitjor enemic: l'enigmàti Fo hi
ché.
e ou.
Wellington abatrà l'àguila .
rial a Waterloo ajudat inconsc~Pe.
ment pe1 mariScal
Grouchy 1ent.
q~al mancat de visió estratègic~ t~
ma en les seves mans la sort de N
poleó.
a.
Això és el que ens relata aqu
film de manera molt encertada ~
ha moments perfectament ree~ t
escenes d'una composició admira~!:¡,
Cinematogràficament, hi ha vaJo~
notables. De totes maneres és una
narració insensible que deixa l'espectador força fred. Val a dir PErò
que, excepcionalment, tenen certa
emotivitat pregona alguns moments
sentimentals que hi Intervenen els
sentiments paternals. L'obra, a part
aquesta reserva, és bona.
La figura de Napoleó es tractada
amb innegable encert. Werner
Krauss composa una silueta digna
i sòbria. Gustav Grundgens crea un
Fouché que dóna una sensació de
realitat perfecta.

«El JOROBADO OEl JURA·
MENTO DE LAGARDERE», (
CAPITOL

Nova Yor k, sep. 11. (Per correu.) sortí al mercat «La vida privada.
-Alexander Korda, el director que d'Enric VIII». Sempre recordaré la
va fer famosa la pelUcula eLa vida 1sorpresa que ens causà als critlcs
Producció: Films Albatrot,
privada d'Enric VIII», ha passat per neoyorquins l'exhibició particular
Realització: A. René Stl.. InNova York, carni de Hollywood. Els d'aquella producció. En sortir ens
tèrprets: Robert Vidalln, Jos.
periodistes, com de costum, ens re- miràvem els uns als altres pensant
sellna Gael, Samson Falnsll·
unirem en massa per entrevistar-nos en l'ensurt que se n'emportarien els
bor I Jlm Gerald. • Dlstribuamb el millor director amb què comp- magnats de Hollywood quan peguesoló: Exclusives Huet.
ten els estudis anglesos, que en pocs sin veure-la. Des d'aquell moment,
anys s'ba convertit en un dels amos Elstree era el rival de Hollywood.
Es innegable que aquestes novelde la companyia <<London Film ProAlexander Korda no dormi després
les fulletonesques que ens parlen da
ductions, Ltd.». L'entrevista se cele- de la primera batalla guanyada. «Ca- r-------~
fantàstics herois quixotescs i d'aven..
brà a bord de l'<<lle de Francell, men- terina la Grall)), «La vida privada
tures més fantàstiques encara, comp.
tre el vaixell pujava l'Hudson.
de don Joaru, •La pimpinela escarten amb un públic realment nomLes manifestacions de Mr. Korda lata» 1 per últim «Sanders of the 1
brós. La prova acaba de donar-la el
-hongarès de naixement- es poden Rlven>, han estat altres tants èxits.
Capital amb la presentació de cEl
r esumir com segueix: Dintre dos o
Pel gener del 1936 estarà acabat
«AMOR DE MADRE >> jorobado o el juramento de Lagart res anys la Indústria cinematogrà- el nou estudi que construeix la comUn
gran
amor
i la força creadora dere». Aquesta obra famosa de Paul
fica anglesa serà tan gran com l'a- panyia creada per Mr. Korda. La
del
geni
tenen
veritable
homogeneï- de Feval compta Innegablement amb
mericana... Totes les peIUcules lm- seva capacitat de producció serà de
una popularitat que no ha conegut
tat.
Però
la
immensa
superioritat
portants que es !acin en els pro- quaranta peHicules anuals.
encara cap altra d'aquestes clàssl·
pers tres anys seran amb color.. . El
I per fi, ens anuncià també que que una mare posseeix mentre té ques novelles de capa I espasa que
cinema ha de deixar a part les se- el conegut escriptor H. G. Wells es el seu fill als braços. aquesta har- tant ens entusiasmaven en Ja nostra
ves preocupacions en relació amb els dedicarà d'ara endavant a escriu- monia entre la felicitat i el deure adolescència. Es lògic que els que ens
assumptes d'amor...
re per al cinema Un dels seus pr1- que la humanitat no troba en alels que es troben en aqueEl cèlebre director que als divuit mers arguments serà. <<L'home que tres ordres més que amb un treball segueixen
lla
edat
en
la qual nosaltres cercà1
infinit,
ella
el
realitza
sense
cap
anys ja escrivia títols .per a les pel- ~ podia fer miracles>>.
esforç 1 d'una manera excepcional .. . vem àvidament per a devorar-les les
lícules mudes, es pot dir que ha
<<Amor dc madre» és més que un obres d'aquest gènere, sentin aquells
tret els estudis britànics dc la marJOAN KEITH
xa anodina que portaven fins que
(,E}tclusiu per a «La Humanitat») film; és una obra de gran humani- mateixos entusiasmes que nosaltres
tat, d'un tràgic dramatisme 1 d'una sentíem per les emocionants proeriquesa emocional que causarà una ses dels legendarls cavallers errants.
Impressió forta. Es un intens drama A aquest públic ha estat di.rig¡da,
Los amores de la reina de que serà Igualment sentit per tots segurament, aquesta versió sonora de
els públics, sigui de la condició que «El caballero de LagardereJ> que ja
Dinamarca
sigui.
en el temps del cinema mut fou
La bellíssima reina Carolina MaPer tal de fer-la més comprensi- acollida amb gran plaer.
tilde estava voltada d'odis, d'enve- ble I per subratllar més la seva forEs cert que aquestes obres no enges, de tenebroses intrigues. Prince- ça emocional amb un diàleg ade- caixen ara en aquesta època de posa de la Gran Bretanya i de GaHes, quat, «Malla-Robert», la marca dis· sitivisme, però hem de reconèL~er
germana del rei Jordi III d'Angla- trlbuïdora d'aquesta gran producció, que sl a nosaltres no ens plauen ara,
terra I casada amb el rei Cristià VIII ha establert un doblatge espanyol. han de trobar ressò en altre classe
de Dinamarca, per imperatius de la Hella Muller, Felix Houdard i Fran- de públic que és el que fa que acraó d'Estat, vivia reclosa a les se- çoise Rozay són els protagonistes.
tualment el Capital conegui uns dies
ves habitacions. No assistia a cap
d'èxits Imponents. La majoria d'afesta. Se sentia estrangera en aquell
UN FILM DE RENE CLA IR quest públic prescindeix de les va·
pafs i se sabia voltada d'enemics, i
lors cinematogràfiques dels fi.J.mS
la. seva bellesa li aportà l'odi de
Fa tres anys que el gran director d'aquesta mena que com en aquest
la majoria de les cortlsanes. La se- francès René Clalr no ens havia cas acostumen a estar absents però,
va cambrera l'odiava per un doble ofert cap pelUcula. Aquest allunya- oblida voluntàriament altres falles
motiu: per la seva bellesa 1 perquè ment del gran realitzador d'«El ml- que no serien admeses en peHfcules
era estrangera, i l'espiava de dia I 116m>, cBajo los techos de Paris» 1 d'altre gènere -lentitud 1 interprede nit.
«Viva la libertad», havia suprimit tacló tot just discreta- per a JllU·
L'amistat de Carolina Matilde amb de la pantalla aquest fi humorisme rar-se de ple a la trama emociommt
el dictador. el doctor Struensee, úni- del qual ell n'és mestre l que tants
int
t les aventures. en
ensamen
d
ca persona que la comprenia l li Imitadors ha tingut encara que han 1 v1ure
fracassat
Però
nov:UOent
ha
tomat
aquest
cas
concret
del cavaller e
sabia les penes que passava, es con. Allan Jone~ és una nova troballa vertl en apassionat amor. Eren dos René C~ir al treball i una altra Lagardere que es juga la se;;a
cmematogràf1ca. Es tracta d'un jo- éssers que es comprenien intima- vegada ens sorprèn amb l'obra que, vida abnegadament, en la de~ ~
ve cantant que començava a desta- ment, dues ànimes creades per amar- sens dubte, és la més satlrica de la fUla de Nevers fins a v j elS
car-se com una estrella al Broadway se.
totes les que ha realitzat: cEl últl· seva mort matant un a un to~ els
I que a pesar de tot mai no havia
La cambrera de la reina redoblà mo mlllonario», pelllcula en la qual assassins que 11 donaren mort
per
actuat e~ el c~?ema.
.
l'espionatge 1 esperà el moment de ha fet un veritable vaitot d'enginy I fosos de Caylus.
. Una mt, Dav1d O. Selzw1ck, el. sen- poder relatar aquells amors. I l'oca- 1 que l'èxit que ja obté per tot el I Robert Vldalln encarna el
del cavaller de Lagardere arn JOS·
tl cantar ment re passava uns dies s. sió no trigà a pre:;entar-se-li. Aque- món és comentadfssim.
sunpat1a 1 voluntat que encert. d
Ntamova York, 1 el contractà ~edu~- I lla nit la reina, que havia acomiadat
ent per a actuar en «La mdóm1- la cambrera més aviat que de cosEST RELLITA CASTRO EN S"line Gael interpreta el paper e
~», al costat de Jean Harlow, Wl- tum, s'adreçà a les habitacions de
<<ROSARIO, LA CORT IJE- la Ingènua f1lla del duc de Nevers.
Al film 11 manca mobilitat.
am Powell i Franchot Tone.
Struensee. La cambrera la. segui.
RA))
No dubtem que al passar als cln~
• • •
Després, quan la reina hagué entrat
S'estan donant els últims retocs mes populars rtpetirà I augmenta
tà
a les habitacions del doctor, que era a la gran producció nacional «Rosa&I
«El Trocadero», que aviat es farà el seu únic consol, corré a cercar rlo, la cortljera.>>. Es d'admirar l'e- encara els èxits de públic que.:
1
famós en tots els recons de la terra, uns pòlvors blancs l els tirà a terra moció que Estre!Jita Castro sap do- aconseguint en la 5evn projeCC
és un tango peruà, ballat per Jean a la sortida de la habitació de nar al personatge que encarna. Es Capitol.
JOSEP SAGRE
Harlow 1 per Carl Randall, el fa- Struensee. Més tard, quan a la ma- veu que no fingeix, sinó que viu 1
mós ballar! europeu que apareix en tlnada Carolina tomà a les seves 1sent tots els moments que mterpre~
la producció M. G. w. «La indóml- habitacions, anà deixant al seu pas j ta. Quan el director, León Artola,
ta» i que aviat serà Imitat per toles
fatals marques que havien de u permet una estona de descans, Es- ~R~ l~ ~~Af¡~ fH l
tes les parelles aficionades al ball.
pc.rtar el doctor Struensee al patlbul trell1ta. Castro sospira amb
aquesta
•••
I la reina a l'exllL
1
satisfacció pròpia de la persona que
Eric Von Stroheim torna. a.l cineLa història d'aquests tràgics amors . s'ha alliberat d'un gran pes.
1
.-----------::~
ma per adaptar a la pantalla una ens és explicada a través de la gran I
~
de les seves Impressionants obres. producció distribuïda per Seleccions
,
L ESCE,NARI MES GRAN
També actuarà. d'assessor de Claren- Capitolio, «El consejero del reY». de
la
qual
són
magistrals
intèrprets CUQUE S HA CONSTR UIT A
ce Brown en la pelllcula que interpreta Greta Garbo : «Anna Karenl- ve Brook i la formosa Medeleine
HOLLYWOO D
Da».
Carroll.
Durant el rodatge de la meravellosa realització eLa. alegre divorcia•••
da» s'hagué de construir un cset1
El més original de tots els cond'unes dimensions encara no conetractes cinematogràfics correspon al
gudes en la cinematografia.
de la petita estrella infantil de eLa.
cEl continental», l'airós ball d'èxit
1
tela de araña» Cora Sue Colllns. a
Indubtablement superior a totes les
altres danses presentades al cinema,
la qua¡ s'estipula un sou setmanal
. gra·
d'una crescuda suma de dòlars l
té un atractiu l un ritme que fan consumats que amb enervant ~1 ta!J.
runa capsa de bombons».
cn!olllr. Els ballarins no romanen ció.:; compfls ballen cEl cor.t~ 1 nenç
En signar el contracte la petita
estacionats en el mateix lloc ni es la dansa dels besos q_ue en ...,~.
multipliquen mitjançant combina- creen Gmger RogPrS I Fredd·aqu~
actriu exlgi aquesta clàusula addiclons tècniques amb miralls ru trucs protagonistes lnlmttables
cional. En efecte, en abonar las nò- •
de cap meua. En cEl continental» realització meravellosa.
_ rfS!ll·
mines setmanals el cai.'Cer dels Es·
tudis rep sempre un magnífic estoig • d!!h
cada parella balla amb el més depu•La alegre di\'ordsdaJ C'irt~t I~
de bombons, que és el que primer
rat dels realismes, cada element tarà molt av\at en un ¡mpo~¡o.
V
rep i3 precoç artista.
del conjunt és un ballari o b31larina eni d'es·renes d'exclusives
1,_,_ R fiiiW.U8

a 1 Ci ne m a •••

James Cagney --.1 del barret forten una escena de «Contra l'Imperi
del crim>>, film que veurem aquesta
temporada al Capitol

I

cATALINA BAQC(;;NA
EN

cJULinA COMP~A
UN I-ncJO

El QUE VEUREM

---=------
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«El dia que me quieras» i la
premsa americana
La pòstuma realització de Gardel,
que s'ha estrenat al Coliseum, meresqué, quan la seva estrena a Nova York, els m1llors elogis de la critica americana. A continuació reproduïm l'opimó del crític w. Guaitsel, de Nova York, un dels més exigents del país:
«En aquesta peHicula es nota. que
Gardel té un nou l jove director:
Remhardt, el qual. agafant pel seu
compte l'argument de Le Pera, li
posà ribets que el completen i li donen el valor que es mereix. També
es nota que la. casa productora no
reparà. en despeses; la presentació és
esplèndida en propietat i en luxe.
Amb el risc d'exposar Gardel als
atzars d'una caracterització dramàtica seriosa, el tema presenta diversos episodis d'immensa emotivitat.
Jo tenia l'ànima en un fil... però
me'n valg emportar una Inesperada
sorpresa, perquè no sols triomfà el
barlton argentí, sinó que cada escena forta acaba amb una cançó aHusiva i això fa més impressionants
les dues Interpretacions. Encara més,
hi ha la simpàtica joventut de Rosita Moreno, amb els seus balls; les
sortides còmiques de Luisi.ardo l el
selecte acompanyament musical.:t
Aquesta obra mestra l pòstuma del
malaurat rei de la cançó criolla, és
un ftlm Paramount que s'ha estrenat amb gran èxit al Collseum.

s

I

tres països veïns de Rússia, però a
Espanya, en posició geogràfica oposada ...
En aquest punt de la conversa,
advertirem un gran enrenou.
Un obrer avisà el meu interlocutor:
-Es mlss Garbo que ve a conèixer els preparatius de la pròxima
producció, director.
De moment valg quedar sol; Boleslavskl havia anat a rebre la gran

vaig procurar estudiar la civilització

1 la cultura espanyoles, 1 aquesta al-

tra, «El vel pintat», que tantes suggestions em porta de l'Orient fascinador. en contrast amb la meva
última producció: «Anna Karenina»,
que m'ha tingut dedicada a l'estudi
del caràcter i de l'ànima russa ...
Des d'aquest moment, Greta Garbo I aquest modest cronista iniciaren una amistat amable l continuada.
Però el cert és que tingui el mal
gust de preguntar-li, en Ja meva primera entrevista, quina era la seva
flor preferida o quants amors havia
tingut en la seva vida, que és l'única i veritable causa de la seva 1mpenetrable reserva quan es troba entre molts periodistes.

ADMIREU EL MALAGUANYAT
REI DE LA CANÇO CRIOLL/
I LA REINA DEL BALL

CAP I T OL

C1.1:1t·H ·-·-

On film que entusiasma el pú·
bllc 1 l'emociona pregonament!

('"fJ :1·1 J]
t!;I•l1H;I

Es un film
PARAMOUNT

MELODIOS
EMOTIU
CAPTIVADOR

UN EXIT HIPO,NENT!

MEGÀFON

I

:més

l
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En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANI'fAT

t CRESr !5

J~ bmnantfaf

DE SETEMBRE DEL 19Ü

r:;lr- i ·l'aire !:~à e~~aal~~ll~apl a.G~~:
a Alacant, Tànger 1 Rabat, aml.l

00:~~. ~~~~~~=~~~
amb c orreu, mer caderies i 12 passat·

AERODRor.r DE L'AERONAUTICA NAVAL
Proceden t d e M adrid, a les 12'50
arribà l'avió pos~al espanyol, amb
correu, m e rcad eries 1 nou passat·
gers.
1
Procedent de B erlfn mb
a. Stutgart. Ginebra 'i aMarsellescaa, esa
l es 14'55, a rribà l'aVió ale many amb
correu, m er cad eries 1 18 passatgers.
l'avió
8'33,
a les
Sortf,cap
a
escalesa l.!amb postal
erlin,
a B
man,y,
gers.

Marsella 1 Ginebra 1 Stutga.rt, amè
correu, m er caderies 1 11 p assatgers.
S ort!, a les 9'40, l'avió postal esp anyol c a p a. Madrid , amb correu,
m ercaderies 1 quatre passatgers.
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t tà ti e I
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eiS (eCtOrS de
LA HUMANITAT
COR~ CATALANE~S•• 414
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BARCELONA

:is. ca¡;¡ a Marsella, amb correu, mer·~ies i un paszatger.
~Sort!, a les 12'44, l'avió postal fran:~ cap a T olosa, amb correu, m er..:ertes 1 un passatger .
·Sortí, a les 7'16, l'avió postal frau;;, cap a Casablanca, amb escales

Ferrer Batlles
36, SOQUERIA, 38
òfer elx

1inportants reba.Ues en tots
els articles de Cmnl.serta, corbateJ'ta.,
Gèneres de Punt, e tc, ete., durant
· tot el mes d e- 8etembre

Cap

e.

-~

«GABO SANTO TOMÉ)>
La càrrep

QUe admet.ra passatgers

1

CONSlG NATARJS :

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en
'rELEFON 2206'1

'llA LALE'IANA, 'l

PEL-LI CULES - PATHE • BABY • MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJ~CTES DE eLAT~

Al tloglado nO.m . l

del Moll de Baleara. TeJéton 18274

"'

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

mercaderies

es rep fl03 la vetlla d el <1la de sortida

c.

JÓI~S ·BRILLANTS
TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA,. VENDA CANVI

~~

~·

CLIN ICA GALL EGO •• VIES URINARIES

Carrer: de Sant Pau, 6
L To.

- ..;.... - . ·

·(r! RamtE:

CASA BAGUES

Carrer Nou de la ~ambla, 11 - PELL • SANG • VENER I • PROSTATA
Directora Dr. RIU Porta ,_
DIATERMIA
I MPOTENCIA
MATRIU
consulta, t1 a 1. 4'30 .a 9. F. 10 a 1

MAGATZEM

DESITJO 2 Joves tot
tracte famili ar.
estai',
Consell de Cent, 414,
pral. 2a.

Gran 1 espatòS amb soterrant 1 5 luxoses babltaclons en c. Paris, número 20. entre c. Tarre.gona 1 Pl. Ernest Ventóa. Autobús E.

TOT ESTAR 4 ptes. dLa
Balx de St. Pere. 63, 2on,
2na.

IOVE d'Esquerro., amb
referències 1 pràcPENSI O de 7 1 9 ptes..
• desit jaria actmin!s- fi xos des de 150 ptes. tot
!lnques al 3 •¡ •. EsC. con!ort. Pl. Macià. 18,
tat . Núm. 108. pral.
NOI d e 13 a 14 anys
HABITACIONS amobla~:a en collegi per a pe- des, tot estar o sols dora canvl mlr. .1\ragO, 352, 2on. la.
;:¡¡ encàrrecs
llDstruccló, àdhuc gua1 o 2 JOVES tot estar.
~ Quelcom. Verge del Cros, 18,
entresol lra.
..ll, 2, pral., de 12 n 1.
(Sants).
ES DESITo.IA metge jo-ç-e
OR. DOU. 15, entr esol,
!:!fes liberals per a rora 2a. a tot estar o solS dorCI Barcelona. Raó: Casa- mir.
~ 33, pral., 1 ra., de
~~- a ll del mati 1 de
2 BONES hnb!taclons
l 7 tarda.
balcó, sol. SOla dormir.
Villarroel, 68, 1er. 2na.
FALTEN ven edora a (prop Corts).
Q els pobles de Ca tall! •
~¡;¡ Interessants producPARTICULAR.
CASA
~molt bono. comissió. Tot confort, d esitja mas;¡¡¡~~~ ~ La Humanitat. trimoni o 1 o 2 amics tot
3
estar. F. Layret, 163, üt.
_m_l 2na,
-b-lm
T-am
~-H-Eembtes reror én clea s 'oSENYORA necessita dis
(;::itx per n botlp o es- pesera. Villarroel, 28,
:;noton. Escrl ure a La pral., .2a., dreta.
numanitat. Núm. 321.

Casa particular

•CtlODII del frances a
un o dos a t ot
reapao~ot o catala. per- desitJa
b.
sol.
,· · ap~.a Escriure a La Cl:òtar ob . menJar
c., dutxa. tel.
espl.
Mwrnanitat núm 800
Preu mòc1lc. Borrell, 148.
' ~iOOo otu etes. falt en 1er. 2oa.
Íila a~-~~ editorial ca..
DESITJO pensl6 casa
._nure a La Hu· parUcular, amb bany,
mtat, Núm. 104.
d utxa. tel. Pro¡;¡ Mon umental. Esc. La Humanitat. Nllm. 362.

--- ---·---------

ES LLOGUEN hablt&c1ona. Hoepltal, 98. pral.
2na.

CO BERTS 1 2'60, entreteniments 1 S ¡;¡la ts a
elegir a la carta, ¡;¡a, vi
tot s uperior
t postres,
Rouda St. Pere, 11, pral

e•

DOS AMICS a tot
tar dest~Jo , ¡neu econòmic. Escriure a La Hu·
m a n ítat . Núm. 301.

LLO GO gran local ¡;¡ropi per a ball, cl.nema o
centre polltlo. o. Cast!lleJos, 890.
PISOS 15 duros, 4 ball.
menJador, W., asc. Calàbrla. 209, prop autobús
Provenca.

l-ISOS 15 1 16 duros,
sense dlpOsit 1 aigua. AJe~e de Dalt, 134. cruilla
VECETA· I rovldêncJa. R: Porteria.
MEN.JARS
RIANS I de rêglm vegt.
ptea. 2'50, Pelai, 12, prat.
PIS ETS 80 1 90 ptea.
scaona.
prop Rambles. l'eu de la
9, bis.
Creu,
FACILITEM dispeses.
Bos¡;¡Jtal, 31, pral.
CORTS, 300, pisos nous,
bany, asc~ tel. 22 - 23
HABITACIONS dca de duros.
0}5. Cad ena. 33. ent resol.
HABITACIO, lloc cénHABITACIO per a aos trie. cedeixo a bon ¡;¡reu
amlce. casa mare 1 tuia, per n gue.rdar·h1 obJectes.
p rop Fontana. Escriure a Escriure La Huma nitat.
La Humanitat. Num. 3:!4. NUm. 315.
HADITACIONS des ae
PISOS nous, H duros,
ptes. mes. Passatge 4 hnbltacloilS, lavabo o.
Crédlt, 11. 1er .
Rogent. ¡7 1 19 (Clot).

:au

FACILITO ¡rratls, penaloUA I babJ tactoos. Rambla Flora. 10, entl.

CASETES a Horta, per
llogar. 7 duros mes amb
aigua I llum. 3 dormitoris. menj., cuina, fat1.
VALENCIA, llit, oral, Ra ó : Gravtna, 11, .on,
ent.ro Muntaner 1 Aribau . de 7 a 9 vespre.
HAbltacloos ILI¡rua corrent: confort.
LLOGUER DE MOBLES
nous. rran assortiment.
I DEAl. PENSIO, la més Cameta Sevillana, S. L.
centrtca 1 coocortable. en liQuidació. f'W, de Oràexc. menjar, penslò com- ela. 101
pleta. dea d o 125 ¡;¡tea.
mes, dlàrl& des de 5 ptes.
AUTO· CONDUCTO RES
Escudlllera. 6. ¡;¡ral, pro¡;¡
•NUrla». des de 15 ptea.
Ramblea Escala. eat..a.nc.
servei. muntatge 1 des.
Oestló perml.a
!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!'!'!! muntatge.
gra tia. Calàbria, 2. ¡re.rat¡¡e. Tel 32~73 .

PENSIO DEL CARME,
Rambles
p tes.
150 corrt.
dea de Alg.
. estar
tprop
.;;.;;...;........;._ _
Carme, 12. E .

LlOGUERS

CONCEPC IO .JOFR E DE
MUDANCES : CooducPISOS NOUS. 14 d uroe, torca-a
FAM ILIA d eslt ja !1ns
utos. a es de 8 p ea4 b . tot estar o sots dor- asc., tel.. ILigua, etc. Pare
b.. Cadena. 22. Tel
eetes
.
Pau
St.
Hosp.
206.
mir, balcó. sol Blasco Claret,
17174.
Oaray, 14. 2.on, a.•
P ISOS moblRta, nous,
PISOS, botigues, de 14
S' ADMETEN hostes sola tot confort, uc., tel.,
menjar. preua barntl&- b any, molt ooonòmiC8. a 2:1 duros, 3 1 4 dormlPere IV, 77, pro¡;¡
toris.
atms. Saot.s. St. J ordl, lS, Roser, 44, parte.rta.
Parc.
cBar Maoellc».
UNDERWOOD, llogo. a
4 PESSETES dia to; Olitar. 1 ,50 apat. b&b 1n- preu rcdutt. COrts, 600.
dependent. Dr. oou. U,
PISOS per a llo¡;ar des
entl. 2.•
de g;, ptes. ' dormitoris,
DISPESERS . 24 duros galeria coberta amb aames, balcó c. tracte fa· rarelg. Passatge ),!arlm6n,
millar. casa 1m Ceca .Bo- 18. Raó : Porter~.~~.
qucrta, 2, ¡;¡nü.
A 70 I 75 PTES.
ES DESITGEN tlost.el. PISOS
Noua. compostoll do 5
25 duros mes. tot com- rr-.ana
luxosea bablta1
prêl. Raó: DlputacJ6. 317. cJOOS. water,
lavabo. dutbar, pro¡;¡ Hruc.
xa. culila econòmica, a.Carel¡, asceusor 1 te16ton,
PENSIO e l a Mundia l• , en el carrer de Parla, nU..
B06pltal. 12!1, pral . Vlat- meros ~. 22 1 24 (entro
¡era I b011t.es. Habita- e I de 'l'art'agOna 1 pladons airej ades, bany 1 ça d'Erne&~ Vent08, autobús Uet.ra El .
teléton

ROS ELL
de Gràcia, 106

=

., , .

AP A RELLS
-FOTOGRAFICS

Il:l. tomat a euc.arrccar- se do la aen
consulta.
CRISIS HEMORB.OIDALS

VARICES

a¡;êncla
I MPOR~NT
11'Auto - apitonés. de
Barcelona, ra tra&Uata de
moblllarls d'EIIpaoJa a
França. Ia1W QUe de Va.
léncla, Sara¡;oesa, i.lad11d,
Blll:IBO 1 SevUla a Barceloua o viceversa.. Eotença, g7 I 119.

-

DISCOS ¡ramo!on nous,
JOSEP Ma. ESPANYA•
econòmics, extens assorAdvocat Rostielló, 2ó3.
t1ment, en òpera 1 música
clàssica. Corts, 541, ler.
TOMAS JORDI BLANC, Tel. 34187.
advocat, Procurador dela
Trlbuna.l.s. ~· de OràORQUESTRINES: Venc
c•a, n ar. .a Telé!on
saxo I o - baix. Adreceu76163. 8 arc elon a..
vos a. La Huma nitat.
Nllm. 352.
E. LLINAS ROIQ, MTel.
Balmes,
24.
vocat.
CASETA Torrassa venc
:10927. Barcelona.
econòmica, com¡;¡tat o termlnls. Alt Saot Pere, 58.
Confeccions.

LLEVADORES

ELEGANT auto 4 ple.ces. EQuipat 6 o . nous
tota. prova. Gaof: ventat.
GRACIA GA RCIA. Ll&- Legalltat, 15. ( .)
Consultes ¡re.vaaora.
t ul1.e8. Florldablanca, g9,
SALDO collars, rraos,
¡;¡edres, biJuteria, aotlentl. 4tn. Tel. 36747.
~tats. Avinyó, 17, rot¡erta.
TERESA ZURITA. Lle.
vadora. Pans. 111. Tel. TRASPASSO rà¡;¡ldament
36391.
tota mena de oe¡oct o
establlmeoli. sense cobrar
comlasl6. Hospital, 6 eoCARBO. Llendera clrur- treset.
'-laoa. Rda. St. AntoiLl,
24. T el. 23541.
VENC barat, uralita,
balcons, t amborets, vitrioell, taulells, vidres 1 ert&HIGINIA RUlL Llove.- tlilJB, Urgell, 121. Telèdora. clrur¡lana. Conaul· ton 30475.
tll arntulto.. Tallera, 76.
bla. Tel. 21845
GRAN ocasió, mobles,
no com¡;¡reu sense vllllta-nos. Borrell, 66,

METGES

BASCULES d'ocaató ¡¡er
au to-camlons, PI bernat.
Carrer Parlament, 9.

MALALTIES del recte,
Dr. RoseU. Passe1¡ de
SENYORES. Veatlta l
GràcJa, 106.
abrlcs modela en~retempa
per metta.t del IClL valor.
OR. JOAN MIRANDA. Ciaria, 38, ler. la.
Mala!t ies deLIS nens. -l'.
VESTITS a tcrm1nla l
de OràcJa, ' -Tel. U l SS.
abrics des da 6 ptea. ICtBarcelona.
mana o liO al mea. Tra{alpr, 5, 1er. l a. SDPulmona, trerla Lond.lnen.se.
MALALTS.
cor Medicina ieneral,
ràpids.
TRASPASSOS
SiCI1l.a, Ral¡;a X. SOl artlllcJal. Dr. Llu la Cuesta, Cita. Laietana, 67, ler.,
Urgell. 20. pral. Conaut.- Tel. 12896.
ta de 3 a 6.
TRANSPORTISTES:
Motors Bérculea DLe&el,
Or. FRANCESC ORTES americans. modela eapo.
PAnERA. Numerari de cials per a camlooa.
terna de l'Excm. AJUnte.- Preua econòmica, Almament. de Barcelona. Ee¡;¡e- coa. o. de Cent, 318. BarcJnUsta eo malaltleo ln- ce1ona.
t ernes. Consulta àa 4 a
6. Aragó, 224, ¡;¡ral.. Tel.
CALDERES va¡;¡or usa10158.
des. E. Culla. Sant Antont. 22 (Santa).

VENDES

;tA

MADR ID : Ptll!Selg d b I& Castellana, 14. - BARCELONA: VIa Laietana, ~
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE: BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortides setmanals ea dissabtes a les 12. Efectuaran et servei tes motonaus
«CIUDAD DE SEVILLA• I «VILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLOR CA
SOrtldet cada dla (llevat ea dl umen~res ) de t3arcelona 1 Palma a les
21 bores per lea motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» I a CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT 1 PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNlA COMERClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS OE LA t.1El>I•
TERRANlA. NORD O'AFRICA I CANARlES - SOrtides QUinzenals ae Bar·
cetona ela dijous. LIN lA COMERCIAL BiLBAO - CA OIZ · CANARIES, AMB
ESCALA A 'l'CTS ELS PORTS DEL NORI) O ESPANYA. ~ Sortides QUinzenals de Bllbao ela <11Jous. LlNlA RAPIDA B.EGULAR ENTRE ESPANYA
I TERRITORIS DE LA GUINEA ESPAN YOLA (FERNANOO POO) . - SOrt ides el dia 17 de cada mes. am b escales a Val~ncJn, Cadlz. Lll.s Pnlmaa. Santa
Cruz de TenerUt l Freetown, Sant.a Isabel de l' ernando Poo, Bata. Ko¡o 1
R lo Benlto pelS vaixells
11CIUDAD DE CADIZ1 I ClLEGAZPb
MELILLA
LI NIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sortides de Barcelona cada diumenge¡ a les 8 bot'es; d' Alacant ela amuos:
d 'Cran ell dimarts: a·ora n cap a A acant , ela dlmart.a l d'AJnca.ot ca¡;¡ a
Barcelona. e ts dlmecrea

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

-

eS'OFER EIX ¡;¡er a tra·

SEGON LOT. - M. Nordau : "Papà, àbreme " .-A. Sambla ncat: "Est a mpes de Music-Hall " .-E. Barriobero: "Palabras de un lncrédulo",
"Cha tarrame ndi el optimista", "De Cànoves a R omanon es" 1 " La. leglsls.clón d e M oisés " .-A. de M usset : "Mim1 P lnson " .-J. B elda : " El ftfi de
los plateros " .-F. Garcia: "Grecls.", "Epamlnondas " , " Anibal" 1 "Gue~
rras d e M acedonla".-L. P eñaseto: " Cosas d el mostrador".-L. C. B osch:
"Almas gem e la.s".-A. Agorio : "La sombra d e Europa " . -E. M enda.ro:
"Alma p lena d e amor".- Pujó : "El juramen to de S ibUa." (2 volums) ,
"Aven t uras de S afo y F aón" 1 "Llibro del conoclmlento" . -M . Tuba u:
" P acazos " .-P. Mould : " Viajar... ".-P. Alquia ldera t : "Combustible " i
"Sangre potente" .-M. Verdaguer: "El m a.rldo".-E. Labarta: "Poeslas".
J . I . Caso: " Nueva. defensa Claudlo F on tanella.s".-R. J . Sender: "Iman".
M. S armlento : " Asi".-P. S ala : "La clave d el misterlo ".
30 obres ~dè lectura amenfssima: literatura, història, política i poesia, amb
an total de 5.680 p!Pnes, I l'import de les qnals h de ptes. 85, les donem
per pte.. 8'75. A reemborsament, ptes. 10'25.
LLIBRERIA CENTRAL - 1\-lUNTANER, (2 - TEL. 352S5 - BARCELONA
)

~

SERVE! l:tAPlD Olú' AL HR.WlL - l'LATA
¡;¡er moto-t.rausntlànt1ce correus eSI)a.IlJOJs
SOrtt des tlzea caCI a 21 <1les
SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sor tirà el c1Ja
24 de setemb re àel 1935, ta magn ifica motonau

Secció d anuncis per par ules
~tMANDES

"La. guerra. La paz. La SOciedad de las 1\u-..cmc!s".·· --· ' - ·-· · ~ .. tura a lemana contra ls. civillzaclón .- El ch oque d e dos mentaUda des ·-;
E. M. Alemàn : "La guerra. moderna".- K eroul: "El suplici de Tàntal
1
We(vodevil).-Donnay: " Les filles de v enus" <vodevtl).-Henneoui~
ber: "L'aixeca dones" (vodevtl) .- Feydeau: "Cuida' t d e l'Amèlia. (vode•
vll) .-Hennequin : "La pitets se'ns ha casat " (vodevtl).-··cuplets,, del
P a pitu ".- " Contes d e ls. vora del llit ".- " Monòlegs p ap ltescos ... - Deli:
rium Tremens".-C. SOler: " Quién fué Quevedo " .-E. c. de la Parra.
"El terrorlsmo en Barcelona. (ffitlmas revels.clones autògrafes d e Juan
frescuras".humorlsmos
lngenios1dades,
" Agudeza.s,
Rull)
" ; "La
de P a.pl.Say Juana
"Los amores
r omàntica";
Diablo: "Una
A.. del".-Quevedo:
corte de Fellpe IV"; "La lujurla. de los Borgia"; "Como sucumbe un
réglmen" ; " Los crimenes del caclquismo"; "El asalto de Tarrasa".-W. E.
Eckardt: "Radiotelefonia para todos".-J. Montero: "Le. herencia de
M.ister Puf.f".-Calderon de la. Barca : "Casa con dos p uer taS ma.Ja es de
guardar".-J. Fola Igúrblde: "Teoria del arte " .-8. M asferrer i Cantó:
"La ciudad pu eblo" .-Paulls 1 Sorel: "Maura" (Pròleg d 'Ossorio 1 Ga~
llardo.
3~ obres mixtes de teatre, noveHa, política, etc., amb l'obsequi de l'obra
" Hilde. La tragèdia sexual d e la joventut", de B. XOJ'lguera, les donem
per pessetes 5. A reemborsament, ptes. 6'50.

l'ocasió

1

~ffRTES

•

.e .
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·"Corbateria

SERVIU RAPID Sl!:'rMANAL ENTRS HAfiC.EL.ONA l Bll...èAO
Sor ttaes ca a a DI MECRES a la Olt ca¡;¡ a Vaiéncta, .A~t. A.\aftia •
l;)evwa. Vt¡o, VWagarcJa, c orunya, Musel, Saota.oder · l · Rl lhaa -'
- • ~-.,..
Alterua.ot-ee les escales a e:
l'art'altOOa. Ceuta 1 Huelva cada dues setmane1 .
Sant C111'Jea t , l'etrol cada d ues eetp1&J'les
SERVEI CORB.EN'I' E.N'l.'llE HA.liCELOKA I"'BILBAO
ca4a dUes setmanes
T Cmea;
Sortides els DI VENDRES a la Olt, cap.. a l'arra gotia, San
Vlnarvc. Valéncla, Cullera, Alacant , Cartageoa,l'AgUUas, AJmena. MoUUa, M Ot.rU. Mala¡a, Ceuta, .. Càdl:z, ~vUia;s...Hi.lelv_a, VIgo. ~tarro ViJ
u agarcla . Ferro!. corunya, AVII~ Müse &l)tllllller. Bl.lbaq ~aêa.rei
nrri· 1
En Les ·lloli:AI ràPid I corrent s'admet 'l:AtieJa':'per a tànaer;
Ctl.lCasable.nca amb transbardiUJ)eD' a· Mllhla 1 també per a l '
~ tule t Ayamonte amb t.ranSDóra!ment a Huelva.
SEH VEl EtHHE ldARCEl.ONA, !3E'fE 1 MARSEU..A
SOrlJà es Qulozenata ela .UJous ca¡;¡ a Séte l Manlella
l:lervo1 Qutnzeoat cap a GENOVA
La ct.rrege ee rep al Tlnalado de la COm¡;¡anyta Moll del Reball
Teléron 13585

¡o¡.;atgers

&lrtí, a ies 12'44, l'avió postal !ran·

'!'T)"

Nazaret~ ".-Stendha:

..

I O.

Lmtes regulars de grans vapors per ats destin§
que es detallen

Angel G uimerà: " J esús de
0

~~~~~~~fa~= ~~~~e 1: ~\:; :a;a~~~~~d~~~~ ~~~:::..:wilsoni

'

rl

Y:barra y u~~8. en'' ·'

NAVEG ADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORT IIS
A]llR
d'horitzó es t roben els vaixel.l3
cNorte», amb efectes, cap
els correus «Cabo Banto
~¡nb 32 pasatgers de trànamb passatge 1 càrrega gener al,
trànSit cap a Càd1z, Rio Ja' Montevideo i Buenos
de Barcelona»,
general, cai>
nn•rna:m!:.nl; ti «Nisbamaha»,
general i de trànsit, cap
«Hero:D, amb carAnvers, Brema t
«Vis:D, amb càrrede tràllSit, cap a. Mars usac 1 escales; el noruec «Ynamb càrrega gen eral 1 de
cap a Nova York, Filadèl!Ja
l'holandès «Meerker f», amb
'general de trànsit, cap a
1 escales.
11
~ttr~law_ El bergantí goleta ita1ottav:La», en llast, cap a Cngliarl ;
efectes, cap o. T arra.«José Ferrer», amb efectes,
· el «Maria Do'on·s», amb
cap a c astelló.
L'AIR
DE
AERODROM
FRANCE
de Tolosa, a les 7'04,
l'avió postal francès amb cori dos passatgers.
de Marsella, a les 7'04
francès amb cort dos passatgers.
de Casatlanca. amb esa Rabat, Tànger i Alacant, a
12'39, arribà 1 avoó postal i ran:!!. amb correu, mercaderies i dos

I

P R IMER LOT. -

JOGUINESÓ venem, 181.
do. OlputacJ , 221.

'

-·

VENDA

~

DIVERSOS

l:la.U•.I

____ ...

I

CLIN ICA

CASA SUBIROS

Hospital, 42-T. ,13651

a

-

;~
/'
1l~~tr

.. ~~

Auto-Escola

LES MILLORS

BALLS DE SALO

Per 120 ptes.
"EL AS" · Corts, 412

M o blesPOUH

la humanitat

RADIO. Aparella aa
ta onda. Paloma, 20.

Gt).

I

TALLER ao

I)8(U'a &l'Cl•

ttelal. <11Dbalta I mOI&IC8,

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI !

-·

__ .. _______

\.JI.

UN NOM I UNA AORE·
CADIRES I TAULES
A TERMINIS. vestlta
• co- ~-;o
cooreccJonats 1 en peça. ll~uer. Caflellas. Desp. ÇA QUe eaJ recor dar per
Eorlo Oraoadoa, 17, pral. St. Eusebi, S (S. 0.) , Tel.l vestir amb <1J&tlnclo. Creu
•El
la
Saot.rer
99.
Collerta,
74692.
2a. De 4 a 8.
Ne¡rlto».
1EN VENEDORS
COMISSIONISTES, n~
VESTITS a termini&,
JOSEP BELTRAN. Ftn·
sense entrada ni Clador, velles, lliuraments P18011.
tor decorador. ·Sarrià, 98Provença., 2;j2,
Balmes, 60, e n tri. l ra.
Tel. 71l246.
HIPOTEQUES rà pides
DINER, pago més Que
sobre cases renda, p rèsultres ¡;¡er cPapctetes
teca sobre terrenya 1 Un- ela
'
Joies, mà Qul·
Monte¡;¡lo»,
Notariat,
QUea r ústiQUes.
etc. La casa més aones,
7. e o t.resol.
_ _ _ _ _>.
tl¡a. Funelaaa. el 1888.
JOVE de bona ¡;¡resên
Unió, 22, pral .
ela, amb moto, desitJa
RESTAURANT MIRA·
relaclonar.se amb sen:vo- MAR. Unto a Harcoloua
ORIOLA. Ma.leret.a d'idees moder nes, eo per ta seva tem¡;¡eraturo teaJOSEP
metàUIQues per a aupla d'amlstat. Escriure a agradable Que e'bl ¡:au- tomOblla
tota ela SJ.&.
de
La Huma nita t, nllm. 107. deli. Salons espeelala ¡;¡èr temes. Torrent
VldaJet
a bodes 1 i:ltwQuets.
78. Tel. '17188. Barcelona'
AGENCIA TRANSPORTS
J osep Fliueru u -rerro.
SALO per a ~aenyorea
Pulmons
MALALTS.
ylarl. Facturac!ona 1 r&- a "Allona PuJol. Perma- Cor. Medicina ¡renera.t Sl·
collida ae mercaderies ¡;¡er nents perfectes 12 Ptea Hlla, Ra.lga X. Sol art1Clferrocarril, recadera I ce.- Satmeron, 114, ¡;¡rat. 1er. ciat. Dr . Llu la Cuesta •
mlon.s. ln!ormea ferrovia.. Tel. 71153. Barcelona..
Ur¡ell, 20, prat Ooosulta
ris, marlt1m.s 1 aerla. lnde 3 a 6 .
rormacJó eobro viatges
JOSEP CANUDES, saacollectt ua per ferrocarrll
RETOLS I ET IQUETES
I auto-car. Pau Ialeslaa. t.re. Preua moderat.a, sem- d e 1.0t.os mene& per a a¡;¡aela d arrera modela.
pre
25. Tel. 11329.
Mercaders, 36.
radors.
Sant Pau. 10.
MOBLES ALTABA, ele.
FRANCESC TÀRASCO. ~nCJa, durada, economia
VIns superiora. tiervel a
com¡;¡reu seilSe visitar
coHocaclons són ¡;¡er a.l.8 aoinlclll. - Calaes, 8 . T • a qouesta
cua . J ovellaoos.
mltlora alumnes del LI· léton 17656
Fundada l'a.ny 1912
2.
um.
u
VaJéncla,
ceu Dalmau.
245. Barcelona. Tel. 78352.
EN SENYANÇA COl\lPLETA,
REPARACIONS eu illa
mett.ll.IQues
PORTES
DOCUMENTS I TITOL
atgua 1 electrlcJ tat . Casa Vllar. Mallà A¡ Ulló, 56
Bacbero. carrer Gall. 70 Teléfon ó3762.
G ARANTIT
nost::.trancs
cUTtiOIS do 5 n 50 ptes OrNI CANOR SER RAN O
QUBBtra, ¡;¡rO[CSIOr 1 l:)f()o
INSTALLACIONS 1 re- Flntura I a ecoraCJó. • e..
te&30ra. Petri ~101. 12 ba!gas,
aJgua,
¡;¡aracloos:
g¡¡ · TeL 764111
Catalunya,
&Ol. Ult .
electrtcJtat. J osep vua. Barcelona
364.32.
Tel.
185.
CaJabrta.
JOSEP MOREY. COnBA R FELICIANO. Ser·
NI UN CENT IM lilES
aliDB~ de Vallella.-PlaLLIBRES compro, do n i acurat. balmeron, 80,
ta. 4 ·Tel. 1S836. Barcelona
t ota mena I blbllotequea.
DESCONFIEU DELS QUE
Llibreria Muodl&l. Tel6.!.
SASTRE. Adoba 1 gira
ANUNCIEN GANGUES
.JAUME QUERA, cons- 78908. Salmeroo. 224.
VBtit.lta. Nou de la .Ram.
tructor d'obres.. ProJectes
Solament és per a caçar incautes
bla, 10. p rop Rambles.
l Dre&IIUI)Oitoa. Menénde-z
~IP O TEQUES . rt.~ea,
TITOL DE 1.• CLASSE
1 Pelayo, 37. Tel . 7457CS. sobre casea renda
oes
Barcelona
condiclona. Notariat . 7. Tall i Confecció
Informeu-vos a les o11cines
en t.rl. Tel. :.J:l661,
Académla, ensenyament
MAQU IN ES paoses,
ràpid I econòmtc. Es te.ocaaló. Se¡;¡úlveda, 102.
J u·
ARTICLES per a viat. Uen ¡;¡atroos. Martl
Uà. ' · :ton.. 2.• (prop
p, ela t.robareu a l'acr• Laietana)
L'ESCOCESA. Falxea
.
cotiUea ort.OPèdiQuea. Boa <1Jtada casa Ramon OU·
vella, suc. de P. CBatell·
Dita!. 133.
cuir 1
ESPARDENYES
tort. Hos¡;¡ltal. 141. Te16t renets bOnes I fortes?
fo u 17385.
Extglu sempre ta aS»I COL·LECC IONISTES •
Com¡;¡leteu voetra collecPreus barat1sslms, sense competència
SASTRE aar¡ldor arre- Tortellt. ( 01rona) .
clò de se¡e118 o oostals. ~la
tot.a mena de
Exemple:
rratultament . PWcrerrat. roba.1 ¡rtra
1er.
2,
Ramellerea,
Pl. Nova, 6 1 7. Barce- lra.
Dormitori complet , a mb bo\aquea
lona..
3 5 0 P'IES.

pavimenta I tota ela deCAFE • BAR ae l'e« r1vata de la CODII.l'UC:dO
MAGATZEM da mateFrancesc Borreda. Otvt.
Utló. · Plaça Sarra, 8-T•
MAQUINES d "escrture l.éron 70883
r1ala per a construccJ6 a
87 1 89. Telêron 3 0070
bon preu per no poder de~t de 100 ¡;¡tea. Iee mtatendre'!. Raó. cada dia llor. ocasiona. semprt a
!elncr alll m:1tca Se¡rle del Pl. 10 . boUU
En constituir socie tats mercantils
¡ XX 1 Passeig ~I, '1 la casa •Elles•. l'laa!ta
(Oulnard6. Tel. 81 1) .
En comprar establiments o finques
SOLARS a 6 ouroe mea
En cons truir edificis
MOT O 250 O. C tota Carret oan~. enrroot CPJ
LOCALS 1Ildll.ltr1al.a
merfutur
1
14
uúmero
11
Trllla,
prova 500 ptes.
p la. Ma.sliliLl. 86.. San ta.
ASSESSOREU-VOS SOBRE CONTRIBUCIONS,
cat aorta. Canuda. 85.
(0.).
¡;¡ral. tra.. o·u a una t 6
ARBITRIS I IMPOSTOS, A LA
a 8.
CASA NOVA. carta.
COMPRO fustes, tota
767. amb ascen., bany.
ASSOCIACió DE CONTRIBUENTS
aJ¡rua atrec ta., mol t . llum mena, calzes, llenya. etc. I VENC flnestrea I p..
Centre d 'a.ssumptes admlnl.stratlos dlrl¡;-lt per
1 sol. D'- i balcona :H Tel. 52913. S. A.
!ertes cobert.es. barat,
duroe 1 ootlf; amb ¡;¡l.a,
Provldéncla, 8 (Oràcla).
peu tramvla autob'Oa.
PERMUTO CASA, rent.a 150 auroe al mea ¡;¡.
CAM IONS, 1t11U1S ocatorre do cloc a deu mil
¡;¡reu.a nous. TJ.ma.
A DVO C A T
d uroe.
... ..,_Arlbau, 48,.. 1er. la alon.s.
rJt. 116.
RONDA SA.-...'T PERE, 42, P&AL., L•
PIANOS da Uocuer, - -VIDRES I CR ISTALLS
De ~ a 7 (excepte dl.ti.sabtea i festius)
f AULEB PALO MA· nou. 1 usat.a Preus eco- I
oompra - ve.oda Urpll, ¡
nòmlca. cAnaelus
AU Advocu. Sant Pau , Bb1a
1
, 121 Tel SO 41~.
Cal.al'a:!S'lt. '7
74 • l'el . 23449

ADVOCATS
...

,Jj

.~

e am i l

Compan ys J over.

URGELL,

41

(xamfrà

Sepulveda),

Una de les armes que
amb preferència utilitzen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a I' anunciant.
Per a contrarestar·la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als esta·
oliments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

Tots-els re.publicans lleaéixen cada dia LA HUMANITAT

Dimecres, 25 de setembre del 1935

Barcelona - Any rv - N·'-~

uu1er0 l.lla

Un ·p arèntesi en· e I litigi italoj-abissini?
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~
de la sen..

El Du ce, després de· 1entrevista amb· Sir Des~rés
del T. de G
Drummond, d.IU q':'~. no ha fet cap .contraM tènc1a
contra el quefou(J~
1

proposició

vern de Catalunya

El Govern francès pregunta a l'anglès, què faria en el
cas d'una agressió a Europa ··• El Govern anglès, en el Consell d'ahir, acordà veure amb satisfacció el canvi de notes
amb Mussolini i acordà, també, contestar al Govern francès
Aquesta contesta no ser à coneguda fins d'ací uns dies

Les diligències de les
penes acce~sòries

EL <<JOU RNAL DES DE· mitè sobre les proposicions de solu- el transcurs del qual ha estat exaBATS>l CRITICA LA POLl· ció, les respostes oficials de les dues minada l'actual situació creada pel
TICA ANGLESA
parts I la informació que posseeix litigi !talo-etiòpic.

Els mdtgenes que habiten la regió fronterera d'Eritrea aba ndonen lesseves llars
ritorl abis sini, davant els perills d'una guerra imm inen t

s'endinsen cap 1.1 ter·

(Foto Orbis.)
t

PANORAMA INTERNACIONAL

Política nordamericana

de l·a

La singu lar situació

Repúb lica g rega
La història de la República grega
va fent la seva via. Les dretes arribaren al Poder manifestant-se defensores del règim, el qual deien que
consideraven expressió de la voluntat popular. El President de la República, respectuós amb la democràcia, s'oposà a les pretencions de
venizelistes i esquerristes i donà el
Govern als partits híbrits de republicanisme i monarquisme.
La lluita sorda entre les dretes
en el Poder i les esquerres a l'oposició ha durat més de dos anys. Els
monàrquics d'ahir, republicans des·
prés un cop havien arribat als llocs
del govem 110 es mostraven disposats
a abandonar-lo. Es l'error que amb
el President de la Reptíblica cometien els esquerristes, àdhuc el mateix v enizelos, que, després, convençut del perill en què es trobata la
democràcia grega, va decidir rebellar-se esperant que el seguir ien les
masses del país. El Govern de Tsaldaris, va Uançar al món una declaració en la qual acusava Venizelos
de voler jer un moviment contra ta
República i per la independència de
Creta. Tsaldaris sabia prou bé que
en els moments difícils en què es
troba la pau mundial, la creactó
d'un nou petit Estat a la Mediterrània oriental havia d'ésser mal vist
per tots els Estats interessats en la
conservació de l'equilibri actual. Sabé aprofitar magníficament el moment psicològic per tal d'evitar que
en les grans potències es pogués
crear un moviment de simpatia vers
l a figura llegendària del vell guerriller venizelos, creador de la República grega, i gairebé creador de l_rz.
Grècia de la postguerra. Per mes
que venizelos cridés al món que ell
sortia en defensa de la República
en perill, el seu moviment, simpàtic
en tots els països democràtics, per
r aons de conveniència internacional
no havia de trobar ni el més petit
alè. Quant a les masses populars,
el Govern havia estat previsor i
t enta les mesures preses. Sabien els
populars que governaven monàrquicament la República, que abans d'acabar la seva obra de tornar Grècia
4 la monarquia toparien amb di¡icuztats grosses i havien anat desplaçant els militars addictes al règim
per amics seus pel moment en què
arribés el conflicte. Varen triomfar,
4 costa de sang, però varen triomfar. La rebellió no els va sorprendre, en realitat la cercaven per tal
d'aixafar l'enemic en terreny favorable.
Després de vençuda i liquidada Za
r ebeflió de Venizelos, la marxa cap
a la 11wnarquia ha estat teta ia
sense embuts. Entrevistes dels ?:;i?tistres de la República amb l'ex-rei
J ordi. Consultes al Govern anglès
per tal de veure si s'avindria a recolzar la candidatura dels ducs de
Kent. Eleccions celebrades sota l'advocació de la restauració, de la mat eixa manera que s'havien jet abans
sota l'advocació de l'ordre t de !a
pau social. Promeses als amics més
exaltats del rei Jordi que el camt
cap a la restauració era inexorable.
En fi, tot aquell treball que un home com Tsaldaris, monàrquic •le
conviccions, ha sabut portar a cap
durant el seu temps de govern de Iu
República. Els atacs dels monàrquics sen.se disfressa no li han est at estalviats. Molt Sot,'int l'lta•t
atacat amb molta més duresa que
el! mateixos republicans de centre ·i
d'esquerra atenualla, que no podiea
creure que, des del mateix lloc que
li havta confiat la República, lloc
suprem en el Poder executiu, s'at reví& mai a donar un pas tranc
ver s la monarquia. I. amb tot , el jet
s'lw consumat,
Es la situació en que es troba
Grècia Ja dies. Viu encara en r ègim
r epubl!cti, peró governada per un
home que ha declarat que els anus
de republicà de conveniències l'han
convençut que la monarquia éa el
règtm natural de Grècia.
z atmis, el Presid~t, home • de
dreta també, també ex-monàrquic,
es t roba en una posició ben inêòmoda i sembla disposat a deixar el
camp lliure als enemics del règim,
<UI qual ell era la suprema r epresentació. No pot tenir ni l'esperança d'un ajut dels militars fidels al
r ègim. Els pocs d'aquests que quedat--en en els llocs de comandament,
tJer més que republicans tebis, han

Henry Ford contra
Rooseveit?

Wàshington, 24. - Hom parla de
la presentació de la candidatura
estat destituïts. Quant al poble, ho- de Henry F'ord davant la de Roosemes <!om ell que s'han habituat a velt en les pròximes eleccions preseguir la seva via sense comptar-hi, sidencials, que es celebraran el 1936.
menys poden fer-ho en hores supre- La idea ha estat suggerida. per un
grup de catedràtics de Pensilvània.
mes en què es juga el futur de la
Henry Ford, el famós constructor
seva pàtria. Podem dir que a Grè- d'automòbils, militava antigament a.l
cia, el cop d'Estat monàrquic, tot i partit demòcrata, però per ésser conno haver canviat encara de règim trari al «New Deal» passà al partit
. un f et consuma t. republ¡'cà.
l ega l ment , és 1a
Per a ia vice-presidència t:s parla.
El plebiscit no vindrà; més que a del senyor Lewls Douglas, influent
NO VA REUNIO DEL COMIconfirmar el ta realitzat, i, donats demòcrata que dimitf i desapruvà el
TE DELS CINC
els procediments fins ara emprats, prog:ama financer de R.oOS'.!\'elt. Dc
Ginebra., 24. _ El Comitè dels
és de creure que en el cas que ht tota manera sem~·!a qu~ ei comitè Cinc, segons acordà ahir, ba celebrat
hagués el perill que el plebiscit fos Nacional Republicà no aDroyara. la una. reunió aquest mati per tal de
advers als designis dels homes que candidatura de Ford. Aquest:\ can- preparar el report que ha de presendidatura és un detall de Ja situació tar al Consell de la s. de N. sobre
governen, la consumació total del dels republicans, que sols disposen el conflicte !talo-abissini.
cop de torça acabaria l'obr a que es d'un nombre r~uït de pnr:>onalitats
Es probable que l'informe sigul
diu c;,ue es vol deixar a la voluntat de reputació nacwnal susceptibles lliurat al consell demà 0 dijous
de l'expressió popular.
d'ame.1a•;ar serios:-.ment Roosevelt.
comprendrà una declaració del co!!~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tj
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SIRENA D ALARMA
i.

el senyor Madariaga, com a presiEn relació amb els acords adoptats
dent, per les seves converses amb els no es sap res perquè els mantenen
delegats d'Itàlia i Etiopia.
en secret.
SERA PUBLIC AT L' INFOR·
ME DE MAD ARI AGA

Ginebra, 24. - El Comitè dels
Cinc ba aixecat la sessió després de
dues bores de reunió.
S'ba acordat, per unanimitat, adoptar i publicar l'informe del president, senyor Madariaga.
LAVAL I EDEN CONFER ENCI E N

Ginebra, 24. - El senyor Lava! arribà anit passada a Ginebra. procedent de Paris. Tot seguit d'arribar
celebrà una conferència amb el delegat anglès Mr. Eden.
A la sortida. tots dos declararen
que l'entrevista havia estat molt satisfactòria i que seguien amb el desig de treballar en estreta coHaboracló.

CHAMBRUN CON FERENCIA
AMB SUVITCH

Roma, 24. - A les primeres hores
del mati d'avui l'ambaixador de la
República francesa a Roma, comte
de Cbambrun, ba celebrat una conferència amb el sots-secretari d'Alers
estrangers d'Italia, senyor FuJvw Suvltch.
SIR DRU MM OND
MUSSOLINI

VIS I TA

Roma, 24. - L'Ambaixador d'An·
glaterra al Quirinal, Sir Eric Drummond, visità anit passada el senyor
Mussolini. Es concedeix molta Importància a. aquesta entrevista, cle
la qual no es té, però, cap referència.
ES REUNEIX EL GOVE RN
ITALlA

Roma,

24. -

Sota la presidència.

cJlll:!:

ES CO NCEDEI X MOLT A IM· del senyor Mussolini, aquest mati, a
les deu, ba quedat reunit el Consell
PORTAN CI A A L'A CCIO Dl· de Ministres italians.
PLO
G' b MATICA
24
Als
1
·
rne ra,
· cerc es gmeLA NOTA DEL CONSELL
brins declaren que pràcticament és
DIU QUE ITALIA NO HA
impossible la demanda italiana que
FET CAP CONTRAP ROPO·
l'accés a la mar que podria conecSICIO I QUE ACTUARA
dir-se a Abissínia hauria d'ésser per
SE GONS LI ACO NSELLIN
territori italià.
jades 1nacceptables per Itàlia lea
LES CIRCUMSTANCIES
A!Jlb tot i que les esperances d'arRoma, 24. - El Consell de Minis- proposicions de l'esmentat Comitè.
ranJament són molt escasses, encara

no han estat abandonades del tot.
En aque~t_aspecte hom .concedeix extraord~narta. importànCla a les conferènc1es que celebren Itàlia., França
1 Anglaterra.
UN COMUNICAT PATETIC
DE LAVAL A MUSSOLINI

Ginebra, 24. - Hom diu que divendres, abans de marxar cap a
França, el senyor La val trameté a
Mussolini el següent I patètic comunicat:
«Ara heu de decidir-vos. En aquesta hora suprema penseu que podeu
comptar fins a la fi amb la bona
voluntat de França, però no amb la
seva llibertat d'acció.»

tres d'avui, que s'ba reunit a les
deu del mati, sota la presidència del
Duce, ba estat de llarga duració;
tingué lloc al Palau Viminala.
Acabat el Consell, fou facUltada
l'acostumada nota oficiosa. En aquesta es declara que el Duce ba fet una
detallada exposició dels esdeveniments desenrotllats en la. poUtica Internacional, des del dissabte fins
avui
Mussolini ba afirmat que Itàlia no
ha formulat contraproposicions de
cap mena a Ginebra; la Delegació
italiana s'ha limitat a donar expllcacions verbals al president del Comitè dels Cinc, senyor Madariaga,
sobre els motius pels quals eren jut-

El Govern italià no ha ex!lOSlt
cap nova proposició respecte a l'a:·
rnnjament del conflicte que es debat
i es manté a l'expectativa, a fi de
poder apreciar el desenrotllament de
l'aplicació del Pacte de Ginebra. sa.
sant-se en aquests resultats, Itàlia
assumirà l'actitud que li dictin le:~
circumstàncies.
El Consell ha. decidit adoptar dlverses mesures relacionades amb la
reglamentació de l'administració mJ.
litar; entre elles n'hi ba una a-J!&
rltzant els militars destacats a l'A·
!rica Oriental per a contreure matrl·
mon! per poders.
(Passa a la pàgina 'l

FRANÇA NEDA ENTRE DUES
AlGUES

.,...

·'

Ginebra, 24. - A primera hora de
Ja tarda hom deia que l'actitud de
França davant ei conflicte italo-abis·
sini és encara. de dubte. Es limita a
mantenir el contacte entre Roma l
Ginebra, alhora. que pressiona Anglaterra perquè es mostri més conciliadora..
Es creença general als cercles ginebrins que França. desitja obtenir la
resposta. escrita d'Anglaterra. sobre
la futur a politica de la Gran Bretanya al conLinent europeu abans d'adoptar una. posició definitiva en el
conflicte.
ES REUNEIX EL GOVERN
ANGLES

Londres, 24. - Aquest mati, a les
onze, s'ha reunit en Consell el Gabinet anglès, amb la sola excepció
del senyor Eden, que és a Ginebra,
sota la presidència del senyor Baldwin. La reunió d'avui havia estat
acordada abans que els ministres comencessin les vacances.
Hom creu que en el transcurs del
Consell el ministre de l'Exterior, senyo!' Hoare. Informarà els seus companys de la situació internacional, la
qual serà objecte de discussió.
NO HAN ESTAT FETS PU·
BLICS ELS ACORDS DEL
GOVERN

Londres. 24. - Ha acabat l'important Consell de ministres celebrat aquest mati pel Gabinet britànic, en

---- - - *
FESTES POPULARS
A T ARRAGONA

Aquests dies es celebren, a Tarragona, tradicionals fes tes populars. En·
tre els números del programa el po·
tl ha acollit amb gonera l complaen•
ç:1 els del ((ball de bastonsn, que
veiem executa r en la fotografia del
peu, I els castells a ixeca ts pels «Xl·
quets de Tarragona)) (colla vella) ,
una mostra dels quals velem al costat I
- r¡tc-s r"h .7t.::hilla l

I

*-- - - - VON RIBBENTROP VA A VARSOVIA DE CAÇA

Va.r$òvia, 24. - Hom anuncia la
pròxima arribada. a aquesta població
de l'ambaixador alemany Von Rlbbentrop, Imitat a una cacera per
r amb<-J.Xador de Polònia a BerUn.
Hom assegura. també, que amb
motiu d'aquesta visita no es preveu
cap ronv~r~:t P.'l 1•'~ ~
1

_..-

Paris, 24. - En un article editorial relatiu a la politica britànica
vis a vis del conflicte !talo-etiòpic,
el «Journal des Debats», després de
recordar que sempre s'ha mostrat
amic d'Anglaterra, afirma que aquest
pals, amb la seva conducta actual,
ba sorprès els seas millors amics,
que no veuen per ·enlloc les formes
1 la sang freda tradicionals de la
diplomàcia anglesa.
L'esmentat periòdic posa de relleu
que Anglaterra mostra ara una fidelitat calorosa a la polltlca de la
Societat de Nacions, que negligi força en dos anys darrer.:;, com ba re·
conegut en el seu recent discurs Neville Chamberlain.
El periòdic acaba dient que la reacció britànica contra els projectes !talians no responen a un bon mètode,
perquè fa ja molts mesos que Mussolini féu conèixer públicament PIS
seus designis i, per tant, Anglaterra
tingué prou temps per a fer les seves
observacions per via diplomàtica, en
compte d'esperar a darrera bora per
a. concentrar la seva flota a la. Medl'terra'nla.

El jutjat núm. 4 que f ,
gat pel Tribunal de Gara~t I encarre.
portar a. efecte les diligènl~s. Per ,
clonades amb les penes aCies ~'<h.
d'inhabilitació absoluta 1 :essòr¡~
civil en la causa que es el"liicejó
tra els que foren Preslden~eo~.
llers de la Generalitat de e ta nse.
senyors Companys, Lluhf a Iunn,
Gassol, Mestres, Esteve i 'eoBar~r¡,
amb motiu dels !ets d'oct lllore!l.
ha donat per acabades lliura~~re, I~
mentat Tribunal !"atestat e~ fa l'es.
nat amb aquest motiu
n ect!o.
Es tracta d'unes dUlgè .
ocupen diversos folls ja qu~c~ Q•e
~t trameses a diversos jutjats er
Cipals de les naturaleses de
de~ condemnats. L'oportuna ~
cac1ó de la sentència per a :nif'..
anotació de la pena 1m
seva
estat tramesa a la Junta~a, . ha
del Cens de Barcelona ¡ a la ~Pa!V
lanova 1 la Geltrú, per estar e ,Iesmentats Consellers, el seny~n ~e~
t!es, empadronat a l'esmentada es.
htat per tal que sigui anotada la 1oca.
inhabilitació.
sev1
Als registres de la Propietat de
Barcelona i Balaguer s'han lli
també les requisitònes a la n d:~
bargament dels béns, ja que un deb
condemnats en té alguns, !>OCs
Balaguer.
'~
La sentència ha estat comunicada
al Governador General de Catalunya,
i President governatiu de la Gene.'&litat, senyor Pic i Pon.
Com a detall curiós cal esmenta:
que és potser l'única requisitòria q~:e
per procediment criminal ha estat
lliurada als Reg_istres de la Propietal
ja que en l'acus de rebut d'aques.
tes figura com a anotada en els respectius llibres amb el número 1.

Aquesta fot;grafia dóna idea d e la g randària dels vaixells çie guerra anglesos. En primer terme el cuirassat g egantí "Valiant", darrera d ' ell el c uirassat "Hood " i en d a rre r te rme el
" R enown ". El gran cuirassat " Valiant " fo u botat l'any 1914 i té un desp laçament de
3 3. 000 t on es, el "Renown " és m és gran encara i d esplaça 3 7. 000 tones. " Hood " és el vaix ell d e guerra més potent del m ón, i desplaça 42. I 00 tones. Dotat de m otors de 15 1.0 0 0
cv. el v aixell té un radi d ' acció d e 7. 000 quil òm e tres. Té artilleria d e 8 canons 38 cm., dot·
ze d e I 4 c m ., d os de 12 cm ., 4 de I 0' 2 c m ., 4 d e 4' 7 cm., i té oficialment, a més, 15 m e·
tralla d ores. El vaixell té una llargària de 24 7 metres, eslora de gairebé I O metres. La se va
construcció fo u començada l'any I 9 16, acabà a fina ls de la guerra 1 era fins a la data el
vaixell bandera de la " Home-Fleet " anglesa.
(Foto Keystone.)
Milà, 24.- A presència del rei d'Itàlia ha estat inaugurat al mont Cappa un ossari gegantí que conté les despulles mortals de 15.000 solda ts morts durant la guerra.
L ' ossari cobreix. amh lea sev es cinc terrasses, tot el cim de la muntanya i està coronat per
una cúpula de bronze.
Al mateix temps ha estat inaugurat el ceme ntiri militar, en el qual reposen I 0 . 292 sold a ts d e l'Exèrcit austro-hongarès.

En cap llar catalana no ha de mancar LÀ -. HUMANITAT

