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Barcelona, d ivendres. 27 de setembre del 1935

Fundadora LLUIS COMPA II YB
~

EL SR. ROYG_DONA
POSSESSIO AL SR. RAHOL:A I NOU MINISTRE DE MARINA
..

AL_CRIT DE

LA UNIDAD NACIONAL!
EN EL CONSELL D'AVUI 5 EXAMINARA LA SITUACIO
anten-a
DE BARCELONA EN RELACIO AMB ·~~ESTAT DE GUERRA
1

''He estat sempre molt aficionat a les co·
ses marítimes", contestà el senyor Rahola

S.

E. pronuncià un llarg discurs, en el qual es referí
.,
a la possibi l itat d'eleccions · a la reVISI O constit uc ional
(

- o

Guió

del moment

L'ESTAT D't-X i: PCIO A BA~ CELO NA
En les notes tetes públiques en aquests angunlejants dies de la crisi ministerial, s'ha perfilat força clarament un criteri: el de suavitzar, 1 mai no
agreujar, l'estat de tivantor de la vida pública espanyola. Atès l'alt origen del propòsit expressat, aquest h'ïvia i podia merèixtr-nos un mínimum
de solvència i fins i tot un marge de garanties futures. La ~olemnitat dels
moments, Ja Insuportable tensió de les posicions públiques, la jerarquia
de la veu que formulava el criteri. etc., sembla que podien invitar a escoltar, almenys, amb una certa atenctó correcta, sense que aque:.ta fos suficient- no faltava més! -per a oblidar antecedents d'ahir mateix.
Després de les notes ha vingut el ministeri Chapapr!eta, que qualificàvem ahir de núnisteri de mig temps. Després del ministeri hem vist
les primeres declaracions oficials, per cert de procedència ced!sta. Què diuen
aquestes declaracions, de major interès en tant que són les primeres i les
que pretenen donar to a la gestió a realitzar?
Diuen això: «L'obra del nou Govern serà. una continuació 1 una confirmació de la de l'anterior.»
En algunes referències ampliades del Consell de ministres d'ahir, e~
lebrat sota la presidència de S E., es diu això altre: «El Consell s'ocupà
també de la pròrroga de l'estat de guerra a Barcelona, pròrroga que acor darà sens dubte la Diputació Permanent de les Corts en la seva reunió
del proper dissabte».
confessem que no ho entenem. Entre els termes de les notes a les quals
ens hem referit abans 1 les noticies concretes al-ludides després, no h! ha
en absolut cap relació, sinó un pur antagonisme. Cert que, de totes maneres, referències posteriors que el lector trobarà al seu lloc corresponent,
aclareucen que en el Consell que celebr"Ià. avui el nou Go\em examinarà
l'estat d'excepció - de guerra - 1mperant a Barcelona, ! resoldrà en definitiva. Sigui com sigui, val la pena de fer atenció al cas I precisar posi·
cions.
Ahir reportàvem, segons la versió de persona assabentada, alguns
dels propòsits del nou President del Consell. Per cert que el nostre reportatge fou llegit amb gran interès. Hi oposàvem tota classe de reserves. Comencem a constatar que, des del primer moment d'activitat ministerial,
les reserves van carni de confirmar-se. No podr!em fer, de moment, altn
cosa que lamentar-ho profundament. 1 que estimar que, t?t pleg11.t, no és
res més que el curs d'una trajectòria no acabada encara, però que entra
j:1 en els primers capitols de la fi.
S'ha parlat de cpaciftcactó d'esperits». Amb tot el valor relatiu que
pugui donar-se al concepte - tenim ja molta experiència de paraules i
d'homes! - no podiem deixar d'observar els moviments de la crisi amb
tota atenció 1 interès. Els primers fets concrets de caràcter oflcial que sembla que van a produir-se, són molt expressius. Massa expressius. Perfectament. Hem donat proves de resistència. Encara ens sobren energies per
donar-ne moltes més. I, s! convingués, també sabr!em exclamar:
-Pacificació? Que es pacúiquin ells!
Veurem a veure què s'acorda en el Consell d'avui.

Ho dèiem el primer dla de la crisi i podem repetir-ho avui, amb noves
poss!bUitats d'argumentació: el problema, el gran problema, potser l'únic
problema plantejat en el fons de l'entranya politica de l'Eslnt republicà
és aque~t: el de la incapacitat orgànica, espiritual, social i politica de les
dretes per governar.
La prova està feta, i ja en veiem els resultats. No cal teoritzar, no cal
aixecar columnes d'antecedents i de doctrines per a demostrar-ho: és suficient una mlrada serena i neta de prejudlcis, d'egoismes 1 de terrors sobre el panorama del pals en tots els seus ordres.
Des de novembre ençà. s'han irritat totes les pugnes, totes les violències, totes le~ d!!erències del poble, s'ha impulsat tot el que separa, s'h¿
exaltat tot el que divideix, i s'ha creat un estat de guerra civil que obtura
tota possibilitat de convivència «normal l legal» - no són paraules d'aquests dies? - entre els ciutadans i dintre de la Llei - una Llei que ni
existeixi
I ara al final de la dolorosa experiència, quan la Incapacitat de les
dretes s·a'tr!nxera en totes les arbitrarietats ! en tots elS silencis per a no
abandonar els ressorts del Poder, ara. amb més lrreductib!litat que en cap
altra hora. el gran problema segueix essent el de dues zones del pafs inconciliables, el de dues concepcions enemigues: dretes i esquerres. Amb l'avantatge que aquestes es mouen per idees de valor immanent i permanent
1 aquelles per motius d'odi 1 per raons d'egoisme.
Sentint-ho molt - què més voldrlem que les coses fossin d'una altra
manera! - sentint-ho molt, acceptem en tota la seva integritat la nostra
P<>slc!ó. I, dintre les possibilitats d'aVUi I dintre les de demà i de sempre,
la mantindrem a tota costa. Hem demostrat fins on arribem. Continuarem
la demostració. No bi hn més! Els termes de la qüestió són clar!ssims. Tan
clars que, sota cap pretext, no admeten acomodament, pasteHe!g ni transigència.

Més v~ sit es a ·s
reClOSOS
( Del nostre corresponsal es•
peclal, F. Cossi Ocho&.)
Pu~r to Santa :\Ia n a, 26. - A mes
de la visita d'u n rrup expedicionari
de catalans, que a r riba en autocar,
I de la qua l donavem compte en anteriors edicions, els senyors Companys, Uuhi i Comorera han estat.
\ isitats, en t re a ltres, p<ls ~,uents
senyors:
J unta Mun.icip."\1 de hq uierda. RePUblicana d e Cadiz.; diputa t a ~ris
~nyor Mullo:& Martínez.¡ sen,Jor Montel, senyor P~rez. de Sori.a, senyor
F e.rnandez. Peña, sen yor :\lesa, se~·o r del Río, J unta .M unicip.1J de
QUJerda R epublicana dc Puerto
a nta ~laría¡ senyor Cossi Ocboa,
stnyor Benilcz. ~rtés, senyor A.Jm aCro. senyor l glesias Mantilla, senyor
r ancbu O>nde, se nyor R!Jh.Calde00! senyor Vergara lsasi, rep resen~c•o. del Partit ·oclaHsta d'aquesta
(no els permeteren comunl~ r}•. senyor be.rt I m uller ¡ senyor
ólrtinez i mlllkr.

:-a••t.at
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A dos quarts de dotze en punt el
REORGANITZACIO DE L'E·
XERCIT
senyor Alcalà Zamora presidi el Con-

El senyor Gil Robles portà alguns
expedients de Guerra, i sotmeté dos
decrets sobre reorganització de l'Exèrcit peninsular i del Marroc. FJs
esmentats decrets havien estat estudiats en Unies generals pel Govern
anterior, 1 es facultà el ministre perquè els posés en net 1 els sotmetés
directament al rres!dent de la República; però el senyor Gll Rebles,
en atenció al fet d'haver-hi nous
ministres, ha cregut que havia de
sotmetre una altra vegada la nova
disposició i els seus antecedent.s a
coneixement del Govern.
S'augmenta l'artilleria, les tmitats
motoritzades i en alguns llocs la
cavalleria, i es creen alguns batallorlS.
Es propòsit del ministre de la
Guerra que una tercera part de l'Exèrcit pertanyi al voluntariat, i
aquest extrem s'ha tingut en compte per a estò.!dlar la reorganització
pel que afecta a l'Exèrcit del Marroc.
que queda reduït, però augmentats
els seus mitjans de combat, en tspecial l'artilleria.

HUMAN I TAT

Copiem de «L'Acció», de Terressa:
«L'advocat de Manresa J. Marti
Farreres, convençut esquerrà i dl·
lecte amic, ha rebut de la Comandàm·ia Militar d'aquella pob~acló el
següent comunlcat:
«Manresa, 16 de Septiembre de
1935.
El E:rcmo. Sr. General Jeje de la
Cuarta Di¡;i~ión ha lmpuesto a V.
una multa de 250 pesetas por haber
tratado de publicar un articulo periodistico en el peri6dico «El D1at
de esta C&udad, de jccha 26 de
Agosto última, el cual contenia oonceptos calumniosos para mi A.utortdad.
Lo comunico a V. para que dentro del pl.azo de 48 horas haga ejectiva dfclta multa en papel de Pagos al Estada, en esta Comandancia Mil1tar.
El Comandante M ilitar,
Emeterlo Sa~
Sr. D. J~~ M artl Farreres.-CtudadJ

Llegiu LA HUMAN I TAT

Aquest

__________

.AM P LIAC IO DEL Ò9NSELL ¡ les Corts, que queda vacant per haMadrid, 26. - En començar d ver passa~ a la cartera de Marina
Consell, pruner_ que com a ~cap de el senyor Rahola.
~vern pres1de1X el senyor "ChapaNo es designà la persona que hagi
pneta, aquest po~ al corr~t eis d'ocupar aquest lloc, que serà. o!ert
nous mmlStres d algunes qu~t!ons a un liberal-demòcrata. El senyor
tractades en ~eun!ons anter1 rs i Chapaprieta obtingué un vot de conquan era president el senyor Ler- fiança per a resoldre sobre aquesta
~.ux. Doz:¡à també compte del ~nvl qüestió, d'acord amb el senyor Meld unpress10ns que tmgué el Gablnet quiades Alvarez.
an1t passada, i el senyor Rahola es
mostra conforme amb aquests acords.
LA SITUACI O A BARCE·
~ense a penes discussió, es convingae que les Corts comencin a funLO NA
cionar el dia primer d'octubre i
Acabat el petit Consell, es suscità
mentre arriben els dictàmens dels
pressupostos del 1936, que seran pl·e- la qüestió que està. molt pròxima la
sentats el dia 11 d'octubre, seran data en què el decret de pròrroga de
discutits i aprovats els projectes que l'Estat de guerra a Barcelona acaba
quedaren pendents en l'etapa ame- la seva vigència. No s'adoptà cap
nor, tals com repoblació forestal co- acord i s'examinarà. demà. Avui els
municacions marítimes, combustibles ministres no tenien a mà. les dades
liquids, caça i pesca, i reforma de necessàries per a examinar la situació especial en el concernent a l'orla llei Electoral.
Després es discutiran els projectes dre publlc, en què es troba la regió
econòmics 1 per últim el de revlsló autònoma. Es suscità també una alconstitucional, que podria anar €!- tra qtiest!ó. Quan s'aixecà l'estat do
multant amb el de Pressupostos sl g-uerra anteriorment, 1 per demanar
aquest estigués proa avançat el Ínes el governador general ésser rellevat
de desembre. A aquest pla té adscri- d'atendre aquesta qtiestió tan delita el Govern la seva vida I, en com- cada de l'ordre públic, es donà l:l.
plimentar-lo, el Parlament es dissol- circumstància anòmala que, en estat
d'alarma, grau inferior al de guerra,
drà automàticament.
Els senyors Martínez de Velasco 1 el general de la Divisió, primera. auRahola, nous ministres, no feren cap toritat militar, s'ocupés de l'ordre
objecció a aquest índex de treball. públic. Sembla que el Govern cr~u
que aquesta situació no ha de repeIN FORMA EL MIN IST R E tir-se, 1 s'estudiarà la forma 1 autoritat a la qual s'ha d'assignar. S'n.D' ESTAT
Seguidament el ministre d'Estat, cordà que el ministre de la Goversenyor Lerroux, donà compte de les nació faci un estudi de la situació
darreres noticies rebudes dels repre- general. Sembla que és propòsit del
sentants diplomàtics d'Espanya a la Govern de restablir la normalitat, ~n
Societat de Nacions, que no acusen aquest ordre, a Barcelona, 1 s! ES
cap novetat. Es parlà dc la possibi- prorroga l'estat de guerra serà segulitat que el senyor Salvador de Ma- rament per última vegada.
dariaga sigui elegit President per a
la pròxima reunió de l'organisme de
PRESID EI X EL SEN YOR
Ginebra.
ALCA LA ZAMORA

EL VERITABLE PROBlEMA

No1es de Puerto de Santa Moria Llegiu LA
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sell.
S. E. dirigl una salutació als nous
ministres.
El President de la República fS
felicità que el Govern tingui els mateixos propòsits que l'anterior pel
que fa a la revisió constitucional, po.
lit!ca administrativa i manteniment
de l'ordre públic.
El senyor Alcalà Zamora examinà
a continuació la politlca internaclonal.
Es mostrà satisfet que el nou Govern continuï la polit!ca dc l'anterior en aquesta matèria, i la part
principal del seu discurs es reflectí
en aquests tres punts: Desig que
Espanya quedi apartada de futurs
con!l!ctes entre altres nacions; allrmacló categòrica de l'aspiració d'Espanya que subsisteixi la pau al món
1 acatament d'Espanya al pacte de
la Societat de Nacions. A tal efecte,
invocà l'íntima relació existent entre
els articles 15 i 20 d'aq-uest pacte i
el 78 de la Constitució de la República espanyola.
El President lloà el desig del
vern d'aprovar amb tota rapidesa la
PROPO ST A DEL MINISTR E llei Electoral, perquè puguin celi!D' HIS ENDA
brar-se aviat eleccions municipals, en
El senyor Chapapr!eta, com a ml- el cas, és clar, que els esdeveniments
nistre de Finance.:;, proposà l'edició que s'anuncien 1 que portarien una
de títols del Deute de l'última con- pertorbació al món no ho lmpedc!versió feta per l'Estat, que fou apro- xin. En parlar d'awest assumpte de
vada per tots els ministres. Pel que la llei Electoral, el President expresfa a la llei de Restriccions, durant sà. la seva satisfacció que es comdies successius, els ministres l'an!- pleix! aquest programa immediataran aplicant a llurs dependències.
ment, l a aquest respecte demanà al
Es parlà de la conveniència de Jo- ministre de la. Governació una. nota
nar més esplendor a les !estes del circumstanciada dels Ajantaments
12 d'octubre, per a. commemorar la espanyols suspesos, amb exposició de
Festa de la r..aça.
les causes, els suspesos per procesEl Consell s'ocupà també del viat- saments 1 els que ho foren com a
ge de l'c..\rtabr"'» a l'Argentina. Sem- mesura governativa, I dintre del prlbla que cal resoldre alg-..mes dl.f!cul- mer grup els que ho hagin estat ver
tats que aquest vi ~ ge o!erelx en re- catlSa d'ordre públic I els que ho
lac!ó amb un Estat sud-americà.
foren per una altra classe de del!cEl ministre de Justicla 1 TrebaU, tes.
senyor Salmon, d: la CEDA, IndicA
El President del Consell donà les
el seu desig de designar sots·sccre- 1gràcies al Cap de l'Estat per les
tari de JusUcla el diputat radical¡ frases d'elogi de què havia fet absenyor Just Villanueva.
jecte els ministres, 1 amb això PS
Es parlà de la vice-presidència tiP. donà per acabada la reunió.

...... '. ..
~

Go- l

Nosaltres avui volíem començar
l a JeiM. amb un Ja era hora I crit
que el donent per exclamat des
de tots els turons de Catalunya. I
quina no ha estat la nostra sorpresa en llegir-ho damunt les pàgines de La Veu! Els lligaires, però, l'han escrit amb indirecta. EL
titol en qüestió no presideix l'editorial, però alli està a primera
pàgina, de manera que els lectors
es donilt per assabentats.
Ja era hora! No hi cap altra exclamació. Tants sacrificis fins ara
inútils ... a l'últün la Lliga tindrà
un ministre republicà

..

..

L'editorialista dels mustres amics surt manset. Encara no jeia
24 hores que parlava del Jracds
dels agraris al ministeri d' Agricultura i ara al mateix lloc del
dtari ha de dir: El senyor Martí-

nez de Velasco ocupa la cartera
d'Agricultura, Indústria 1 Comerç.
Aquesta és la política nova que
patrocina Lliga Catalana.

•••
La realitat de la situació poli-

Madrid, 26. - En el m!rusterl de Marina s'ha celebrat la presa de
possesió del nou ministre senyor Rnhola.
El senyor Royo VUlanova ha pronunciat una extens!ss!m discurs en
el qual ha elogiat la disciplina de la Marina, la. mlss1ó de la qual és defensar la independència de la Pàtria.
Ha recordat que els marins, el dia 6 d'octubre, es varen posar al
costat del Poder central, i ha fet un estudi de la darrera crisi. Recorda,
també, la seva. posició en tot el que significa separatisme i diu que ell
es va oposar no a la valoració dels traspassos de serveis a Catalunya, sinó
als traspassos en sl. .
Jo - ha afegit - vàreig enviar un capità de navili perquè mantingués aque:>t criteri en el si de la Comissió, i el senyor Marraco em ¡a,
dir que l'esmentat capitA alx! ho havia fet. Després aquest criteri no va
aperèixer renecht en el decret que publicà la «Gaceta». Això fou el que
produí la meva dimissió, perquè els ports, camins, carreteres 1 ferms especials pertanyen a un Patronat que s'anomena Nacional, 1 no h! ba
més nació que Espanya. Per això, per defensar aquest criteri, vàreig sortir del Govern.
H1 ha un decret que diu que els ports pertanyen a l'Estat, però l'article cinquè de l'Estatut de Catalunya disposa que es traspassin els ports
a ia Generalitat. El senyor Camoó està al Podel', 1 Cambó ha dit manta
vegades que li semblava poca cosa l'Estatut de Catalunya. ¿Es que t l
senyor Cambó renunciarà el que sempre ha demanat? Ara està al Poder
i no deixarà de demanar-ho, perquè l'Estatut es complirà. amb tot 1
aquest decret. L'Estatut està interromput perquè en Octubre hi hagué
un moviment a Catalunya contra el Poder central. L'Estatut és obra
de les esquerres i el tenen inclòs en el seu programa.
Jo valg enemistar-me amb eis ministres per aquest motiu, 1 a més,
per a no desautoritzar el capità de navili que abans he esmentat. Vàrelg
preferir enemistar-me amb els ministres abans que desautoritzar un subordinat meu

tlca !ela recaure damunt Lliga
Catalana la responsabilitat de la
frustració o del reeiximent d'aquells plausibles propòsits. Això
ho diu, amb aquella calma, La
Veu.
I encara diu més: Davant d'aNO SAP Sl TORNARA A ESSE R MI NISTR E
questa responsabilitat única, Lliga
Catalana no podia vac!Har. Una
Continuaré essent el vostre amic i amb la meva ploma en l'aspect~
vegada més...
particular sempre us serviré. No sé sl tornaré a ésser ministre, però sl
Els lectors sens cap mena d'esforç acabaran la frase. La tenint ho sóc, seré ministre de Marina.
tots tan coneguda/
Perdoneu-me que sigui tan extens, però quant més extens sigui més
tardaré
a anar-me'n. Desitjo que el meu successor, regionalista, que na
• • e
condemnat el separatisme, tingui encert en la seva missió I en ell tindreu
Més coses de La Veu: Els ministres procedents del Govern an- el cap Ideal. Jo me'n vaig a defensar els meus Ideals que triomfaran per
terior, que hi resten, són els que damunt de tot 1 de tots. Per això tinc més vots que tots els ministr es
en els darrers episodis havien a- junts.
doptat una posició favorable o no
Senyors marins: Visca Espanya!, Vtsca la República!, Visca la unitat
contrària al traspàs de serveis.
veritablement, els !llustres a- nacional!
mics són sincers i exactes, no seA continuació el senyor Rahola ba pronunciat el seu discurs.
gueixen ni Ro¡¡o ni vezauos. Només
Jo no VUil entrar - ba començat dient - a debatre ni sostenir polèo
ht ha un Marttnez de vezasco cap
del partit que es solidarit?à amb mica amb el Sr. Royo v_manova. Una ironia del dest! ha volgut que jo, .,talà i regionalista, slgw el que vingui a regentar e! ministeri que ~'
aquells.
Que en sentirem de coses per a el senyor Royo Villanova. No entro en consideracions sobre el probltapar/
politlc que ha plantejat aquest senyor, perquè no vull discutir aci. v e
•••
Nosaltres hem estat partidaris recollir unes manifestacions en les quals ha dit que ht: combatut el s.,.
semprl! - 1 encara en som - d'a- paratisme perquè jo era Wl patrtota. Enmig d aquesta obsessió que té •1
pellar al veredicte del cos elec- senyor Royo V!llanova en tots els afers que es refereixen a Catalunya, na
toral. ..
I com que en són tan partidaris de reconèixer que sentim el patriotisme d'una manera diierent. però
no han volgut la responsabilitat e}. dos servim la Pàtria, que és el perquè he vingut jo. Ahir estava jo
de la frustració d'un ministeri ben lluny de pensar que anav'\ a ésser ministre, 1 menys ministre de
sense la formació del qual es teta Marina.
precisa la dissolució de Corts.
Recorda que ha estat sem:ne molt aficionat a tote:; les coses maríSi això 110 és escriptura xin€$a,
ni mail I ara, amb aquella tran- times 1 diu que és improcert ..n, discutir ara amb el senyor Royo Villanova.
qtdltitat, encara continuaran dient
que ells volen eleccions t les esquerres no.

•••

l, ara, u.1a mica de tabola d'En
Pla. La presència d'aquest senyor
- es re/creix a «El Asombro de
Damasco» - a la direcció de l'Es-

tat s'explica per diverses raons.
Primerament és un reconeixement
de la pt • nalltat indiscutida i indiscutible de Don Pere, home de
cap clar 1 amb tendència notòria a sistematitzar 1 a sintetitzar
els problemes... 1 que posseeix un
nombre considerable d'amics 1 admiradors.

No li
arà fet cap grdcia a d011
Pere el guerrero, l'enumeració de
mèrits que lt penja l'autor de

Llanterna màgica.

•••
Per tel~Jon, per carta, en conversa se'ns repeteix el mateix: Repa~eu la collecc!ó de «La Veu»
del juny de l'any 19331

• ••

Diu La Vanguardia sobre la ertsl: Por el centro: sorda irritac!ón

Els moti us de la Lliga
¿Per què la Lliga catalana ha acceptat de collaborar en el Go~em C.:h.apaprieta? El senyor cambó, el senyor Duran i ventúsa i La Veu de
Catalunya donen com a principal motiu el propòsit que té, diuen, el nou
Govern de complir amb lleialtat la llei del 2 de gener ct•enguany sobre
el r~gim provisional cte Catalun¡•a. Qutna paraao;rat ¡¡.¡ compnment
d'aquella llei (Ue el senyor Cambó va combatre amb un discurs amarg t
ombrfvol, d'aquella llei que ell i els seus correligionari$ han qualtJtcat ,
segueixen qualificant d' inconstitucional, ara serveix per a justificar l'entrada de la 'liga al GoV<'rn de Madrict.
Al món passen poques coses noves. Però, ens sembla que aquesta
n'és una. ¿Ht ha o ht ha hagut en alguna banda un pa1 tit que es d1gua
autonomista i de vegades nacionalista i tot, que collabori en el Govern
central amb els . partits que han dictat una llei antiautonomista, i que
¡,, collabori tot just p<.r a aplicar-la rectament? Qt¿alsevol o qualsevulga
que sàptga un cas igual o semblant ja farà el javor de dir-nos-ho. Nosaltres n.; en recordem cap ni un.
I consti bé que nfl sentim gens de sorpresa davant l'actitud de la
Lliga. No n'ha sentit ningú. No és pas la primera vegada que la L liga
ja coses qr.e cap pc•rtit autonomista, i menus si ~s nactonallsta, no ha Jet
enlloc del .. tón.

de los rawcales, que no «encajan»
el rudo golpe que slgnUica para
•••
su privilegiada sltuación en el po¿Es que, per ventura, la llei del 2 de gener té alguns aspectes bons
der apartar a su je!e de la Presidencla del Consejo.
d. : quals no s'havia l'donat el senvor Cambó quan va Jer el seu aiScur;
Què ja Renovac!ón que no se d ~ plan¡¡ i de blasme?
n'ha assabentat, encara?
No. Des del punt de mira de l'autonomia, la llet del 2 de gener no
Ja 1 o sentirà i més que de pres-

sa. En Cirera i la mateixa Lliga té coses bones. ,'erò cal re.:o~<èiJ:er que durant molts mesos el Got;ern
se'n cuidaran.
Lerrou.z: i especialment alguns dels seus ministres la inter],)retaren tn
forma pejorativa. Prou sabem que sempre ht ha un pitjor. 1 bé: ara '!.!
tracta, segons la Lliga, d'elimiM.r aquest empitjorament sooreposat. En
menvs paraules: serà complerta la Ue1 geperuda - és a dir tnconstttucional-, però no li serà augmentat el gep. Per a aquesta obra relahviSta
Mna la Lliga la seva cooperació, baldament sigui ces d'un lloc tan poc
¡x>littc com el ministeri de Marina.
~dèncla 1 F '-!llUICU: Benr,or Chapaprieta (1n\1epen•lent).
Es evident que h~vent-se ,d' apl icar la llei mentre í•O sigui derogada 0
Esta.t: senyor Lerroux <ndical) .
declarada iltcoii.Stttuctonal pel Tnbunat de Garanties, més val l'aptiCaciO
Guerra: Senyor ou Robles (Ceda) .
pura i simple que z:aplicació amb recàrrec com volien els sen¡¡ors Ro¡¡o
'Marina: senyor Rahola (Lliga catalana).
Vfllanova, Marraco 1 altres. Pero la llei és tan inconstitucional de l'una
Governació: senyor De P ablo Blanco <rad.lc&D.
manera com de l'altra. I és d'ulla ma<Ustia extrema - per no dir una
Obres Pllbllques 1 Comunicacions: Senyor Lucia (Ceàa).
Instrucdó Públlca: Sen¡or Roch.'\ (radical),
altra cosa - l'actitut de la Lliga Catalana en presentar com un ~:rit la
Treball 1 J ust.lcla: sen~ar Salmon <Ceda).
interpretació cte la famosa llt'f, en una tormo n.J pejc:>rativa.
A¡rlcultura I Indóstria: Senyor HA:Un~ d~ Velaseo (aarari).
•••
1/a&;ern com<!ntat /tns ací el motiu pri11ctpat aRegat explícitament per
la Lliga, el qual, fonamentat o no, t's un motiu català. Però existeiJ:en
altres motius que els lwmes de la Llica silene1en o nomes tn$tnuen i que
aón segurament els motius veritables que els ha "& decantat cap'
la
coUaboraci6.
a
Aquests motius nv aó~t ae sentit catatd. Són de sentit dretista. L'entrad~ del aen¡¡.:;r Pere Ralwla al Gc,~m de Madrid, amb tot i la signi/fcacio penonalment liberal del nou mmí.stre, ve a facilitar i en certa
manera a consagrar l'entesa de les aretes espan¡¡oles i parucularmem de
les catalanes. davant el perill d'una torta embranzida de Les esquerres
e~ lea e!ccciona vmenu t . >nés o men11s pròxime3. Gràcie~ a les perspectiV€$ cte derrota, e~ cedl3tes i els agraris presci11dei.ren per un quant
t~mps .de llur lwstil&tat envers els llfgu&JtC$ t els admeten com a comz¡an¡¡s
d un viatge compromu. Pels matei:cos motius que la Lliga va prendre
part, ela a7tJIS 1930 1 193l. en les últime~ ¡ aeSCI;Jerades 711 .. ntoo1 es de saLvament d'vn personatoe tan mesqtu ' deaagratt com Alfons Xlll avui
pren part en les maniobres per a salvar el blec ue¡¡ quatre ca¡:¡s. En ~er-M
ab:f, la Lllfia obra com vn partit co;uervador, però no pas com un parLtt cotalam~ta.
A HUM
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Empresa Camp ua-Sant¡¡ere. Com.
panyia de Revistes dirigida pol
1er. aotor JOSEP SAHTPERE
AVUI, NIT, 10·15. Est rena:

EL HOMBRE INVISIBLE
Opereta vodevllescn, arrevistada
en tres actes dividits en 12 quadro:;, d'E. Borràs, C. Sànchez Boxa 1 mestre DIAZ GILES. Interpretada per M. CorUs, T. Moreno,
R. Hernaez. 1. Estorch, ol. Sa nt·
pere, I. león, M. Alares, F. Cor·
tés. Decorats d Alarma, Campsa u·
lines. Amíchatis I Luis. Vestuari
de Mary • Pey. Figurtns de v. Ma·
n uel. Al'estrena ass!stiran eis
seus autors I dirigirA l'orquestra
el mestre DIAZ GILES.

Llegiu LA HUMANITAT
'---------------~-~-~--~

COLISEU PO MPEIA

COLISEUM~AHOPAv

Ahir acomiadàrem un dels nostre3
espies perquè ens dula -o bé ens
volia dur- per mal cam1: ens donava noves del Novetat que, sortosament, han resultats falses.
La companyia. de Mercè Nicolau
1 Ramon Martorl debuta amb l'obra
en tres actes d' Angel Guimerà «Sainet trist» 1 «La carrossa. del Sant
Sacramenb, un acte ¡ie Pròsper Merimée.

¡¡¡COLOSSAL
P ROGRAMA! !!
T res grans estrelles en un
gran film Paramount

LIT TLE J ACK
.Y SU REVISTA

GUST AV. FROELICH, el galan predilecte
senta càtedra de gran actor en

E L BARBUD O
DE LA MONTARA

PALAU DE LA REVISTA

f

-

ffSSIO

(OLOUAl AL <APilO

COMTINUA

f:ITR.{NA DILLUN.l

2.a SETMANA

DIA 30

AVIS IMPORTANT: Hispano Fox Film ens comunica que Sbirley Temple
no ha produït cap peHícula per altra produ ctora després de GRACIJ\ Y SIMPA T!A,
que s,estrenà a Barcelona el 8 de novembre del 1934. ~ Aquesta peB!cula fou segutda
per OJOS CARIROSOS,_ que .s'e~trenà el 9 de març .del 1935. ,:¡. • Deaxem~ doncs, que
tothom jutgi per ell mateax, qum es el local que •ofereax. al seu pubbc les mes mode}'D~S
peRícules i les més ben produïdes. ~ Sempre hi ba qw abusant de la bona fe del pubbc
vol fer passar " gat per llebre".

Coms>anyla de comèdies valencla·
nes dirigida oer PEPE ALBA

creació :le
PEPE ALBA

POLIORAMA
MARIA
CompanYia dramàtica
GUERRERO ·FERRAN DIAZ OE
MENDOZA
dels ger-

El genio alegre
Nit, a. les 10'15:

LES ESTRENES

<<El SECRETO DE UNA VIDA»,
Al CINEMA FANTASIO
Titol francès: ((Le secret des
Woronzeffl>. Direcció: Arthur
Robinson. Intèrprets: BrlggJ.
the Helm, J~n Murat, Wla·
dlmlr Sokoloff, Madeleine
ozeray, etc.... Producció ura.
versió francesa.
Dintre del convencional ens trobem enfront d'un argument força

A\11

fi \ 'A• ,.

~ Wi11ES .IIOTlClAS

DEl MCtlll

"Les darreres
notícies del món"

Mar!quilla Terremoto

Paszeig de Gràcia, 86

GR AN PR I CE

NOTICIARIS
DOCUMENTALS
ACTUALITATS
REPORTATGES

VODEV IL CATALA
Visita Ló110l • dim énez Sales
Avui, tarda, a les 5'15:
ELS POLVORS DEL Dr. RIVELT
.Nit, a les 10'15. Exlt grandiós
de:

;

.y,

:¡.

Llegiu LA HUMANI TAT

TEATRE TIVOLI
Gran Comoanyla de Revlstea
1¡OARREI:tA SE;T~lANA li
Avui,
DIUMENGE 29. Comiat.
Grandioses I extraordinàries fun cions a honor i benefici de la
genial artista

AMALIA DE ISAURA
Tarda, a
ptes.;

le~

5. Butaques a 4

PECCATA MUNDI
Nit, & lc. 10'16. Butaques a
4 ptea.:

Peccata Mundi
per tots els seus creadors: ConOlvido RodrJ·
chita Leonardo,
auez, La Yllnkét, Callecuito, L1·
no Rodrl&uu, Los tres diamantes nevos,

AMALIA DE ISAURA
GRANDIOS FI DE FESTA. A petlcló del públic, reposició per
AMALIA DE !SAURA de les seves grans I• famoses creacions
«La pulgu (!\icallpsl en 1900),
a Dolla Juana la Loca• 1 • Caseritu (rumba còmica). A bonor
de la bene!tciada prendran par¡;
en aquest J'1 DE FESTA l'extraordln.àr!A 1 meravellosa dansarina
CARME SALAZAR; l'estrella de
la cançó MERCEDES SEROS; el
celebradf.:¡,;lm tenor RICARD C IS·
BERT - DemA, dissabte. Penwum dia d'actuació. Tarda 1 nit:
PECCATA • MUNOI
Dlumer.ge, tarda 1 nit. Homenatcot 1 comta~ de la Companyia
ami> intervencions ertraordlnà·
ries de tots eis artistes. Butaques a 4 ptu.

I

DIA QUE ME QUIERAS>'
Al CINEMA COLISEUM

del ~~~EL
el guió
original,
\\
amb extraordinari
fet cinematogràfic
qual ha estat
argument
d'aquest
traçat
El
encert.
és el factor princi¡:>al de l'interès
que la seva projecció cinematogràt
Ió • R 1
fica aconsegueix desvetllar en el púD1recc I v. e nhard • In•
blic. Efectivament, la intriga q-ae <;S
I
Gardel
tèrprets: Carles
teixeix als prin1ers metres es manté
Roseta Moreno. PrOducció:
tivant fins al final, de manera que
Paramount.
la curiositat del públic, instigada.
amb una sèrie de situacions francaJo no crec que ningú que acudeixi
ment insospitades que destrueixen
tots els càlculs que sobre el desen- a visionar un film de Gardel bo faci
llaç hom pot fer-se, no és satisfeta pensant trobar una obra cinematofins el moment oportú. Aleshores gràfica reeixida, ni tan sols un argupotser hom es dóna compte que tot ment en el qual la lògica. hi hagi
el que ha succeït no té pas una tingut entrada. Fins ara no hi ha
base sòlida, però és innegable que
durant el desenvolupament de l'argument ha passat ·,.mn. estona ben --~------*--------~
entretinguda i agradable.
El director Arthur Robl.nson, tot I
no donar-nos un desenvolupament de
la trama gaire àgil, aconsegueix extreure de l'assumpte un partit realment extraordinari, 1 ens dóna en
conjunt una obra que, sincerament,
fa de molt bon veure.
Briggithe Helm ens dóna, com t otes les seves, una interpretació plena
de matisos, suggestiva i intrigant.
Jean Murat, per la seva part, en la
interpretació d~,.m doble paper de caràcter oposat, actua amb la seva característica sobrietat i simpatia. SokoloU ens dóna una encarnació del
paper de criat del comte Woronzeff
plena d'encerts i sinceritat.

POR PENULTU1A:.YEZ
••.• -

.-.

:f.

'\.

• .- •.

'

ESCOLTEU
les cancons
de

EL DIA

QUE ME
QUIERAS
interpretades per
CARLES GARDEL
en
DISCOS ODEON

Llegiu L A HUMA N1T AT

TEATRE ROMEA
Tel•lon. '121121
Companyia Heredia • Asqucrlno

TEA TRE OLYMPIA
TeiUon 33240

DARRERS DIES. LA MILLOR BU·
TACA, 5 PTES. Avui 1 demà, a
les 6'30 1 10'15,

A les 5'30:

LA MUJER
QUE SE VENDIO
A lea 10'15, reposició de l'obra
me:~tra de .Jaoint Benavente: RO·
SAS DE OTONO - Demll, tarda:
ROSAS DE OTOflO. Nit, reposicio {te la gen!G.l obra de Denavente: LOS INTERESES CREA·
DOS -Diumenge, a les 3'30. Bu·
taques a 3 ptes.: LA MUJER QUE
SE VENDIO. A les 6: ROSAS DE
OTOAO . A les 10'15: LOS IH·
TERI:SES CREADOS. Molt aviat,
E::;TRENA sensacional de l'obra.
de Charlu Mè rit : LA DAMA DEL
ANTIFAZ. traducció de Cristòfor
da Castro.

TEATRE BARCELONA
CONTINUA RENOVACIO D'AlRB:
Companrla de
MARGAR I DA XIRCU
Avui, tarda, a les 5'15, a peUcl.> del públic.

L A D A MA

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

*
ESPECTACLES PER
A AVUI
T EATRE S
Barcelona. - Tarda l nit: «Yerm:~t
Espanyol. - Tarda: cXuant Xuanit
t:Pobrets, però honraets». Nit: cEi
llenguatge del tabac», eLa CUla de
la portera»
Romea. - Tarda: «La mujer que so
vcnd16~. Nit: «Rosas de Otoño.t.
Poliorama. - Tarda: cEl gen!o aie.
gre». Nit: «Marlqwlla Terremoto».
TlvoiJ . - ·1·nr<ta l rut: cPeccata·Muual».
PrinCIPal. - Tarda 1 nit: cLas <1e arwas tomar».
Vlttorlo Podrecca 1 el seu
Olymp1a
teatre del& prodigis
Nou. - Tarda: eLa ale~ia de la huerta», eLa verbena de la palomSJ, lLos
claveleS.t. Nit: eLa del mauojo de rosas».
Cran Pr1ce. - Tar<1a: «Els polvors del
Dr. Rlvelh. Nit: eLa reina bo ra
tott.

CINE M ES
&SorreU e n!Jo», cDiea
Amèrica. d1as mUlonaria.t 1 cCampeones ollm·
picos».
Arenes. - cMarinero en tlerra», ,r.a
travlesa molinera» 1 eLa hlJa de
nadlc».
Actua litats. - Reportatges, Oocumental.s . VIatges 1 Dibuixos
Arnau. - •Su mayor éxltot, cFiel a
uua mujer» 1 uEl amulet<>».
Astor1a - cEa agresor 1nv1Sll>le»
«Muerte en vida».
Avmauda, - cOéJame soñar» 1 rCan·
clon de prlmnveru.
Barcelona. - «.tlusco mlllonarlo», cEl
tenono d el barem1 1 eLa borda mal.
<11ta•.
«Un bandldo lea!», cEsBoheme. plgas de oro» I cTroupe l:let:v».
Boso - cMo:·at v amon. •t:.walleros
<1e capa y csvacla...
Bohèm1a. - c(.;Oarlle Cllan en PariSJ,
cEl crlmen <1e1 Vanltlès.t 1 cRoman.
za. wu versttarla».
cEl amuleto». cFiel a
Broadway, una mujen I cf:;u mayor éxlto».
Catalunra. - 4Las lliJas de Ja IJOCtera» 1 cRumbo al C:uro:t.
Cen t no. - cLà Uecllat, cYo soy Su·
sana» 1 cCavrlcbo lnlverlal».
Collseum - «.1!:.1 cua que me quierast.
CaPitol. - «El Jorobado o el Juramen·
to de La¡¡ar<1ere1.
Comtal. - «UJOl! carlfiOSOS», cFàcll de
amau 1 cA la brava».
c.l:lolcro», cHonraràs a tU
D1ana. maa.re.t 1 cf:;u gran sacrliiCIO».
Enter:oa. - cJuan Ltlnas», . cPoraue
trabajan I cE.l m1St.ei'IOW ::;r. Xt.
cNocbes de New York.• 1
Esplai. cS1empre en ml corazón».
«UJOS cannosos•. ~f:u;
Exce1s1or. cmac.:ton» I cEl tanW!sma de ..,res·
WOOd».

Inauguració, dissabte

La reina ho fa tot
tarda. Butaques, 1 pta. Ce·
neral. 0'40. Nit. Butaaues, 1'60
General, 0'60,
Molt aviat: VIRGINITAT, do
Lluls Ehes.

hagut motiu perq-uè ningú pugu.t cies en què la pelllcula és presenpensar a!Jd. Però això no vol dir que tada.
una producció del malaurat «divo»
.Josep SAGRI!
del tango no tingui els seus aHlcients. Podrà no tenir-los, efectiva,.
ment, per als que no sentin inclinació per la música i els aires «criollos», per e. la interpretació dels
quals Gardel no tenia rival. Però .>s
que cal reconèixer que Gardel, fossin les seves obres cinematogràfiques
o no, com;;>ta encara amb un públic
nodridfssim, amb admiradors incondicionals, i mentre trobin en les seves obres un bon nombre de cançons
i de tangos -que Ga.rdel certament
DE SOROLLOS EXIT DE
Interpretava amb un sentiment l un
gust insuperables-, es donen pleruv
ment per satisfets.
«El dfa que me quleras» conté tot
això que poden exigir els admiradors del dfvo de la. cançó criolla. HI
ha composicions que, sl bé no tenen
la. linia melòdica d'altres, oYdes m
altres films, són innegablement molt
agradables 1 es fan escoltar amb
g\lst. El que no té aquest tllm {:s
interès cinematogràfic, tant pel seu
IWgument -equivocadament, al nostre entendre, es donà a Gardel un
ass:.unpte de caràcter dramàtic que
no encaixavJ. dins el seu caràcter-,
com per la sev1. realització.
Sl deixem de banda que el cinema.
és art visual -i cal fer-ho alxi tractant-se d'una obra de Gardel- 1 ens
limitem exclusivament a e.nar a escoltar les darreres creacions d'aquest
UN FU.M D'El\IOCIONANTS
actor cantant, acceptarem l'obra èe
AVENTURES I INTERESSANT
INTRIGA
bon grat, i. sl més no, amb respecte,
1J
sl tenim en compte .es circumstàn- ~-------------..,.

CAPIT O L

UN PROGRAMA F.X'

•

La del manojo de rosas

merr.vell:\~a

Aventura ...

Amors...

Avui, divendres, tarda: Lucr(}.
EGOZCUE 1 con tra RICARDQ •
ELOLA n. Nit: LlZARRAGA n .
MAGUREGUI contro TABOADA
l l · RAMOS n.

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

-----

LA FILLA DE LA PORTERA

FRONT ONOYE-tff!

:::-,

Intriga...

AVUl, tarda. 4'30. Butaca, :!
ptcs.: LA ALEGRIA DE LA HUER·
TA • LA VERHENA DE LA PALO·
MA • LOS CLAVELES. per Martln·Arnó. Nit 10'15: UNA MISS
MAS. Grandiós òxit:

Avui, tarda, a les 5. Entrada
butaca, 1 pta.:
XUANT, XUANT
POBRETS, PERO HOHRAETS
butaNit, 10'15. Entrada
ca, 2 Qtes. Pnmer:
EL LLEHCUACE DEL TABACO
Segon, L 'èxit grandlós:

..

~

TOT VATRACTIU MISTERIOS DEL DESCONEGUT!

Cran CompanYia Lfrica Titular
en la aual fl&ura l'eminent ba·
rlton PAU HERTOCS
Primer actor I dlrector:P, Segura.

GRAN TEATRE ESPANYOL

.

Avul, divendres tarda
P artit & clstella:' RoM.\J les 4:
BALA contra DEVA • O • ZA.
Nit, a les 10'15: Partit ~ATR.
GALLARTA ni-CHlQUI'l'() Data.
LLARrA contra QUINTANA ~A·
URZAY. - Detalls per cartella. •

RENE CLAIR

amb la millor informació
d,Abissínia

TEATRE NOU

Llegiu LA HUMA NI TAT

\

Frontó Principal Palace

Las de armas tomar

pel divo PAU HF.Kl'OOS 1 altres
Demà, tarda: LA
lntèrpreLs. CHICHARRA • LOS r.LAVELES •
LA At.ECRIA DEL liATALLON •
Nit 1 cada nit: LA DEL MANOJO
DE ROSAS, per Hertogs,

VAR IET ATS

EL MAGIC DEL CINEMA

Totes le. tardes feineres, butaques a 2 pessetes
Avu1, divendres. Tarda, a. les
5'15: HIJAS DE Ml ALMA. Nit,
a les 10'15. EXIT APOTEOSIC:
per C. Montalvan, M. P¡lomero.
Germanes Ballesteros. J. Yalle, v.
AParlcl , V, Ruiz Paris, La parella de bnll Simone i Cardona I 4<0
bcllisstmes vlce-tlples, 40. - Cnns
ovaciens als quadros ttLa f1esta
de los abanicosJ>, «El paso-doble
torero», tela farruca Gitana», uEI
chotis del tomaten, etc.
Proper DE..'BUT de Carme Diadema.

t

0 1 10'40

Darrera dies de funciona...__
ment
del Parc
Entrada, 60 cts. Funicular .
1 en.
trada, 1 llta.

1ACTU~ATSPARAMOUNT

Palace

•

11

MARICEL. PARi(

En atenta. circular, la casa Exclusives M. A. Huguet, Selec Films, ens
comunica. que, per haver ampliat el
negoci, ha traslladat les seves oficines i magatzems del carrer Ros de
Olano, 33, a la. Plaça del Sol, 3 1 4
(baixos), telèfon 71.483.

el dibuix de Betty Boop

-

AVUI, continua 4 ta;d -- - a a 12'3o
nit:
EL MOHSTR Uo DE lA
SELY~
per Dona ld Cook 4 1
AVENTURA EN E'L sug~. Cif~
Per Charlotta Susa. 5 ~~'kl&a
.
AMBICIOH
pel colós Conra d Veidt 6'2

Trasllat d'oficines

COMPLETEN EL PROGRAMA

Demà, dissabte, 28. Nit, a. les
10'15. INAUGURACIO DE LA
TEMPORADA amb l'estrena de la
comèdia còmica, de Josep Antoni
de Lucio:
Rosario
Prlnclpala intèrprets:
Saenz de Mlera, Dolors Cortés
M. Pozanco.
Decorats. FONTANALS

PATHE PALACE

I t•:ffif;J!í,] Dissabte, ESTRENA

L'obra de debut

ISIEHPKI\E

DILLUNS, INAUGURACIO
OFICIAL DE LA TEl\IPORADA

LA VARIETAT MUSICAL

ES MUCHA JUANITA

•

Al Novetats

Travessera, 112. Telèfon 73331

Principal

.._

DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL

VITTORIO

POOREv~A

presenta el SEGON PROGRAMA
del seu

TEATRE DELS PRODIGIS
eu t:l qual es destaquen els númervs Escaloras chlnas. A la manera de M1stinsuett. Ant1s ua VIt·
na 1 l'opereta de Sidney dones,
Colsha. auo decorats. llOO PlCCOllS.
1.000 vestits. 10 pnmerlssl.ms cantants . Musica ciAsslca 1 moderna.
ExH apoteoslc de l'acrobat& BllBol • l:lul, de l'espanyolada Cauço del Pati 1 Corre¡¡ucsa dc Braus,
1 del mé:. petit, me. còmic I més
c~let>re J>lanlSta del mon. Diumenge. Darrers en <lla !estiu. A Ics
aHJO la millor butaca, 4 lltos.,
especiat per a Infants, amb Betty
Boop, B1mbo, Los tres cord1tos,
El lobo feroz i D1bu1xos de W•lt
Dasn ey. A les 6 1 10'15, session.s
per a Infants de 3 a 95 anys,

CIN EMES

EMPRE SA CA PIT Ol
CA PI TO L :
Avul, seasló continua de 4
a 12'30: El JOROBADO o EL J U·
RAMENTO DE LACARDERE per
Robert Vldalln 1 Jossellno Gaei·
POR QUE NO BAILA VD'l, per
Hol Leroy (varietat musical)· LA
MARIPOSA Y LA ARAAA (0ÍbU1·

YE RMA
meraveUO&a cre¡.¡cló de
Maraarida X1rgu
Cada rut,

EXCELSIOR:
Avui, sessió continua de 4 a
12'30: OJOS CARI~OSOS, en espanyol, per Sll1r!ey Temple; FAS·
1
CINACION, per Paul Lucas
Coustance Cw.om!ngs; EL FAN·
TASMA DE CRESWOOD, per RI·
card Cor~ 1 DIBUIXOS.
COMTAL:
AVUI., sessió continua de 3'45 a
12'30: OJOS CARIAOSOS, en espanyol, per SnJ,rley Temple; FACIL DE AMAR, per Adolplle MenJau; A LA BRAVA. per Tom Mi%,
1 DIBUIXOS,
WALKYRIA:
Avui, s.:ssló continua de 4 a
12"40 LA CARRETERA DEL IN·
EL
FIERNO, J><:r Rlchard Du;
BUilLADOR DE FLORENCIA, per
Frederic March; ALEGRIA ES·
TUDIAHTIL, per Jack Oalrye I Dl ·
BUIXOS.

YERMA

Llegiu LA HUMANI TAT

Sessió contlnua : 3'30, 5'30, 7'16.
Nit. a les lO. DIBUIXOS - RUB I·
HOFF Y 6 U ORQUESTRA I

PUBLI • CINEMA

(NAPOLEON)
Butaca, 2'50, A Its 7'15, 1 Dta.

Seesió oontlnut.. Seient ONA ~
SETA; NOTICIAR IS • DOCUMEN·
TAU • VIATGES, tlo.

M ET RO POL
1

Avul, dimecres, tarda, a les 4
ni~ a les 9'45:

ROSAS DEL SUR
per Paul Horbinr, amb música
de Strauss. I la gran produceló
espuyola,

V I DAS

NE MA PARIS
CI
Tel. 14544. Avda. Pta. An&tl , 11· 13
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: W. C.
Fields en el film de grans rta,.
lles : OONDE MENOS SE PIENSA ..
Cary Cooper, Franchot Tona I
Richard Cromwell en el formidable tUm TRES LANCEROS BEN·
CALIES - Diumenge, matinal, a
les 10'15. PREFERENCIA, 1'50
ptes. ESPECIAL4 1 pta.

URQU IN AO NA
GRAN EMPRESA SACARRA

RO "( A S

per Luplta Tovar, Maruchl Fresno I e l neu Arturet Cirelll.
Preu únic: 1'50 ptes.

COLIS E UM
Avu1, tarda, a les 4. Nit, a les
10: FANTASIAS NAUT ICAS (daportiva) • PARAMOUNT NEWS
No. 3 (revista) • LA SONAMBU LA
INGRATA (dibuix en espanyol),
per Popeye I

El dia que me quieras
per Carles Cardel 1 RosJta Moreno
(Són .t1lms PARAMOUNT)

A VUI, divendres, tarda, a les 4

1 nit, a les 10. Estrena de la
gn¡.ndt~ producció U F. A·

SANTA JUANA DE ARCO
Angela S a lloker i Custav Crunda-ens.

MARYLAND
JO O DIA S

Avul, t&rda, & les 4 i Dit, a
Bri&ittt
les 10. Gran èXit de
Helm en la producció UFA:
EL SECRETO DE UNA VIDA
amb daan Murat. - Demà, estrena: UNA AVENTURA EN POLO·
NI A, per Custav Froelich.

XOS).

B OB A

Nit, a les 10'15, l'èXit dels èxits.
El ¡randlós drama de Frederic
Garcia Lorca :

FAN T ASIO

ACTUAL IDADES
Hora i mitJa de oroaram a
REPORTAT GES, DO CUMENTALS
VIATGES 1 DIBUI XOS EN COLO R
Sessio continua de 3 t&rda a 1
matinada.
Preu: ONA PESSrl'A

CINEM A CA TALUNYA
'IOTALMENT REFORMA'!
AVUI, sessió contlnua, 4 tarda
a 12'30 olt.
Proarama 100 per tOO optimista
LAS HIJ AS DE LA PORTERA
divertida comèdia francesa. tc. 6'50
1 10 nit;
RUMBO AL CA IRO
Superpl'OClucelo lllLCioneJ Miquel
Ll~tro, Marr del Carmen I R1car d
Nunez; mú.stca del mestre Cuerraro. 6'30, 8'20 1 11'20. - NOTA :
a
Darrera volta del programa,
les ~o.

FantasiO - tEl secreto de una vli18J.
Goya, - cVolan<1o en pos de J.a dl·
cnat, cSOJa con su nwon 1 cEl ria·
oad
Jero so111.arlo:t.
lnt1m. • cSucedló una noche», cBr •
way Hollywood».
lns. - «t.!. vlaJero solltarioa I eLa no'"' n•ecbe del terror».
Kursaal. - coro ea la callet, ~- .,.
.
&en to a ml esvosu.
La1etana. - cH.awo Re~tsta 19J5•:
ccav~urodoe» 1 cAndrajoe de la opu
conuón•
1encJa.,
Manna. - t.l:>lempre en ml toda vetO:
cArlette y aus paplls» I cA
sulpl·
cldaat.
MIJCSUC. - lLa Uermana san
c lo.t 1 «Un pen'O que trae cola».
cVIdaJ
Maryland. - c(.;len UIRSJ.
Metrop()l, - «Rosas del sun 1
trts•
rotae».
Mistral, - t A4arla Lu.!.sa de AUS
c.EI vlajero 50ll~arlot ~ Aúlor Y ·

Je:

-

eLa teg!Oll blanca• I cBIM~~~:~·~I.
El se~;;e·
jo preslónt.
Nuna. - 10e;ame 50[,au, 11 cD<:Jacl'>
'
to <1e madaa:te Blnr,{'he»
!Pr.sll l
eL· prenda».
Parla. - Cl..>ouda u:ent"' se P •
de la
cTI'es la.DCIIl'os ben,:¡alle5t
Pathe Palace. - cEl woustr~~wréS•
selva» «Aventura en el su
t ,c:tW·
I cAmblciOn.t.
PrinCIPal - cl\4oroll Y amor •
Ueros de capa Y es¡,actat. 3 d .1ctll:l•
Pubh Cinema. - Rc.:r.c•r:.atBe
c¡UJI I
lJ ta~.
58
Rambles. - lLa taqu!meca
eres pell·
cAmantes 1ugttlvost.
Roral . - cAtlantl<1at, cll.tuJ ParlS'·
¡roaast 1 c(.;barUe Cban en .,, 1 cDlSl·ll'ot Cmema. - ccruz Ooaul
on del r~I.Dllen·
vlna».
Smart. - c.I!:J. campe
~ '"
to» 1 lLa ~nca Nea:to».
JtdeD·
Splcndld. - clolue bonor
m IU u cA 1 E:.te sln nu:Dl)OJ
udad dcsconoclda». Ja cruz• coen~
ta;
Talla . - cEl sl¡plo de
a las 8» 1 c..l:leUeza en ven coraz.óll•·
T nomt. - cSlempre en ~ w<[a \"8'
cArlctte 1 aus pap6s» I

"4

locl<tad».

tral•· c'/111

c.Aeropuerto cendora»·
Tttuan .
Jan mia canclone.» 1 cYe de Art"'·
Urquinaona. - cSanta JUADllfld!\J, t.UI
Verd1 . - c.Homore.s en ~oses• I dAI
viCia noct.uma de los
hennnna San Sulplciot . eo e1 104Viotl>n,_ - cUna a\eD'rnsolet. rtf
ezpres» 1 «El a¡p-edsor S~II 1 1El
Volaa. - cRo6al el
ca.rreter3 (1~-~
501dadOJ.
eLa •~dor de FI~~
Walkyna. wuwval•
u ernot 1 cEl bur•.
X IIt. - cAmor I carna
p..storc~» 1 rOJos can6oSQS»

Tots·eiS republi_cans llegeixe·n·cada·iHa lA HUMANITAl
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Cal que es pacifiquin
tal els pacificadors

Un que no està
content

Llegiu

LA

Transcrivim

•·

HUMANITAT
aquestes

••
Et·
T
RE
8 ALL
•
PROBLEMES DE LA TERRA

intencio-

nades paraules de Heraldo de Madrid:
cY el hecbo !undamental de la
soluclón de esta crisis es que, salvo
la exnltación a. la. jefat.ura del Gobíerno del Sr. Cbapaprieta, 6upone
un nuevo triunfo de la. Ceda. Es un
bito màs en el camino que se ba
trazado en su tàctica, ya descarada,
de las eliminaclones. Por ella. fueron ellmlnados de la gobemac1ón
del pafs, gradualmente, los sodallstas, el Sr. Azaña, el Sr. Samper, el
Sr. Hidalgo, el Sr. Villalobos; todos,
en resumen, los que en las d.lsUntas circunstancias representaban una
resistencia a sus des!gnlos. Ahora.
les estorbaba el Sr. Portela Valladares, y he aqui que, después del
curso aparatosamente espectacular
y barrooo de la e~. el ml.nlstro
que en los últ!mos C<>nsejos entraba en colisión directa con el Sr. GU
Robles, tlene que abandonar la cartera que regentaba.:t

Txecoslovàquia lluita contra
la crisi del blat

efecte, que durant el primer any
s'han portat als molins, sense passar
pel monopoli, 40,000 quintars de gra~
A aquest efecte, el m onopoli lla estat estès als farratg es; l'arròs, que
queda exclòs, serà controlat de la
manera convenient per a restringir
les unportaclons.

Co1n a primera 'Providència Es tracta del corresponsal a Meai.rl ho diu La PublicJtat ( aixi
df!d de La Vanguardin, que e•ho creiem r.M!lltres _cal que es
cnu:
sarcelona. un mea
J 60 o tu
pacifiquin el.s ,pacijicad.ors.
cAunque desde anoche se daba
LA LUUTACIO DE LA PROf Oll• un ttlmaaue
lO'óll •
«La paci!lcació ambicionada per por descontado que el señor Cha.DUCClO
paprieta
fol'lllaría
boy
Goblemo,
no
~merlca Llallna 1 Portunl
les notes del President no haurà
La mesura més Important 1 que
un trimestre
ta·- •
Ungut la matcL'I:a. sort; p~r arr1bnr puede negarse que la lista ministepot terur una major Influència en
rial,
al
ser
conocida,
~ e s oalws. un trimestre n·ha
causado
sor,
al
elm
airejat
de
la
pau
tnterior
cal
l'esdevenidor del sistema, és la. que
111
de primer que els pecUicadors de- presa a todos y disgusto a. muchos,
determina la Umitació de la produc·
signat3 es pacifiquint i per ara no produciendo, en general, un movicló. Aquesta mesura s'ha de creure
se'n veu ni senyals d'aquest canvi. miento de decepción y de estupor.
tant més indispensable com el manHi ha hagut, això sl, una certa con- Tal como queda el Goblemo la siteniment dels preus remuneradors
tracció prudent per part dels CO(JD- tuación política. nl mejora ni adportant
pel
fet
que
disposa
del
conexciti els pagesos a cultivar amb una
En el moment en què l'agreujajurats:t davant la. possibilitat de dis- quiere mayor estabilldad, slno al
curs
de
cooperatives
agr!coles
<més
tendència ja excessiva.
ment de la. crisi del blat suscita el
solució anunciada. en la segona no- contrario, pues a camblo del modesPer mitjà d'un decret del 6 d'agost
malestar i les protestes al nostre país, d'll,OOO>, les qual! obren com els
ta. de sa Excellència.
to ensancbamlento de la. base parseus
comisslonarls
a.
la.
totalitat
del
darrer, s'estipula. que per a la. campot ésser d1nterès indicar com enf<>Aquest és un dels descobriments lamentaria. del Gobierno - ensanpanya. 1935-36 la superficie total dequen tan greu problema a. Txecos- territori.
interessants que la. crisi ba. propor- chamiento que por su pequefiez no
L'activitat de la cSocietat dels dicada al cultiu del sègol, de l'ordi
lovàquia.
cionat; el rep~egament estratègic puede sat1sfacer en modo alguno
Francament orientat vers l'econ<>- grans» va començar el 17 de juliol l de la. civada no podrà ésser augdels caps del bloc davant Ja possi- los anhelos presidenciales - el equimia. dirigida, el Govern de Praga no del 1934. Acaba, doncs, de finir la mentada en les explotacions que deble dissolució demostra la. impressió po queda menos conjuntada, peor
b.a emprès el problema per mitjà. de seva primera temporada. ¿Quins han passin de les cinc hectàrees.
poc confortable que els ba fet l'ad- dlstribtili!o y sensiblemente resentiPer al mateix blat, es determina
mesures parcials, l'lns•.l!lcièncla de estat els resultats?
vertiment presidendal; l'esgarri!an- do en su armonia. interior, en su
L 'objecte essencial del monopo" és que els camps de conreu seran liml·
les
quals no cal que sigul demostraça. davant del perUl ba estat visi- equllibrio, que nunca fué excestvo,
de
mantenir
els
preus
a
un
nivell
S&tats al 92 per 100, com a. màxim, de
da. Ha volgut donar-li una. solució de
ble i aquesta manifestació UTepri- clertamente. Por donde qulera que
conJunt 1 és a1x1 que s'ba constituït tisfp.ctori per als agricultors. Aques- les superflcles de la. darrera cammible denuncia. que el bloc té per- se examine la cuest1ón, se advierte
ta
finalitat
ba.
estat
assolida.
panya. Les empreses creades després
el monopoli de cereals.
fecta consciència. de l'estat d'espe- que el resultada de esta crlsls no
Els preus de compra estan a. ta- del 30 de juny del 1935 1 que posrit del cos electoral Aquest reflex puede ser la concordi&. que se busEL PROBLEMA DEL BLAT xes netament superiors a les dels seel.xin més de cinc hectàrees de ter·
fi.siològio equival a una confessió es- caba tan afanosament.e. Porquc el
A TXECOSLOVAQUIA
tres anys precedents. Varien una mi- res conreables no es podran lliurar
pontània.»
paisaje polltico que rodea al nuevo
¿Com es presenta el problema del ca segons ~ regió, tenint en compte a aquest conreu més que en les proVatal ¡Ja ha entrat la LUga a blat a Txecoslovàquia?
I és clar, home/ Doncs, què us Gobiemo es el sigulente: por la. tz<téL BLOQUE
les despeses de transport. Per a. Pra- porcions publicades pel ministeri d'Aformar part del Governi Ja h4
crèieu?
quierda, la mlsma oposlción irrePrincipalment, és una. conseqUèn· ga, que és on estan més elevats, ban gricultura,.. amb la reserva d'autoritEL PUEBLO.- El bloque 6 lmoblle
donat
un
ministre-¡i
quin
71l.fniaductible que e.l Goblemo anterior,
cia de la crisi de la Indústria sucrera estat fixats a. 160 corones pel blat, zacions excepcionals acordades per
cuat pluma al ventoll
tre/-a la República, com. els do- el que
del cual se proclama é:ite heredero
ba fet b¡Uxar el preu de la 125 per al sègol, 112 per a l'ordi 1 la.
autoritats locals fins a arribar a.l
nà a la monarquia. A la Lliga no remolatxa. 1 ha provocat una reduc- civada fartnosa 102 per al blat de les
(De cEl Solli.)
y conUnuador. De tal modo es as!,
20 per 100 de la quantitat promesa
1
li ve d'aquí, no té manies.
c1ó
de
cultiu;
les
que
superfícies
el
señor
conrea..
Chapaprieta
¡
moro.
ni
A
siquiemés,
aes
del
primer
de
secom a. màxim.
Per altra banda, el corresponsal
I La Veu de Oa.talunya.-de CaLa transgressió d'aquestes divera Madrid de La Publlcitat dedica ra por fórmula peróió el Uempo
talunva (? )-, amb una gran eumendigando
de
la&
oposlciones
acoses
mesures podrà ésser sancionada
aquest interessant pardgraj al
fòria,
escriu:
gida benévola. y critica suave. Por
per una disminució del preu de comsubstitut del senJ107' Portela:
cEl que caracteritzo. el nou Gopm dels productes,. la qual podrà
«El senyor Porte:a, siguin els que el centro: sorda lrritaclón de los
arribar fins al 20 per 100 dels preus
siguin els errors que hagi pogut co- radicales, que no cencajan» el rudo vern és, doncs, la participació ministerial de Lliga. Catalana. Aquesfixats pel monopoli.
metre. no era un home que es dei- golpe que significa para su privile- ta.
participació eixampla. la. base
Que el siStema txecoslovac obliga.
xés passar la mà. per la cara pel giada. situación en el Poder apartar
parlamentària
del
Govern
1
constin. unes tals ll.mitacions, és evident.
senyor Gil Robles. El substlluelx en a su jefe de la Presidencia del Gotueix
una
garantia.
per
als
Ideals
1
Es de témer, de totes maneres, que
el ministeri el senyor De Pablo biemo. Por la derecha: desconcierla seva aplicació no perilll per una
Blanco, figura de segon ordre del to en las fila.s de la Ceda y de los els interessos permanents de Catalunya.
El
nom
illustre
del
nostre
agrarios,
y
disgusto
dlslmulado
en
lnsuflcièncla dc control, el qual po.
partit radical, ex-president de la.
volgut
amic
Pere
Rahola
constiel
partido
dria
liberal
ésser d'aplicació dificultosa, car
demòcrata,
que
se
Comissió de Suplicatoris i ex-sotses comptp. al voltant de 480,000 emsecretari del senyor Vaquero del ma- ba quedado sin cartera en la. na- tueix, en aquest sentit, un programa. l una bandera.»
preses que cauen dintre els efectes
teix departament. El senyor De Pa- mante formaclón.ll
d'aquesta mesura.
b~o Blanco és considerat dintre el
El mateL'I: principi del monopoli
grup lerrouxista com a esquerrista,
dels cereals aiXeca. altres problemes.
però ruxò no vol dir res. La incòg«GUERRA DEL RIO.- Desde que nita que la seva presència a GoverSembla que aquesta Ol'$!'anltzacló metòdica del conreu 1 del comerç dels
estoy en el Manlcomlo, no he recl- nació obre, és la de saber sl serà
cereals suposa, per tal que s'est!lbleibido ni un mal aviso telefónico ...» capaç de tenir fortament agafats
xi
un equilibri, un.'\ agricultura comamb la mà el3 ressorts del ministeri
(De eLa Nación».)
pletament organitzada - per un.a.
com els tenia el senyor Portela, i si,
altra banda a això és vers on
donada la. modèstia de la. seva perENSENYAMENT
s'orienta el partit agrari - , 1,
sonalitat, tindrà prou força per a
encara més, una economia. general
CLASSES D'ADULTS A LES
posar-se enfront del cap de la forA PLENARI
dirigida de manera que est1guin en
ESCOLES NACIONALS
ça politice. parlamentària més nomBa estat elevada a plenari la cauharmonia les necessitats de l'agríeu!-'
Per tal de poder facUltar l'organlt·
brosa, com feia el seu antecessor.» IX\ número 510 per la. mort del pastura i de la indústria, els interessos
tor Joaquim Boldú, a la carretera de zació de les classes d'adults a. les
dels productors i dels consumidors,
Terrassa a Vila.decaballs, en la qual escoles nacionals 1 als grups escolars,
Edifici
del
Ministeri
d'Agricultura
de
Praga
de la població rU11ll l de la. població
causa b1 ha nou processats, entre a resultes del que pugul acordar la
Superioritat, s'interessa que tots els des ban baixat de 287,960 hectàrees tembre del 1934 fins a.l primer de urbana. Però aquestes són qüestions
Segons El Diluvio, tot queda, ells, dues dones.
mestres d'aquestes institucions que de l'any 1927 a 158,819 de l'any juny del 1935, aquests preus de base que s'aparten del present estudi; és
després de la crisi, tal com estadesitgin coHaborar en aquests ense- passat.
havien de sofrir un millorament meu- suficient d'haver mostrat com ha
RECURS
CONTRA
UNA
SEN·
va. Es a dir: una mica pitjor.
nyaments que bo manifestin mitDurant
el
mateix
periode,
les
tersua.l
(1,80 corones per al blat, 1,50 per volgut resoldre Txecoslovàquia un
TENCIA
«Hay tres novedades, un poco 116problema 1 com, fins l'hora acEl lletrat senyor .M.• Valbuena ha jançant ofici, dirigit al Consell Local res sembrades de blat ban passat al sègol l 1 corona per als altres greu
gicas, en el nuevo Gobierno, que
recurs contra la sentèn- de Primera Eusenyança, Bruc, 102, de 747,698 hectàrees a 930,987, per cereals). La. soc~tat, 'OCI' altra ban- tual, n'ha reelxit. No podem encara
son la. sal1da de Porteta Valla.dares, presentat
recaiguda. en el Consell de Guer- per tot el dia 30 del mes que som, tal com els agricultors txecs volien
al que la Ceda no miraba con bue- cia
ra celebrat dimecres per la causa i a les hores hàbils d'oficina.
compensar amb aquest cultiu 1 amb
nos ojos; la participación en la. car- d"Horta
de St. Joan.
el d'altres cereals les
que
tera de Marina del señor Rahola.,
ESCOLA MASSANA experimentaven pel quepèrdues
es refercix
como representante de la Lliga, y
Conservatori Municipal d'Oficis a la remola.txp..
CAUSA
CONTRA
UN
Tl•
la del señor Martínez de Velasco en
d'Art. Matricula per al curs 1935-36.
NENT DE SEGURETAT
Na.turalment, el resultat fou d'augAgricultura, a pesar de su solidariLa Direcció d'aquesta Escola, resBan estat elevades a causa les didad y la de su partldo con los se- ligències instruïdes contra el tinent ponent a reiterades consultes que U mentar d'una manera molt imporñores Royo Villanova y Velayos, del Cos de Seguretat, senyor Ezequiel ban estat adreçades, ha de manifes- tant la producció de cereals i de
IAHORA, LIMPIAt
al nivell del consum intepromotores, al parecer, de la crisis. Sanmlguel, que es trobava a Vllan<>- tar que l'estat actual de les obres posar-la
-¿ De manera que ha dejado usted
Todo queda como estaba. Es de- va l La Geltrú amb motiu dels fets d'a.daptació realitzades a l'antic Hos- rior. De sobte, va presen~r-se el
problema dels preus. La protecció
d'l ser camaref'o'l
cir, un poco peor, porque, mientra.s
pital de Santa Creu, per tal de dotar duanera, instlturda des de l'any 1927
-sl, seftor. 1He traspasndo los ser- màs tiempo se taroe en dar paso a del passat mes d'octubre. Aquest ti- l'EsCola
d'una instaHacacló definitiva, sota la pressió del fort partit agrari,
nent
que
ara
és
a.
l'Exèrcit,
es
tr<>viclos... l»
la solución que el pafs anhela, ma- b<t de guarnició a Ceuta.
no permet de fixar encara la data el qual establi els preus a un nir
(De cA B C».)
yor gravedad iràn adqutriendo lo3
Aquesta causa s'instruirà a. part de l'obertura del curs, la qual serà. vell tan elevat que la txecoslovàquia
problema.s que han c-reado la lnca- d~ la. general pels !ets de Vilanova. anunciada oportunament, aixi com havia de recórrer a les importacions,
pacldad y el desconcierto de las deles condicions d'ingrés i els dies 1 va deixar d'estar en vigència des del
recha& en el Poder.»
NOVA CAUSA hores aptes per a presentar la sol- dia en què el mercat de cereals esdeEl jutge tinent coronel senyor Mar- licitud de matricula.
vingué exclusivament un mercat intetinez Peñalver ha començat a. insrior: tota la producció excessiva hatruir causa pel robatori l assassmat
via
de portar aleshores, fatalment,
UNIVERSITAT
I escriu l'editorialista del Diarlo dr! Joan Touer Sagrega, fet que tinuna considerable baixa.
UNIVERSITAT
DE
BARCE·
gué
lloc
el
passat
dissabte
a.
la.
nit,
del Comercio:
tal d'evitar-la i per a mantenir
LONA, FACULTAT DE 1\lE- el Per
«Sólo ha habldo alguna. llgern va- a La Mina. (St. Adrià).
poder d'adquisició de les poblllDICINA,
GRUP
B.
rlaclón de personas y la Influencia
agrícoles, després de les tempo
Avui, divendres, dia 27 del mes que clons
PER A PRACTIC AR DILI·
de Lliga Catalana va a resultar
tativcs menys completes d'organitsom,
a.
les
12,
tindrà
lloc
el
sorteig
GENCIES
A
VIC
nula para la gobernaclón del piUs.»
zació del mercat, el govern txecosl<>Avui marxarà a Vic, per tal de de Tribunal del Grup B. al Deganat
va crear en el mes de juliol
practicar diligències en les diverses d'aquesta Facultat. Una vegada veri- vac
del 1934 el monopoli del blat, el qual
cat:Ses que hi ha pendents d'aquella ficat el sorte!g, s'exposarà al tauler s'aplica
a l'ordi, al sègol, a
comarca, el jutge senyor Mart!nez d'anuncis la llista dels inscrits amb la civlldatambé
1 al blat de moro.
ulURCI ENDO
els Tribunals que els hagin corresHeus act l'adéu que La Voz de- Peñalver.
post. Els alumnes ql!e els hagi co~
dica al senvor Portela:
-¡ Un remlendo màs, qué importa
EL FUNCIONlllENT DEL
LA CAUSA PELS FETS D'O· respo¡,t el Tribunal numero 1, preSldit
cLamentamos sinc~ramentc la aual mundohl
vestits tiples do les camperoles de la Moràbla
MONOPOLI
pel doctor A. P. Sunyer, es presenLESA DE MONTSERRAT
sencia del seüor Porte!n Valladares
(De cEl Diluvio».)
El jutge comandant senyor Urru- taran a l'Aula. número 7, demà, disdel nuevo Mlni3terlo. Màs aún, nos
El funcionament del monopoli està da, extreu el capital que necessita prejutjar l'esdevenidor del sistema,
parece una profunda equivocación. tia practicà ahir diverses diligències sabte, dia 28 del que som, a les deu confiat a. una cSocietat txeca de per a <'Obrir les pròpies despeses 7 c<>- 1 però almenys cal no oblidar que la
r---------~:--...,...,.,...._ 1 El seiior Portela era un magnifico d~ plenari en relació a la. causa. nú- del mati; i els del Tribunal número 2, grans», constituïda per dos anys per rones per quintar de sègol, de el- institució d'un tal monopoli, en els
contrapeso en la. tendencia dcrecbls- mero 110, pels fets relacionats amb presidit pel doctor J. M. Bcllldo, i\ le3 organitzacions més importants vada, de blat de moro i d'ordi per a països productors l consumidors per
1ta del Gobierno anterior, y hubiera. el moviment extremista de l'any 1933 la 8al..'l del Museu Farmacològic, ~ dels productors, dels consumidors, alimentar animals; 8 corones per un igual, no es troba davant de cap
seguido slendo muy útH en la com- qu~ tingueren lloc a Olesa de Mont- mateL" dia, a les nou del mati, per dels moliners i dels venedors. Es trac- qulntllr de blat 1 d'ordi per a la impossibilitat.
a començar els exercicis escrits. Els
posiclón del que acaba de nacer. serrat.
Ahir practicà noves diligències en alumnes aniran prove1ts d'una estil<>- ta d'una societat per accions amb cervesa.
Hombre sln partldo, se ha ganado
lW capital ·de 50 milions de corones,
Els resultats financers del primer
relació
amb
aquesta
causa el jutge grà.fica.
en pocos meses de actividad mlnisALmiNES DE FARII'IACIA el consell d'administració de la qual any han estat satisfactoris. Aquest
tenal la. adhesión de llll! mll3as li- senyor Urrutia. Prengué declaració
és elegit per assemblea general i el any es tanca amb un disponible de
PER ALS TAXISTES
I 1\IEDICINA
berales y republicanas. Se veia en a tres testimonis, entre ells al pr<>45 milions de corones. Quan als agride la finca on ocorregué el
Els alumnes de Ciències, Arquitec- president designat pel consell.
él una garantia para el réglmen. Ya pietari
Aquesta
societat
té
el
dret
exclucultors,
es
declaren
satisfets.
fet. Ahir a Ja tarda el jutge estigué tura, Farmàcia i Medicina, que en la
1no està. Lo sentimos.»
a l'Hospital Cliníc per tal de pren- present convocatòria hagin d'examl· siu de comprar el gra als agrlcn1PROBLEl\lES ACTUALS
dre declaració a Manuel Casnnovas, nar-se de Física, hauran de preseu- tors, d'emportar-se'l, de preparar In
el qual resultà amb cremades greus tar-se al Laboratori d'aquesta Uni· farina i els productes destinats al
«DOLO RA
De
totes
maneres,
aquest balanç faa conseqüència de l'incendi d'una versitat, demà, dissabte, a les deu nodriment dels animals de fer el vorable no ha de fer
LOS RESUCITADOS
oblidar les seNo; el sen11or Lerroux no h4via barraca a l'esmentadn finca.
del mati Es indispensable la presen- comerç dels grans i prodÚctes, 1 d'ex- rioses dificultats que hi ba hagut.
portar-los.
Aquesta
centralització
fracassat.
ha
Ai.ri
ho
diu
Dlario
de
tació
del
carnet
escolar
per
a poder
-¡Qué pena da pensar en que alestat corregida en una proporció im- L'aplicació del monopoli, que podia
Barcelona, que, com tots els diaPER A PROVEIR UNA VA· ésser admès a exàmens.
[gún dia
ésser molt dificil, fou facll..itada pel
ns de dreta, ara es dedica a ezo_
CANT DE JUTGE
fet que la collita de cerealS dc
Amb data del lS d'agost, L.A HUvolvamos, ¡ayl, hacia la tumba fríat1>
Per a proveir la. vacant que deixà
giar el sen11or Lerrota.
l'any 193t !ou molt inferior a. la MANITAT
NOTiCIARI
cPues sl vienen a ser lo mismo, el jutge senyor Enric Bibi.ano, a
present.
Quant
al
blat,
per
exemple,
publicà un reportatge sig(De cHeraldo de Madrid».)
oon un simple tra&~ego de cargos y Audll.oria de Guerra d'aquesta DiviCLASSES PER A COl\lJ.>TA· ricament el que convé als compta- la collita no va arribar més que nat pe~ un estimat company titulat
bles.
per;;onas, ¿por qué ba ven.ido éste sió formularan lli& proposta al MIa 13,6 milions de quintars mètrics «El turiSta britànic í el guia fanta..
BLES
Per a obtenir un ensenyament més
a sustituir al que dimitló? ¿No po- nisteri de la Guerra per ordre de
s16.?, que ha estat replicat per la
Aquestes classes lnterei6Cn a. tota
dia presumirse desde el primer ma- mènts dels sis concursants que as- els qui treballen e.l comerç l la. in- intens i profitós, i seguint la norma. contra 19,8 núlions de l'any 1933; reviSta cC. I. T.», òrgan oficial èe
mento el resultado sustancial de la piren al Jutjat número 3, a f1 que a dústria. L' Assocla.ció de COmptables que ja és habitual en l'Associació de (r':,:'Ul~ 8 al sègol, 15,2 milions con- la Confederació de la Indústria del
de Catalunya, les classes
crisis? ¿Cómo se expllcan, pues, tan- Madrid rcsol¡uW.
Les 'cill·
Taxi de Barcelona, en el seu número
de catalunya, que es preocupa per- Comptables
1 d e 1a mRrxa cte les corresponent
1cu1t.a.s
al 21 d'aquest mes.
tos dias de compllcación para remanentment de millorar la prepa- ban estat reduïdes aquest any a Gra- coses forco,
AUDITOR
QUE
SE'N
VA
donçs,
poques.
Malgrat
Hem llegit la replica dels taxistes
màtica,
Francès,
Aritmètica,
Càlcul
solverla.? ¿Qué significa la su3tlturació
dels
dependenta
d'Oficina,
ha
Ahir a la nit en l'exprés sort.i cap
Mercantil, Teneduria i Comptabllitat. B.Jxò, el monc;>po~ no, ha pogut evi- · 1 rellegit el reportatge. De la.
ción del señor Lerrou.'t por el señor
Madrid l'auditor de Divisió senyor organitzat enguany. com de costum.
Per a inscripcions: Duc de la. Vic- tar la constlluCló d estocs. El dia rèplica n'hem tret la cons ·· · ·
Cbapaprieta? No puede si¡nificar un aLluis
classes
d'un
Interès
cxtraordinar1.
I
Cortès,
el
qual
ha actuat com
30 C;~.e juny_. darrer dia. de l'exercici, que potser són una mica ~~~~~
cambio de orientación, sino mera a. vocal ponent en els
ja. és sabut que els que dirlgeixcn tòria, 15, pruner, primera.
consells
de
haVl~ adqumt un total de 180,765 va- del reportatge del nost.r
cuestión de personalísmo, que tam- guerra celebrats darrerament.
l'esmentada Associació coneixen teògons
de tots els cereals 1 n'havia ve- hem dedtüt que de cap m~ comp~
CURSOS DE MOTORS D'EX·
poca Uene explicación satisfactoria
nuts 118,310; restaven, per tant, en volgut molestar els tax.istes~c~~ a
PLOSIO I DIESEL
al considerar que el señor Lerrou."
Segueix oberta la. matricula dels estoc, 58.823 vagons, dels quals n1ú coHectiv1 t, sinó el taxista isolat e
no habla. fracasa.do, ni mucho mecursos nocturns de motors d'explosió havia 32,773 de blat. Es ver1tat que sempre, desgraciadament, cal co:r
nos, en la Presldencia.»
I Diesel que té establerta la. societat una quantitat ~ importan_t ha po. tar que existeix. 1 q;.¡e malmet
cRECORDANOO EL REFRAN
cult.ural l'Institut del Motor, per a gut ésser Uqwdada despres, però, presllgi de la cla.<;se taxista. D"alA formació de mecànica especialis- naturalm~t, sor~reJ? ~nes inqu!e.- quests, com a coliectivltat, nl el nos«El hombre es el llnlco animaJ de
tes.
tuds en \lsta de 1 eXIStència t.an con- t.re company nl cap barceloni no t,
la creación que tropleza dos veces en
Lea classes que en forma teòrica- 6idcrable en el moment de la. nova en cap moment, malparlar dels ~a
practica
s'expliquen
en
les
aules
i
lacollita, la importància. exacta de la. XIStes de Barcelona putx que al
la mlsma pledre ~t,'D
boratoris de l'Institut, faciliten als qual encara no és coneguda, encara nostre judici, .són Úns treballadors
qua la Rep~llca r'e·i.$0f'TéS. fES
(De eLa Libertad» )
socis
la
interpretació
det.alla.da
del
que
tot fa creure que serà supenor que honoren Barcelona per la
clar!
!unclcmament dels motors.
a lA precedent, particularment quant laboriositat, honestedat ¡ dlgn~
eLa otra calda del señor Cambó
Per a informes 1 matricules, al al blat.
professional. .I fem aquesta atirmacró
aun es màs chlstosa. He aqui lo que
local social, carrer Enna, 157, P. N .,
La. liquidació dels estocs és, per perquè coneLXem el servei de ta ·
el seilor Cambó ba dicho a los pede vult. a nou del vespre, tots els tant, el pruner problema que es pre- d'altres ciutats espanyoles, euro :ns
riodi.;¡ta.s, bablando de la. aat1sfacdies feiners.
sentà en lnicla.r la. nova crunpa.nya. l americanes 1 en cap ho ~
ción que slnUó eWUldO supo que el
Després de llargues negociacions, s'ha categòricament, no
trobat un
Presldente de la República 1e baarnbat a unes mesures que compor- servei de taxis tan canplet i amb x<>bis. encargado al señor Alba la. for~n. en primer . lloc, la. constitució, fers tan honestos i correctes, com a
mación del Gobierno en esta eris!s:
per 1Estat, d'una reserva Barcelona.
En un accident de treball fm.ançnda
cLe be exprcsado 61 señor Alba
de
guerra que comprèn 20.000 vagons
I ab:ò que escrivim arui. bo sap
mi sa.tü!a.cclón porque en el a.Do 35
resultà una noia amb ferides de blat, 10,000 vagons de sègol i perfectament el oostre company llUse le haya becho el enca~ que
5.000 vagons de .c~vada 1, per altra tor del reportatge i, per tant, no
yo deseaba bublese aldo e!ectivo el
greus
banda, la. readqWSJcló de noves exlS- podia de cap manera pretendre ofenaño 30.» COmo qulen dlce: Yo para
En una fÀbrica d'e,:pardenyes del tèncles als produ~. els q~ ven- dre uns treballadors que es fan digsalvar la Monarquia tuve esa idea
carrer Més Ba.Ct dt: Sant Pere, cai- dran al monopoli més de vmt quin- oes de l'estimació dels barcelonins 1
!eliz de que se le diese al señor Algué una caixa de ¡ran pes de l'as- tars de la nova collita; aqu~tes, re- dels forasters. S1 es refer! a. alg-Jn
lla el encargo de formar Goblemo_
censor 1 anà caura damunt l'obrera adqulslclons hauran de sen Ir d all- cas concret, la Intenció no era ni
No &e me b1zo ca.'IO y la Monarquia
Em.llia Edo 1 Roman, de 16 anys, i ment al bestiar.
podia ésser altra que fer present l'exeLOS VALIENTES
se hund!ó. No pucde menos de lleU produl lesions greus.
Unes altres mesures \-etilen pels cepctó defectuosa precisament pernanne
de
sat.Wacaón
ver
c6mo
paEl jutjat de guàrdia es personà preus, els quals contmuen els nu.te:l- què !os reme1ada i corregida. Per res
LOS CUATRO. - Asl, pldiendo n. Qalvar la República se bace lo
~dament al lloc del ret. La nola xos, encara. que el ntme de l'aug- lDés.
Ib cosas por Jas buenas, ¿qul6n se que yo propuse para salvar la M<>ferida !ou lraslladada a l'Ha;p1tal ment mensual s1gul. modliicat, i pel
I per cloure aquest, diguem-ne innarquia: encar¡ar a Alba formar
hlagah
Clinlc.
re!orçlUilent. del control; es creu, en cident, c.-rc1cm que no és necessari
Gobierno ...»
(De c.El Uber&h.)
_.,
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El primer any del monopoli de cereals.-

L'indispensable limitació de la producció

Un programa
i una bandera

Una incògnita

l

I

I

LA SITUACIO La Cultura

ACTUAL

Una miqueta pitjor

Nu lla

Adéu al Sr. Porte la

I

A propòsit d'un

No havia fracassat!

repor1atge

I

¡

«El Sigla Futurm> s'a~
legraria molt. ..

t

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
ri el carrer de Pelai,

Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en valgueu pagar

hem

r ots els dies a les quatre de la tarda

Totes les causes iustes t'roben tessò·en LA H.UMANIT AT

la humanitAt

4

• LES Ll ~ TRES •
LLEGINT •• :
LLIBRES DE CONTES

ment neix I es plasma en versos de
mètrica diversa, sense esforç ni violència.
Abunden en el recull les compostclons breus 1 d'elles remarquem l'anomenada «Coixi»t per la Intenció I
la bella manera ae dir-lo. Es notable, també, «Ja s'ba allunyat l'encis».
La tit"..Ilada «Ara ... » té un valor considerable de fons I de forma. En
general, tots els poemes -una vintena entre curts 1 llargs- són reeixits I notables. Cal demanar a Costa
i Canudes que reincideixi aviat.

Ed. S. CALLEJA ·Madrid :
aEI mandarln y el pescadoru;
«Un héroe desconocldon; «El
Castlllo / .lto·Roblen; «Gaza·
plto y CaN-pete».
Hem rebut d'aquesta veterana editorial els contes més amunt esmentats, els quals, sota una bella I acurada presentació tipogràfica, palesen
F.
com no passen els anys per a aquesta firma especialitzada en el gènere.
Tots els contes són elogiables per
la. seva suggestiva forma exterior i
per la sana moral que tanquen, ben
ventura i Virgili pre1t catè tranexempta de carrincloneries. Pel que quillament. Prap d'ell un grup de
ta a l'estU, és ben correcte I, tot contertulis discuteix a crtts les ínciplegat, ens dóna un exemple a !ml- dències d'una possible guerra al Metar als editors catalans que s'ocupen diterrani oriental.
de llterat-..rra lnfantU.
El que porta la veu cantant no
Agraïm la tramesa i felicitem els para d'esmentar el !tfar Egeu. Mar
continuadors de l'obra de Saturno Egeu per amunt, Mar Egeu per avall.
Calleja, al qual devem tantes hores · Dirfeu que el Mar Egeu ha inundat
grates, quan érem petits.
el cafè.

e
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INFORMAC IO DE l'ESTRA ~ GER
ENTRETANT•••

~~ ~overn an~~~~ ~a lliurat anm~~ixa~or franlè~ la mnte~ta ~o~re ra~re~~ió afum~ 1

ctiuen bipòt~sis; uns, prevenint que
el Consell estuctiarà. la recomenacló
dE' sancions; altres, d'un ajornament,
en espera de les hostilitats, etc.
«Le Journal» esciu: «Sembla orientar-se cap a la següent combinació:
El Consell donaria per acabats els
seus treballs a últims de setmana i
formarà un Comitè compost de tots
els Estats membres del Consell, a exLondres, 26. - Es coneixen detalls que, sens dubte, és el més ·
cepció dltàlia i Abissínia, encarregat del t~rrible incencti ocorregut ahir, a r egistrat a Londres de div¿~SOsllOrtant
dc redactar un informe però tenint la mt, als magatzems de set pisos ençà.
anys
cura, especialment , de 'conservar el del Colonial Wbarf, a Wapplng.
Les pèrdues s'evaluen, aproXiJn
contacte i vigilar la situació.>>
La colossal grua que estava empla- ment, en un milió de lliures adaEl mateix periòdic emet dubtes so- ¡ çada sobre el terrat de l'ectifici va Unes.
esterTot d'una, l'orador es tomba a
bre la possibilitat de recomenar les ensorrar-se, ai'ti com també el mur
El Colonial Wharf era 1
RIALLES BRUNES
.
Ventura í li demana tm parer, nanegociacions
i
afegeix:
«La
darrera
d'una
casa
de 24 metres d'altura.
més important de la parte WdePòsit
LLORENÇ COSTA I CANU· turalment,, sobre el Mar Egeu ¡
frase
del
comunicat
italià
podria
ésEl
formidable
incendi,
que
ba
credel Tàmesls.
applllg
Ventura 11 ja:
DES- Barcelona 1935.
ser interpretada com una amenaça mat grans quantitats de suro 1 al-Prou !tfar Egeu que em mareAquest mati el foc apareixia
uPoemes J besos teus -són una e
'
LA CONTESTA ANGLESA cinte es treballa activament en la dt: retirar-se de la Societat de Na- tres productes, semblava de lluny un pletament dominat; però esta comsola rialla» ... Que!com a~xi. c~piant ! g u.
• • •
ES LLIURADA A L'AMBAI- construcció de grans soterranis de clons si el Consell passa a les re- volcà en erupció. Adhuc, a semblança lloc de l'tncencti ctiversos
ven al
paraules .~:ves, P~ .~m dJ.! 3: I autor
comanacions Imperatives.)>
XADOR FRANCES
Quan Montcro feia les seves tad'aquest, desprenia, a manera de ~e
protecció contra els atacs aeris.
p~r tal de red:n;~nars
de «RiaL • bnm~sll, en JUdl~r e!s moses revistes, en les quals hi haA uL'Oeuvre», madame Tabouis lava, una gran quantitat de suro t1ts bombers
Londres, 26. - La resposta britàAquests refugis serien utiiltzats pel
focus 1 evitar que el vent fes !lCversos que omple:1en aquest sunpàhc via de tot el periodista R. va anar nica n la nota del Govern francès Pare Sant, els cardenals i els habi- expressa la mateixa opinió l insisteix inflamat, el qual era projectat a gran produir
l'incendi.
revolum, pulcrame~t ectitat per la Im- al teatre on aquell actuava.
sobre qUina seria l'actitud d'Angla- tants religiosos i seglars en cas d'a- en el desig anglès d'entaular lmme- ctistàncla i que anava a caure sobre
Durant
tota
la
nit
Passada
premta Oriol, d Esplugues del LloL'obra monteriana contenia en terra en cas d'un acte d'agressió a tacs aeris.
diatament el procediment de l'article els molls i sobre les embarcacions
no s'ha allitat al districte de 1~ng ..
bregat.
· 'd a des1·1
Els soterranis es construeixen a 15, i afegeix: «Es probable que el atracades al Tàmesis. Cinc d'aquestes ping. El cel apareixia
La lfr J. de costa ¡ canudes ~s rapz
1 ad a, esc:enes d e ~a'¡ne t, Europa, ha estat lliurada avui a l'Amvenneu 1 5{Psenyor
Laval
intentarà
baixador
obtenir
de
França
que
a
de
Londres.
gran
tonatge,
han
restat
seriosagran profunctitat i són de gran amclara, fluida, sensual com la fruita ' de drama, de ~evt~, de «gutgnol»,
El text de la nota anglesa serà plitud, i estan urúts al Palau del Va- nc. es plantegi aquest procediment si ment avariades, aixi com també mol- vlen format a gran altura unes agemmada. En l'ordre tècnic, fructua coreoo:~tta, plàstwa t moltes menes
res constituïdes amb les cendres ~I
no molt a poc a poc per tal de del- tes altres petites embarcacions.
fet públic quan el Govern francès la ticà per un tunel de formigó.
entre el que podríem anomenar «ca-' de muSICCl;.
.
El foo es propagà uns altres ma- suro i dels altres productes coloru 5
Sembla que s'havia recomanat a xar fins a l'últim minut que Itàcheb de l'avant-guerra ¡ les novissl-j En sort1r, algu va preguntar a R. tingui ja a l seu poder, probablement
la setmana entrant.
S. S. que romangués a Castelgan- lla es beneficiï d'un possible canvi gatzems propers, el qual va destruir destruïts per l'incencti. Es calcula a
mes pautes acceptades pels millors què li havia semblat l'espectacle.
sinistre ha estat presenciat ~e
dolfo; però el Pare Sant ha dectctit a menys e~lgències, es dir, fer durar vins i altres begudes alcohòliques de el
r lmadors contemporanis. Allò que 1 .-~é-va respondre-. Però_ que _no
més de 500.000 persones.
r
UN E~IPRESTIT FRANCES retornar al Vaticà amb objecte de le" coses fms el començament de les gran valor.
captiva més en ll poesia d'aquest! qzgum que això és una tunc16. Arxò
A
I
TALIA?
hostilitats,
que
es
creuen
fixades
per
El
suro
inflamat
provocà
uns
gasos
Els
bombers
feren
desallotjar
e'•
despatxar
els
assumptes
pendents.
autor és l'absència absoluta de tota I es tota una temporada.
1
Paris, 26 - El periòdic socialista
els quals feren necessari l'empleu ocuparen, nombrosos edificis de 1~
Hom sap també que el Govern ita- al dia 15 d'octubre.»
rigidesa 1 encarcarament. El pensa* • t•
bé
·
Pertin~x escriu. ~ «L'Echo de Pa- pels bombers de caretes protectores. immediacions dels depòslts destruïts
Un 1am6s acu11s a re
1a v1stta «Le Populaire» ctiu que un periòctic lià projecta la construcció a Roma
financer anglès publicava en la seva de gegantins r efugis soterranis con- ris>l: «ffi ha possibilitats que el ConAls treballs d'extinció hi prengueren
Els depòsl~s han quedat completa:
------------*------~~-- d'un milionart americà, el qual pa- edició d'ahir una informació
sell no emprengui el carni de les re- part uns 500 bombers, els qual3 arris- ment
segons tra els atacs aeris.
tia de certa malura a la vista. El
destruïts 1 solament ban restat
comanacio~s,
però
la
el
qual
Comitè
dos
grups
encarfinancers
caren
amb molta freqüència llurs en peu petits trossos de mur que
francer epetir que LA HUMANITAT , avui, doctor el va preparar i, amb tota
regat
de
1
mforme
sos,
no
ba
un
urà
d'ells
acabat
amb
vides
Interessos
per
tal
a
de
la
combatre
el sinistre emergen dels fonaments.
ELS ALEMANYS SUPRI- el seu t reball fins a dintre de dues
com sempre, està disposada a defen- netedat, lt va extreure l'ull malalt i
nllllXEN UN CREUER DE o tres setmanes. Fins aleshores
s~r les causes justes i justa creiem el deixà damunt d'tm atuell a pro- casa Creuzot i l'altre a la Casa Rotses
child,
havien
acordat
concedir
un
TURISME PER LA MEDI- poden molt bé precipitar els esdeveque és la causa dels taxistes de Bar- pòsit.
TERRANIA
celona.
Volgué la fatalitat que el gat en- emprèstit de deu milions de lliures
esterlines
a
Itàlia.
Hamburg,
26. - La Companyia de niments, però també fins a aquest
trés en aquell mament i es cruspís
El periòdic afegeix que aquesta in- Navegació Hamburg Amerlka Linie moment no pot arribar-se a la conEl senyor Torrents Dalmau l'ull. Tràgic conflicte! No hi havia formació
ba estat desmentida per ha decidit suspendre el viatge de tu- ciliació si es presenta una ocasió
•
••
1 temps a perdre. El doctor, en menys personalitats
molt afectes al senyor risme que anava a realitzar el seu favorable.»
parla de la mamovthtat dels temps del que cal per a contar-ho, Laval, però que
Pel contrari, el «Petit Parisien» dela denegació, feta
·
· de1SJUratS M'!XtOS I al
extregué un ull del telt t el collocà d'aquesta manera semioficial no és vaixell «Monte Rosa» per la Mediter- clara que en certs cercles, especialARR IBA
rània, el qual substituí per un altre ment en els relacionats amb la Se- El delegat espanyol contra LA DESMOARALITZACIO
f UnCtonariS
lloc de l'altre. Va embenar conL' EXERCIT
suficient
i que el Govern ba de fer d'Hamburg a les Illes Açores 1 MaAhir al migdia, el senyor Torrents I venientment i acomiadà el miliona- un aclariment sobre aquesta qüestió.
es mostra escassa
Berlin, :'6. Noticies d'origen
la política proteccionista particular
dera per Arvers, i que efectuarà. la cretaria general,
Dalmau en rebre els periodistes, èi- 1 ri, el qual pag4 com a tal.
de Lituània infonnen que
a comprometre's en les reCom és snbut, el Gov~::rn frances tornada per Canàries, Casablanca, luclinació
Ginebra,
26.
En
la
discussió
de
gué:
'
Temps a vemr, .e~ doc~or rebé una desmenti
comanacions, «que si fossin fetes
les revoltes produïdes pels campeels rumors que circularen Càctiz i Lisboa.
-Poques noticies puc oferir-vos. carta. Era del nul1onan. Va tremo- fa. dies sobre
massa enèrgicament, podrien portar la segona Comissió hi ha intervin- rols han pres caràcter greu. A les
un préstec a Itàlia
gut el delegat espanyol, senyor Sie- regions del Sud, hi hagut diverses
Ara me'n valg a la reunió del Con· lar. Però, .amb sorpresa, llegf:
1~
sortida
d'Itàlia
de
la
Societat
de
efectuat pel Banc de França.
LA NAVEGACIO MERCANT Nacions. Sembla que, s i es vol evitar rra Rustarazu. El seu tema ha con- topades sagnants entre camperols i
sell, que ja deu haver començat. L'ú<<Ara ve.lg que feu miracles. Abans
A..'IERICANA PASSARA PER la. marxa d'Itàlia, el millor s istema sistit a sostenir que el marasme del les forces, aixl com també en e:S
nie que us puc dir és que dintre no hi ve1a bé ni amb claror. Ara
ELEMENTS
CIVILS
ANEL CAP
fóra el que consisteix a aixecar acta comerç internacional es deu a la po- districtes que rodegen
pocs cUes el ButlleU publicarà. les un dels meus ulls em pennet veuLes
GLESOS
QUE
ABANDOLondres,
26. - Segons informacions del fracàs dels esforços de concilia- lítica proteccionista, especialment forces de policia que hi Kovno.
ordres declarant inamovibles els fun- re-hi a les fosques.>>
havia a les
NEN
MALTA
ctignes
de
crèdit,
les
companyies
bridels
països
industrials.
Ha assenya- ciutats han estat trameses als disció i confiar en un petit grup de
cionarls dels Jcrats Mixtos que haN. B.-No responem de l'autentiMalta, 26. - Diverses families d'o- tàniques de navegació marítima que potències
que continuïn els esforços lat el fet que el comerç d'Anglaterra trictes rurals, 1 ba tingut ja ctiverses
gln reeixit en les passades proves citat.
ficials
i
individus
de
les
forces
anglepresten
servei
entre
els
ports
d'O1
França
representa
el
40 per 100 topades amb els camperols, els quals
del
dels Cinc. Potser es pod'aptitud.
de Malta estan ja disposades a rient i els americans de l'Atlàntic, dria Comitè
del mundial i que s'ha intensificat el gairebé tots ells porten armes de foc.
arribar
a
una
conversa
trlpar-¿I de les gestions portades e. -------------~*------~--~ ses
emprendre el viatge a Anglaterra. decidiran, de comú acord, fer seguir tita en la qual participessin França comerç entre els dits països 1 les seterme a Madrid?
S'han practicat moltes detencions;
Sortiran dissabte de Malta a bord als seus vaixells la ruta de El Cap, 1 la Gran Bretanya per a Intentar ves colònies, mentre disminuïa el
-No hi ha hagut tals gestions.
però no han pogut ésser mantinen lloc de passar pel Canal de Suez. sortir del carreró sense sortida ac- comerç als altres països. Aquesta po- gudes
Hi vaig anar per parlar amb (;} PER AL DIA 13 DE DESEM· del transport «Neuralia».
en molts casos, perquè la poHom continua en aquesta illa els
El «Daily Telegrapb» ctiu que tual. Tot està insegur encara. No lft~ca proteccionista colonial és greu licia davant
senyor Chapaprleta de l'aplicació de
l'atac dels companys
la llei de Restriccions, però sobre- BRE S'ASSENYALA LA VIS- treballs de construcció de defenses aquesta mesura és deguda a l'elevat obstant, l'atmosfera apareix menys per a algunes països com Espanya. dels detinguts ha hagut de deixarcontra el gas, especialment als edi- cost de la prima d'assegurança per desalentadora que la vigllla. Sem- Ha assenyalat que quan alguns pai- los en lliberta t.
vingué el plantejament de la crisi,
1 com que aq"..Iesta s'allargava, valg TA DE LA CAUSA CONTRA ficis públics, escoles i clubs, que es- riscos de guerra, per la zona de la bla veure's una darrera llum d'espe- sos com el nostre acusen dèficit a la
Han circulat r umors que VUit ofitaran acabats dintre breus cUes.
Mar Roja, Canal de Suez i Mediter- rança. Es molt dèbil encara i, se- seva balança de pagaments, la in- ciala
tornar a Barcelona. Potser hi tornad'un regiment de Mariampol
ELS
AUTORS
DE
LA
MORT
rània.
tervenció
del
comerç
de
divises
semgons sembla, cerca un altre cel que
ré la setmana vinent, però com que
han estat condemnats per haver oEL
GOVERN
EGIPCI
PREN
bla
obligada.
Recentment
s'ha
sabut
que
els
vaiel
de
Ginebra.»
en l'actualitat es troba a la capital
alguna resistència en el comPRECAUCIONS
xells de la Prince Line i Silver Line,
D'acord amb les instruccions del posat
de la República el director general DEL CAIXER DE L'«ORO
pllment d'ordres per a atacar e!s
Nairobi, 26. - Procedents d'Egipte, que surt de Singapoore, i la New
Govern espanyol ha recolzat la pro- camperols.
del Treball, senyor Justi Vilaró, és
COM ENTARIS CONTRADIC· posició del senyor Bonnet d'anar a
han arribat a aquest aeròdrom cinc York Line, de Java, ja han pres la
DEL RHIN»
molt possible que sigui ell qui faci
TOR IS DE LA PR EMSA acords de comerç bilaterals. La mesvions de bombardeig l quatre de decisió i que han ordenat als seus
prop del senyor Chapaprieta les gesFRANCESA EN RELACIO A sura hauria d'anar unida a la proHa estat assenyalada per al dia 13 transport amb l'objecte d'efectuar capitans que voregin l'Africa del
tions convenients que fan referència
ITA LlA
de vigilància a la frontera Sud.
posta anglesa de la tornada a una
a la quantitat assignada a Catalu- de desembre i quatre cUes més, la servei
ELS SIS LLEONS DEL NEParis, 26. - L'òrgan del partit política comercial amb emprament UN DI ARI SU IS CO NS IDERA QUE
nya, puix que cal te~ en compte vista de la causa amb motiu del ro- Nord.
El Govem de Kenya ha m.mlfesALEMANY A T E RAO
GUS PELS QARRERS D'AD- radical «L'Ere Nouvellc» critle:\ la de la clàusula de nació més afavoque no s'ha fet, encara, la valoració batori a mà armada i assassinat
del tat que sl esclatessm les ho5tilitats
DIS ABEBA
Ginebra, 26. - El «Courier de Gepolítica del Govern de Roma expres- r :da.
dels serveis de Treball.
Paris, 26. - Un telegrama d'Addis sant-se en els següents termes: «De
neve» rubllca un article de fons
- ¿S'han suprimit molt Jurats caixer del restaurant «Oro del Rhim>. entre Itàlia 1 Ablsslnia, vol evitar
classe d'episodis entre els natius Abeba diu que ahir es feren escàpols moment un sol fet és cert. Roma no
Mixtos?
·ce
prest
'
d
ent
del
par
el qua tracta de la situació en tl
fet aquest que com es recordarà fou itota
E
el
V
els fugitius, els quals voldran fer els sis lleons propietat del Negus, els \'Ol trencar amb Ginebra, però reS
I •
• territori de Memel. Comentant l'I
-Déu n'hi do. A tot Espanya n'hi
ús dels oasis 1 llocs de pcst per a quals es llançaren a través dels car- butja Les seves proposicions 1 se- tit COmUnista danèS i nO 11/1 d iSCUt'S del «Fuhrer» a Nuremberg,
ha via uns 230, 1 ara en q-;.¡edaran comès el dia 12 d'agost del 1933.
llurs
animals.
Figuren
com
a
processats
Guillem
l'articulista diu:
rers de la capital i devoraren un gueix activament els seus preparapocs més de cent. A casa nostra,
espia
«Es de justícia reconèixer que les
indlgena. En persecució de les feres tius militars. Considerem que la greu
de 28 en tindrem 18 o 20. A Madrid Lamb, Angel Lascarboure, Pere CamVAIXELLS
ANGLESOS
ARsortiren els soldats de la guàrdia im- questió no pot quedar enfosquida com
Paris, 26. - La informació sobre queixes del «Fuhrer» no són injusn'hl haurà. uns 25.
pin 1 Adolf Ballano, 1 en rebeHia
RIBEN A GRECIA
perial els quals donaren mort a les pretén la premsa italiana. L'ú- l'afer d'espionatge Nielsen-Sa.cheme- Wicades. Les autoritats lituanes fS
Miquel Gallege Valdeclllas.
Atenesi, 26. - Avui han arribat feres.
nica qüestió interessant és la de sa- reuther ha pres un caire sensacio· fan culpables de violacions contlAL FOMENT DEL TREBALL
A tots ells el fiscal considera com al port d'Astakos, al Golf de Patras,
ber si una petita nació, membre de nal.
n ues de l'Estatut, basat en l'autonoNACIONAL
la S. de N. i que pel Pacte de GineEn efecte, s'ha comprovat que el mia, i les potències garantizadores
a complicats en el mateix delicte cinc submarins anglesos escortats
per una flota de destructors. Inforbra gaudeix d'iguals drets que les det ingut Nielsen ha estat identificat continuen perseverant en el seu muL'assemblea de consumi- 1 demana que els sigui imposada la mes
de Creta diuen que han estat
altres nacions, pot sofrir l'atac ar- com Jordi Lauersen vice-president tlsme i una Inèrcia incomprensible.
pena
de
17 anys, 4 mesos I 1 dia vistos alguns vaixells de guerra itamat de part d'una gran potència, del partit comunista' de Dinamarca L'autonomia està. basada en el Dldors d'olis pesats
també membre de l'organisme de que v!atjava amb un passaport fals: rector! 1 en la Dieta. Aquesta solució
de presó, i conjuntament una indem- lians prop de les illes del Noroest, 1
Al Foment del Treball Nacional nització de 50 000 pessetes per a la on efectuen sondeigs.
Gmebra. Això és el que es troba en
fóra prou sl el Govern de Kovno
(Ve de la pàg. 8)
es celebrà. anit passada, sota la prelitigi
únicament.»
sidència del senyor Tomàs Llovet, famllia de la vlctlma.
Els
límits
de
les
zones
?~ 8~raésaJbeS:~~~:t a;:i~~~:\ d~
L'enviat
especial
de
«La
Petit
JourELS
ITALIANS
VOLEN acció coYectlva, 1 es pensa, en pril'anunciada Assemblea de Consuminab a Itàlia relata unes lmpresslons
CAPTAR-SE
LES
Sll\IPAdel
Marroc
el nombre de diputats no hagués
mer
lloc,
en
la
seguretat
coHectlva.
dors de «Fuel Oil» i «Gas Oil». Hi
T IES DELS IIABITANTS DE Tot nou inruci d'una amistat més recollides durant el seu viatge cap
estat disminuït en mala fe de 29 R
assistiren gran nombre de persones
LIDIA
a
Roma,
1
entre
altres
coses
diu:
24.
Els cinc diputats lituans han <?sestreta amb Anglaterra 1 la Sociecosa que prova l'interès que obtingué Sempre hi ha nous procedi«Els italians no tenien fins a la ELS CARTOGRAFS FRANCESOS tat Invitats pel Govern a no prenRoma, 26. - El Govern itaJ1à, amb tat de Nacions reviu la qüestió d'una
entre els nostres industrials.
data la reputació d 'un poble entre ESTUDIEN ELS DE LA FRONTERA dre més part a les sessions de la
En el transcurs de l'assemblea s'a- ments per a timar els in· objecte d'atreure's les simpaties de coHaboració franco-britànica en oos els més tranquils. No obstant, fan
NORD
Dieta, amb la qual cosa s'ha assolit
la població musulmana de Libia i de perills futurs d'agressió.
cordà, per unanimitat, la creació
front a l'adversitat diplomàtica amb
Rabat,
- El servei de Carto- impedir el quorum necessari per a
mantenir la pau a l'esmentada colòd'una associació que, amb ia seva accautes
Per part de l'opinió pública fran- una unanimitat astoradora. Passada grafia de 26.
l'Exèrcit
d'ocupació
proce- prendre decisions.
nia, ha efectuat ctiverses concessions cesa no s'ostentarà més que amb la frontera de Modane fins a Gènocentuada personalitat, a més de serdeix en l'actualitat a treballs de caLa policia ha posat a disposició del entre elles, l'atorgament del titol dé una rígida
Per altra part, el Govem lituà té
vir els alts interesos nacionals, degarantia
el
«statu
quo».
va,
i
després
.fins
a
Roma,
respectaràcter
topogràfic
en
diverses
regions
fensarà els dels esmentats indus- Jutjat de guàrdia Lluis Vallès i J u- príncep hereu al cap musulmà molt No o~>&tant, gran nombre de fran- cic és el mateix: el d'un poble resolt l lllndants amb la zona nord espa- tanta cura de loo decisions preses per la Dieta, com un nou-nat de
trials, que es troben amenaçats per nyent, el qual es decllcava a publi- ibfluent a Llbia, Suleinam Hassuna ceso3 comprenen que és una insenes t roba disposat a tot, al mlllor nyola. Sembla que es tracta d'estudis mineralogia.»
disposicions que els perjudiquen sen- car anuncis en els diaris de major que fou un dels primers que recone~ satesa reivindicar massa tot a la ve ique
al
pitjor,
però
que
perd
la
calma.
previs
que
s'han
jutjat
necessaris
circulació
d'Espanya,
I
soHicitava
regueren el Govern d'Itàlia a Líbia gada, 1 que valdria més rebre quan
se cap Justificació. S'acordà, aixi ma' tes garanties fossin possibles, enca- Els carrers han conservat la seva per a la documentació dels delegats
teix, adreçar telegrames als senyors presentants d'articles de bijuteria 1 d'on és nadiu.
animació i la seva alegria acostuma- francesos a la Conferència que aviat
prometia
grans
guanys
i
fortes
coministre d'Hisenda 1 al delegat de
A més, es procedeix a la construc- ra que cada nova seguretat no fos da.
Tan sols s'adverteix que entre la s'ha de celebrar a Paris o a Madrid
ció de quatre noves mesquldes 1 a la més que una repetició de seguretats multitud
l'Estat a ia Campsa protestant de lnisslons.
ha augmentat el nombre per a la delimitació
de la
l'augment Imposat als esmentats proPer tal d'aconseguir l'esmentada reparació de cinc més. Se n'Óbriran anteriors. Totes aquestes seguretats de soldats. Una cosa em cridà l'aten- zona nord. En la ditacompleta
es
ductes
representació havien d'acompanyar també unes altres sis, que romanien volten entorn de la idea fixa de la ció. L'interès amb què la gent pren tractarà, també, segonsconferència
totes
les
proCòpia del text del telegrama a què la quantitat de tres pessetes com ~: tancades. El governador de Libia ha qual es senten posseïts: el perill aleCOl\-lENCEN LES LLE\'ES
el~
periòdics
de
les
mans
dels
vebab:Iitats,
la
qüestió
dels
limits
d'llni.
es refer eix la nota anterior:
disposat també que la propietat de many.»
pagament de les mostres.
OBLIGATORIES PEL TREnedors,
sobretot
els
diaris
francesos.»
Aqui
es
té
la
impressió
que
s'arriuReunldos Asamblea representanles mesquldes de Bengasl i Derna
BALL VOLUNTARI
• • •
La mateixa constatació de ia cal- barà fàcUment a un acord amb les
tes tndustrias varias a las que per- Sembla que ban estat en gran sigui conferida a una comissió de
Berlin, 26. - Han estat cridades a
Londres, 26. - El redactor ctiplo- ma itahana és comunicada per l'en- autoritats espanyoles en ambdues
juctica aumento precios aceites pesa- nombre els incauts que s'ban deixat musulmans.
màtic del «Daily Telegraph», ctiu es- viat especial de «Le Journab, el qüestions, malgrat les dificultats ex- files les lleves del 1915. Aquests són
dos, protestan respetuosa y enérglca- caure en a:;uest timo.
qual, per la seva part, fa observar perimentades per a obtenir un els primers joves alemanys que presmente, rogando baja preclos y par- El que ha presentat la denúncia
AL VATICA PREPAREN LA pecialment:
cA la ses3ió de Ginebra celebra- que no s'ba de confondre la calma acord en la darrera reunió celebrada taran servei de treball obligatori a
tlelpando acuerdo tornado de cons- ha estat un inctividu de la provincia
DEFENSA ANTIAERlA
l'Estat. Fins ara, aquest serve1 era
el ctia 22 s'havia mostrat molta amb la indiferència. No -{)iu- això fa mesos a Rabat.
titulrnos en Asociación de Consumi- de Múrcia. La policia calcu!a que
Roma, 26. - Segons una Informa- da
inqu!etud. Després, aquesta inquie- n». A Itàlia tothom coneix la gra.Les noticies que arriben d'llni
dores de aceites pesados para :!?ro- passen de dos mil els perjucticats.
ció rebuda del Vaticà, en aquell re- tut
s'ha esvaït. S'anuncia que s'ba vetat del moment. Tots segueixen a asseguren que estan molt avançats vo~lt:f~ut de les lleis vigents, tot
seguir gestiones. - Por la Comis1ón,
arribat a un perfecte acord entre l'lnstant l'evolució dels esdeveni- els treballs de la nova carretera que jove alemany hàbil, sense perju~cl
Tomàs Llovet.»
França 1 Anglaterra relatiu a una ments. Totes les noticies són cone- l'Estat espanyol està construint en- del servei militar obligatori ultenor,
RATXA
absoluta fidelitat als principis de la gudes Immediatament. Roma bo Sli'P tre Sicti Ifni 1 la posició francesa de haurà que servir d'ara endavant du¡
DE
VAGUES
ALS
ESTATS
UNITS
NOTICIARI
Societat de Nacions. Es creu àdhuc tel. admirablement, tot el que pot sa- Mlgheleft, carretera que substituirà. rant un any a les fileres del serve3
que Fr ança c .. "rcirà en les negooia- ber.. I sl_la seva actitud és de tran- l'actual pista l'estat de la qual es de Prestació de Treball Obligatori
UNA IMPORTANT ASSEM·
l'Estat.
clons future 3 un paper més prepon- qu1htat I calma, això significa que molt defectuós.
BLEA DELS MOSSOS RE•
CADERS
derant que ara. En el que es refe- t... consciència del que és I del que
FLOTA DE SUB:\JARL"S
retxi a una acció coHectiva, s'ba de vaL Roma mira les coses de front,
El p rop passat mes de juliol foS
concedir
capital
Importància
a
les
sense
fanfarroneria
i
sense
te.
ALEMANY
d
quedarà
ren enviats als patrons r ecaders unes
mesures que no sols França, sinó mença.»
lletres acompanyades de les Bases d~
elia, el primer objectiu simbòlic que
Kiel, ~6. - E.l cllve~ rts primera
també Iugoslàvia ¡ Txecoslovàquia
«L'Ami du Peuple» es mostra sum persegueix a l'Africa Oriental.»
Treball vigents del ram de l'engròs i
constltmda oflciB~men al a anys, 1~
estan disposades a adoptar.
mament preocupat per l'amenaça
d'una ordenació de treball per tal
Calcula el periòdic que, després flota de submanns el~m mpreSOS
d'aplicar aquelles Bases a l'especiaMentrestant el Govern britànic d'una conflagració europea 1 decla- d'aquesta operació, es podran re- l qual enclourà. et;; vruu
~ t:U-12.t·
litat de mossos recaders.
no descuida cap ocasió d'empènyer ra que els estactistes han de realit- prendre les negociacions intemaclo- entre eis ctistwtlUS « t-71 ta el noru
Com sia que els patrons no han ret
tota.$ les gestions de conciliació. No zar tots el.s esforços possibles per 1\ nais amb major èxit.
La nota, conjuntamenla, por mòria de
.•
I Pitjor. El periò"'
fegeu.:
•cas d'aquells comunicats, la Sub-secde
t:Weddingeru,
a deme,
obstant,
resta
exc-losa
tota
represa
eVt.ar
e
uic
a
PERO
CONTIN
U
EM
EN·
l'heroJ
de la guerra
1 esmen•llt
ció de Recaders del Sindicat Mercande negociacions tripartites fora de
«A força de di3cutir i sofisticar
til de Barcelona preveient les conla Societat de Nacions. sembla lm- criticant els textos dels Tractats, i
VIANT TROPES, DIU LA nom.
seqüències que portaria la Intransipo5Sl.·ble trobar una proposició glne- a força de comentar-los en llur esPRE MSA ITALIANA
LA VIDA A f..\
gència patronal, ha convocat a tots
b nna que pugw portar Itàlia a re- Pen.t 1 en llur lletr a . s•arrisca perRoma, 26. - En r=Umir
el senti- EL
DE BAIXAT, uroo
....
u R.PREU
s. s. HA
• J:J• SO
'
els mossos r ecaders de Barceiona, sotirar les seves trope3 de les fronte- dre de vista l'objectiu primordial ment públic Italià, ctiu el t:Popolo
EN TOT
decret
cis I no socis, a una Assemblea que
res d'Abissínia. E! Govern britàruc que, s'ha ~·aSS?lir·
d'ltaliu:
Moscou, 26. _ El recent . i
tindrà. lloc el proper ctiumenge, dh
6
no ha cregut necessari convocar el
L essenc1al es evitar que un plet
«Després de les absurdes proposi- d'abolició dels
bons d'pumen_t~!es,
29, a les deu del mati a l'estatge
Parlament
abans
<le
la
data
ja.
fi.
colonial
es
transformi
en
un
conclons
de
Ginebra,
la
Itàlia
feixista
rebaixant
els
preus
d'algunS
lt.l~
del Sindicat, Porta Ferrissa, 19, pral.
xada del 29 d'octÚbre. No es creu flicte genera!. Seria d 'una iror.ia est& disposada a fer front a tots ha tingut com a resultat el obrer
La dita Sub-secció de recaders reque les hostilitats comencin abaru;» cruel mcenctiar Europa per a impe- els esdeveniments i sabrà. salvar per rament de nivell de vida de~ ticltS3
comana a tots els companys que es
L'articulista afegeix que la res- dir la iniciació de le3 hostilitats a complet els seus interessos 1 drets.
soviètics, però encara als-.m.~ ~ ecodedlquen a aquesta feina que acudeiposta angle:>a a França relativa a 1 Etiopla.»
En efecte, la sortida de tropes queden fora de les possibilita.
pr
xin a l'Assemblea la qual es regirà
l'actitud
futura
de
la
Gran
BretaI
«Le
Jour•
creu
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.
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a
l'Africa
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prossegueix.
nòmiques d'aquells. La carn. uno;
pel següent ordre del dia:
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confiança
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el
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I. - :ntorme de la Junta de Secginebrines a Europa repetirà les tant una actitud d'espen¡. que do- limitada en l'èxit dels nous es!or- també bi ha restriccions per el su-3
ció.
grans línies de la politica anglesa, '¡ narà .temps a !talla per a realitzar ços intentats a Ginebra per a re- compra d'altres productes ~o se'n
11. - Discussió davant l'actitud
però no contindrà cap prometença la pnmera part de la seva operació , soldre el problema etiop.»
cre, oli, peix, etc., dels qua
Ujll·
patronal.
especial per als casos en què no es 1 de po:icm a Ab1ssinia. «En aquest · La resta de le. Premsa itallana pot adquirir més que una peti~ qd'il>m. - Qüestió adminlstratlva.
pugui jutjar fins que sobrevingui. ' cas-d1u-, no es prendran contra comprova amb certa Ironia la mul- titat cada vegada. El P.êotfce no esIV. - Precs i preguntes.
Itàlia, en les pruneres setmanes, més tiplicidad 1 el caràcter contractictori gressos d 'un obrer so\1
roen·
Per tal que siguin factibles totes Lu mesures adoptades pel President Roosevelt en comornacro amll 1a _
PRONOSTICS FRANC ESOS que sancions de pura forma. Se la de les previsions fetes a l'estranger, pecialltzat és de cent rubles
les millores morals i materials a les crisi mundial, han donat com a resultat un seguit de vagues a ls Estats
REFERENT A L'ACTITUD deh.arà en lli!>ertat per a operar a i publiquen el text de les observa- suals.
.
en
sequal tenim dret, tots a l'Assemblea. Units. Vaguistes en un carrer de Nova·York, cridant per al borcot en
QUE SEGUIRA LA s . DE N Etiop1a i que realltzi un avanç que clons del baró d'Alolsi al Comitè
Els preus dels a.rttcie~ ~c!e5 en
La Junta de ia Sub-secció de Recaun gran magatzem del carrer 34
Paris, 26. - La Prenu.a es pr~:- ll permeti guanyar un fon:1 de 150 dels Cwc, si bé no tracten de per- gens les zones. Hi ha difer~ a ral·
ders del Sindicat MercanW de Bargunta QUina act1tud adoptara el Con- quilòmetres que li doni la posses.s:o suadir els seus lectors que és pos- el preu del pa d 'un diStnc•e
<Express - Foto. ·
celona.
sell de la Srx:ietat de Nari"DS TolS d'Ad~1à : de! se•¡ territori, 1. amb sible l'acord
trr fintt pi 1'6•l oPr N"r. t
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Un milió de lliures de pèrdues

Sembla que dos grups financers han acordat un emprèstit
de deu milions de lliures a Itàlia

L'incendi dels molls de Londres

El Duce fa tots els possibles per a atreure's els indígenes de Líbia --- Anglaterra
fa sortir elements civils anglesos de Malta

f

La segona Comissió CONTINUA LA REVOLTA PA·
de la S. de N.
GESA ALITUANIA

La qüestió de Memel

LA PREMSA I EL CONFLICTE
ITALO-ABISSINI
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tA HUMANITAT lluita pels ideals catàlans i republicans
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la humanitat

O l ~l:f'IOfèES, 27 DE SETEMBRE DEL 1935

ELSCONSELLSD'AHIRID'AVUI
A DOS QUARTS D'UNA
ACABA EL CONSELL
iadrid, 26. - A dos quarts d'onze
~ mali ha. quedat reunit en Condeli el nou Govern, amb assistència
se tots els ministres.
de,. tres quarts d'onze ha abandonat
palau el mln1stre d'Agricultura,
~nyor Martlnez de Velasco, per tal
d'assistir a la. inauguració del Se~:on
congrés d'Enginyeria. rural. Ha. t<>rnat a tres quarts de dotze aproxi13ctament.
n,. dos quarts d'una. ha acabat el
c;on.;ell. C<>m de costum, el senyor
¡.ucla ha donat la referència verbal
els següents termes:
en- En el consellet no h1 ha hagut
!llés despatx ord;nart que el del ministre de la Guerra, bastant extens,
ll1 podreu veure per la nota oficio: i en la qual es destaquen dos desobre reorganització de l'Exèrcit a la Penlnsula i al Marroc. En
realitat són decrets ja aprovats pel
oovem anterior, però que no havien
estat ílrmats, circumstància que ha
fet que el senyor Gil Robles els tornés a estudi del nou Govern.
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EL MOMENT FOLITIC

•

GOVERN GENERAL

•

La primera ¡ornada del nou AEUNIO DEL CONSEll -·- AVUI El SENYOR PIC PARLARA
DELS ACORDS QUE ES PRENGUEREN,.DE CARACTER AD MINIS·
equip ministerial

ments suspesos, classificant aquesta
«Segons informes de la nostra lerelació entre destituïts per procllssa- gació a Pequin, el bisbe I bàñez 1
ments dels consellers per motiu d'or- altres nou missioners espanyols que
dre o d'indole r evolucionAria i llquells estaven assetjats pels comunistes a
altres destituits sense processament. Yuanna-Fu, han estat alliberats per
El senyor Alcalà Zamora féu un llarg l'exèrcit regular 1 es troben sans 1
(Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats)
discurs i va fer una exposició de- fora de perill.»
tallada. de la politlca que ha de mantenir Espanya en la qUestió interMadrid 26 (per telèfon). - La n o- s'ha produït prop de Ja una. del migE~TR EVI STA D'E.''I VENpronunciat
nacional.
A:\m GIL ROBLES ta m és c'araeterística de la primera dia. El senyor Royo, ha pel
TOSA
moment
El Consell s'ocupà. també de la
jornada. de la. vida del t;tou equip. mi- un discurs impressionant
NTAT
Ol\IE
C
S'HA
QUE
pròrroga de l'estat de guerra a Barnisterial s'acusa amb sm&'uiar Signi- i per l'aud<tori que h a acudit a la
l\IOLT
celona, la qual pròrroga. segurament
a les pàgines dels per iòdics presa de possessió del senyor Rabola.
Modrid, 26. - Ha estat molt co- ficació
les paraules del
Ahir. a migdia, els gestors de la guntes de caràcter polític que se li
acordarà la Diputació Permanent de mentada.
l'entrevista que, a petlctó de la tarda.. Els del matí encara po- Aquest ha respost atalanista
amb un Generalitat celebraren C<>nsell pre- feren i s'acomiadà dels periodistes.
les C<>rts el pròxim dissabte, dia per del senyor Ventosa, celebrà aquest gueren recollir caps solts del confl1cte caracteritzat antica
n la qual està convocada. Sembla, amb el senyor Gil Robles. Segons polític al qual el senyor Chapaprleta altre discurs dintr e dels límits que sidits pel senyor Pic i Pon. Aquesta.
també, que el G<>vern estudia que sembla, l'objecte de l'esmentada en- b a donat, de moment, fL Un~ clr- el moment i l'auditori imposava. No reuruó és la setmanal ordinària que
Ha estat prorrogat fins
l'ordre públic quan cessi l'estat de trevista, fou que el senyor Gil Robles cumspecció severa i curiosa ha estat cal dir que els dos discursos han es- es celebra cada dimarts i que havia.
el més entrant el períoguerra, o potser amb ell, no depen- conegués abans del Consell de demà imposada, a la tar da, a la tasca In- tat comentats, n o pel públic, sinó estat ajornada per tal de celebrar la
gui de l'autoritat militar, com finS l'actitud de la minoria regionalista formativa 1 al comentari periodístic. pels comentaristes polítics que en les diada de la Mercè.
de de soHicitud de la
Ahir h1 assistiren tots els gestors
ara vingut succeint, sinó del senyor en ordre el plet del traspàs de serEl senyor Port.ela en abandonar el paraules del senyor Royo Vlllanova,
Pic i Pon, governador general de vels a Catalunya. Es de suposar, per ministeri de la Governa ció per a han pogut apreciar el poten cial de 1 transcorregué, segons sembla, molt
tarja electoral
pacl!icament, per !alta de temes a
Catalunya.
tant que aquest punt, que serà un t raspassar el comandament al seu consistència que per a un fut ur no
El gestor de Governació, senyor J oEl C<>nsell s'ocupà també de l'ex- dels principals del Consell tindrà es- successor, pronuncià un important llunyà ha de tenir la coHaboració en tractar. La reunió acabà a les dues
de la. tarda. Alguns periodistes des- ver Nonell, en sortir de la reunió d ipedició Iglesias a l'Amazones la sor- pecial interès el que exposi al Govern discurs l'abast del qnal no haurà el Govern d'agraris 1 Lliga.
Cap comentari en els periòdics ex- vagats que volgueren quedar-se al gué als periodistes que havia pr etida del qual està anunciada per al el nou núnlstre de Marina.
passat desapercebut a l'opinió repuPalau fins que sortiren els gestors sentat a l'aprovació del Consell, i ha2 d'octubre. Per oblit, no fou aviTambé, relacionat amb l'esmentat blicana del país. De les seves parau- cepte l'afirmació que l'actual Govern
via estat acordat prorrogar fins el
nent al Govern brasiler 1 ara el mi- punt, ha sostingut amb el cap del les es f& solidari el ministre entrant, és el mateix que l'anterior, amb n'Interrogaren alguns.
Preguntats sl s'havien ocupat 1 par- mes entrant, el període de soHicltud
nistre d'Estat, d'acord amb el Pre- Govern una interessanUssima confe- person a que no obstant ésser des- Igual politlca i Igual disposició d'ànim
lat de la ratificació de confiança que de la tarja electoral.
sident del Patronat de l'expedició
Marina en vi- coneguda en' els medis polítics 1 d'es- davant els greus problemes que el el nou Govern de Madrid deurà doEn canvi, digué, contradlnt els seus
DONEN COMPTE AL 1\U- senyor Marañón, gestionarà les cor: rència el ministre de
afirmació
Aquesta
plantejats.
té
pals
sitar-lo a la tarda a la Pre.sldèncla. càs relleu en els r engles del Partit
que a la reunió no s'haNISTRE DE MARINA
salva sempre un n om: el senyor Por- nar al Governador general, lnteri companys,
responents facilitats per part del Gopoe
fa
de
des
milita
què
en
òric
hist
-tota vegada que aquest fou nome- via tractat en absolut del rumor de
com que al Consell d'ahir no hi vern brasiler, procurant Incorporar
GIL ROBLES I E LS R E· temps, mereix especial confiança del t ela Valladares, en el sent it que el nl\t pel senyor Lerroux-, respongue- crisi a la Generalitat ni de la posiasslsti el ministre de Marina, senyor equips brasilers a l'expedició. En el
FORMISTES
ministre de la Guerra, el senyor GU contrapès de la seva autoritat 1 el ren que no havien discutit detingu- ció en què queda. el Govern de la GeRabola, gran part del consellet ha cas que sigui ajornada. la resposta.
Madrid, 26. - «Hernldo de Macom la mereixé plena mentre seu prestigi personal estaran absents dament aquest assumpte.
neralitat amb motiu de la. solució i
estat dedicat a Informar a aquest de del Govern brasiler, hom retardarà drid» diu que l'eliminació dels refor- Robles
a Governació el senyor de les decisions que s'adopt in. La
romanÍué
resultat que ha tingut la. crisi miel
que
creia.
que
afeg1
gestor
Un
tot el que s'havia tractat en la re- la sortida de l'«Artabro».
ignificas
i
propòsits
de
identitat
que
mistes del nou Govern sembla
Salazar Alonso. El nou ministre colGovern s'ocuparà d'això segura- nisterial.
untó ministerial d'ahir a la nit.
També s'ocupà el Consell d'impul- és deguda exclusivament al senyor lacat a Governació ha proclamat el ció de l'equip a ctual amb el dimi- nou
Accepta la possibilitat que, igual
ment en el primer Consell que ceEl Consell, presidit per S. E., ha sar aquest any la celebració de la Gil Robles, que s'oposà que fos derespecte a t-ot a.quell que es posl t it, b a estat proclamada en el Con- lebri. Pel que es refereix als gestors que a Madrid, pugui haver-hi reorcomençat a. les onze amb una expo- Festa de la Raça, reduïda avui als signat cap amic del senyor Melquia- seu
Palau
a
celebrat
ministres
de
sell
particularome
h
Es
lleL
la
de
la Generalitat, digué que no h1 ganització de càrrecs.
sició per part del cap del Govern actes davant l'estàtua de Colom. El des Alvarez per a la cartera d'Ins- fora
la presidència del cap de l'Es- de
ment preocupat per les qüestions sota
ha problema, perquè aquests foren
del programa d'aquest, idèntic al del present any, com es fa a les repúbli- trucció Pública, amb la sola excep- d'ordre
tat.
conpròpia
segons
públic,
El conflicte, encara, de
oovem que presidi el senyor Lerroux, ques hispano - americanes, hi haurà ció del senyor Alvarez Valdés, però fessió, t aquesta preocupació el porta,
En ésser tractades les qüestions nomenats pel senyor Pic i Pon. Els
i del pla parlamentari que es pro- desfilades militars i altres actes pú- la desafortunada actuació parlamen- a judicar per les seves primeres pas- de l'interior, el senyor Chapaprieta, gestors han reiterat la seva confiantant
per
i
interi,
Governador,
al
ça
Cotonera
la
~ seguir.
tària del senyor Alvarez Valdés pesà ses a l'establiment d'un rigor sever ha. notitlcat que el Govern que pre- correran la mateixa sort d'aquest.
El senyor Ple i Pon, abans d'assiss. E., després de dedicar frases de blics.
el
Chapaprieta,
senyor
dimitit;
del
del
l'ànim
passos
en
els
serulrla
sideix
El C<>nsell nomenà 6'ltS·secretari
tir ahir a la reunió del Consell, regran consideració als ministres de de Justícia i Treball el diputat, radi- qual decidí de deixar sense represen- sobre informacions t comentaris.••
aplicaria. la Llei de Restriccions·
L'esperada circumstàn cia de l'en- aprovaria la Llet Elector al; confec:
bé una Comissió d'obrers de la Unió
tació el partit melquladlsta. Els reranterior G<>vern que no formaven cal senyor Just Villanueva.
donarà
Pic
senyor
El
Industrial Cotonera, el conflicte de
formistes no tenen altra representa- contre davant per davant del senyor clonar ia els Pressupostos; 1 finalen l'actual, i als nous que en ell fiRoyo Villanova t el representant de ment, s'esperava que passant per
avui, als periodistes, la qual resta en peu malgr at les
guren. ha dedicat tot el Consell a
EL SR. LERROUX PREN ció al Govern que la del senyor Du- la
campanyes 1 els comentar is que han
Lliga al Govern, senyor Rahola, tots els sacrificis que calgui realitzar
bols, director general de Belles Arts.
l'estudi del moment poUtic internaPOSSESSIO
una referència dels estat
fets al seu entorn. Serà lamenp er a la reforma. constitucional,
clonal.
Consell
el
Acabat
26.
Madrid,
table haver d'insistir prop de les auvemà, a les deu del matí, se ce- de Ministres, el senyor Lerroux es
aquesta es plantegi de fet en data
presos
acords
1 capitalistes per tal que retoritats
lebrarà Consell a Ja Presidència amb
oportuna abans que acabi l'any.
El Governador general, lnterl, en solguin definitivament aquest afer
va dirigir al Mitústeri d'Estat, on
Lliga
la
de
coHaboradors
Els
els dos objectius principals. En pri- el
l'o·
vegada
tal
que
assenyalat
Ha
perioals
digué
abandonar el Palau
ministre sortint, senyor Rocha, li
mer terme, Ja fixació definitiva del
p ortunitat aconselli el r establiment distes que a la reunió s'havien trac- tan repetit i molt significatiu.
possessió del càrrec.
pla parlamentari, 1 l'estudi dels setze donà
la
1
constitucionals
garanties
les
de
tat únicament afers de tràmit i afeEl senyor Rocha féu notar que
decrets en els quals es fixen les nornecessitat de disposar d'una Llei elec- gi que avui !acUitaria verbalment la
El «Butlletí Oficial»
mes d'apl'cacló de la. llei de restric- era lnúhl presentar el senyor LerFinalpròxim.
tora l per a un futur
referència. dels acords presos pel ConEn la seva edició d'ahir publica,
roux per la seva destacada personaAjundels
llista
una
demanà
ment
cions.
sell.
destacable, únicament un decret del
LA POLITI CA DE PACIFI- litat, aix1 com pel fet d'haver eMrcit
taments suspesos amb la. r essenya
Un periodista preguntà al senyor Departament de Sanitat en virtut
idèntica cartera en el primer Govern
CACIO
publicació
obllque
causes
les
de
clrcumstanclal
nomenament
la
seu
el
quedava
consultar
com
va
Pic
li
se
No
del qual es crea la Lluita AnticanceEl President del Consell senyor provisional dc la República.
raren el poder públic a adoptar aque- i sl és que el nou Govern U confir- rosa a Catalunya.
seel
contestà
paraules
aquestes
A
Públiques
Chapaprieta. ha romàs encara. mitja
del Decret sobre Obres
lles mesures.
El senyor Huguet fonamenta amaria el càrrec, 1 respongué que està
nyor Lerroux amb altres també molt
bora a la cambra presidencial.
El Govern havia acordat ja en el a resultes del que disposi el nou mi- questa disposició tenint en compte
d'Otraspàs
el
dotar
a
per
milions
A la sortida, un informador 11 ha cordials envers el seu antecessor 1
la
de
Madrid. 26. - Amb motiu
consellet presentar com un dels pri- nisteri. Confirmà que tenia la con- l'augment dc les estadístiques de
correligionari.
preguntat:
dimissió del ministre d'Obres Públi- bres Públiques a. Catalunya. Els 17 mers projectes de llei l'electoral al
dels gestors.
mortalitat per càncer a tots els parL'alt personal del Departament, ques i a l'objecte d'aclarir les cau- restants haurien po¡¡ut ésser atrl- Parlament. Respecte a l'ordre públic, fiança
-Amb quina mesura va a. practiEl senyor Ple defugi totes les pre- sos
car el Govern la poUIJca de pacifi- una vegada acabada la. cerimònia, va ses de la. seva separació del Govern, bu'l ts a la Generalitat per a la minva h.avla canviat impressions. La situacomplimentar el nou titular del MI- fou preguntat pels periodistes, als d'ingressos en la contribució territo- CI Ó de Barcelona tingué també el
cació?
rial.
-Amb tot els mitjans que t 1ngui nisteri d'Estat.
quals digué:
seu eco a l'esmenta t consellet, ja que
Es cert que l'article 38 del Pres- com hom sap, el dia 6 de novembr~
El sorteig tindrà lloc el dia
-No Ignoreu vosaltres que no tots
al seu abast. Es un problema que
CHAPAPRIESENYOR
EL
s'especula
tant
qual
el
sobre
&upost,
hem examinat. però d'això no en puc
els diputats radicals votàrem l'Estermini de l'autorització
el
caduca
TA PENSA Al\m UNA AL- tatut de Catalunya. Jo valg ésser aquests dies, desconeix la descripció de la pròrroga. de l'estat de guerra
6 d'octubre
dir res en termes concrets. Es una
TRA CONVERSI O
un d'ells, I anteriorment ja havia. que en el meu decret del 28 de març a la regió que fou a utònoma. El Es calcula en trenta-sis mi·
Unia de caràcter general que té una
Madrid, 26. - El senyor Chapa-. presentat esmenes a la Constitució, del 1934 es fixà per a. aquesta ces- Govern ha. discutit sobre la possible
aplicació concreta en cada cas i en
cada situació.
prieta, acabat el Consell celebrat a. contràries resoltament al seu article sió, la qual cosa motiva un eixam eventualitat que quan sigui aixecat !ions de quintars, amb un dè-Es va a seguir la politica de de- Palau, es dirigí al Ministeri de Fi- vuitè, que simultaneja. el règim auto- de per1lloses dificultats. Això no és l'estat de guerra exerceixi les funficit de tres milions
nòmic per a algunes regions amb l'u- més que una de les conseqüències cions encomanades a l'ordre públlc
fensa nacional?
nances, on rebé els informadors.
Valladolid, 26.- S'han conegut les
-Si. Aquest Govern és un succesA penes els saludà, preguntà als nitari per a altres no prlvlleg ades. de l'absurd article 8 de la C<>nst1- n o a l'autoritat militar , com ja. suc~ dades
acostuma. anualment a.
sor complet de l'anterior, 1 per tant, periodistes financers sobre la situa- Per això la publicació del aecret de tucló, la modificació del qual vaig cei una altra vegada, sinó l'autoritat publicarque
«La. Industria Harlnera Casté el seu programa, que serà, com ja ció de la Borsa. Li respongueren que 7 de setembre, la redacció del qual proposar en un C<>nsell en discutir- civiL Altres aspectes importants ha tellana» sobre
la producció cerealista.
sabeu, la. part econòmica, defensa a. l'esmentat centre ha via estat aco- no se'm consultà, i de la qual apli- se la revis1ó, sense aconseguir ma- revestit el consellet celebrat abans d'Espanya.
Madrid, 26. - El «Diario Oficial
nacional, reconst!tucló de la riquesa, llit amb satisfacció el seu nomena- cació havia necessàriament d'encar- joria, ja que «Acclón Popular» ac- del Consell que h a presidit el senyor
blat del 1935 la cal- de Guerra» publica una. disposició
de
collita
La
etcètera.
ment per a la Presidència del Con- regar-me'n jo, em creà. una situació ceptà la tes1 regionalista catalana. Alcalà Zamora. Destaquen, per la. se- cula en 36 milions
de quintars, amb per la qual es fixa en 82.850 el nomva Importància, els decrets de GuerUna notícia -ha afegit- que he sell i que havien pujat tots els va- insostenible.
tal com l'Estatut la formula.
dèficit de quelcom més de tres bre de reclutes de servei ordinari
-En aquest cas -diu el periodisvist en un periòdic d'ahir a la nit, lors i amb diner abundant al mercat.
-¿Quin és, doncs, el mitjà que r a pels quals es tracta de donar una un
milions referent al consum. Per tant, pertanyents al reemplaç del 1935 1
em convé deixar ben aclarida, i és
El senyor Chapaprieta, somrient, ta- ¿voleu dir-me que el vostre allu- creieu eficaç per a salvar tal dificul- nova estructura als exèrcits de la aquest dèficit absorbirà la major agregats a aquest, que han de consnyament del Govern ha estat volun- tat?
que no hi ha absolutament res que digué:
Península I del 1\f arroc. El senyor part del sobrant que h1 ha ara en el tituir el contingent de file:¡, dels
-Senzillament, el que proposàrem Gil Robles es proposa., segons pròpia
es refereixi a. la Presidència de Ja - Doncs hauré d 'anar pensant en tari.
quals seran destinats 69.000 als cos-Completament, respongué el se- en ocasió oportuna tots els diputats confessió, donar a les forces armades mercat del blat.
Cambra. He llegit en un per:òdlc la una altra conversió.
Com que els espanyols necessitem sos de la Peninsula. 1 mes, i 13.850
que votàrem la fórmula. federal, i terrestres una. major eficàcia a ug- uns
possibilitat que fos elegit un altre
Afegí el senyor Chapaprieta que nyor Marraco.
quaranta. milions de quintars de als del nord d'Africa i destacaments
-¿No és cert -torna a pregun- no n'hi ha realment cap més. O tots mentant els efectius militars en alpresident. Encara que la persona a havia exposat al President de la
blat per a la nostra alimentació, 1 del Sahara.
la qual alludeix, mereix tota la ma- República que el programa ael nou tar el periodista- que el decret es- en règim descentralitzat de serveis, gunes Divisions.
necessitats de la nova collita, tot
A la primera Divisió (Madrid)
Jor distinció del G<>vern no ha pen- Govern serà. exactament Igual al de mentat suposa altres disposicions o tots unitaris. Vegeu alguns exem- Finalment, en la seva primera jor- leJ
s'obtindrà de la collita recent- corresponen 11.803 reclutes, dels
ples: Pressupost de la Diputació de nada el President del Consell en això
sat aquest ni un sol mom<>nt, ni ha l'anterior, únicament amb una més complemenbàries per a aplicar-lo?
-Exacte. I per a preparar-lo, pro- Biscaia, amb 400.000 habitants 52 les seves m anifestacions als pedodis- ment segada I de l'excés existent en quals 1.972 seran destinats a servir
tingut ocasió nt motiu, per a in- accentuada politlca financera.
l'actualitat.
a Africa; segona Dlvis1ó (Sevilla)
troduir cap canvi en element tan
-Jo -digué-, més que President curant també conextar-lo amb la dis- mUions de pessetes; contribuciÓ dl- tes ha f et la. declaració terminan t
La superfície coberta per a la plan- 17.449; a Africa, 2.916; tercera. Di:
indispensable de Govern com és la del C<>nsell, vull ésser ministre de posició 2 de gener, es designà la po- recta concertada per l'Estat per a. que en cap moment no s'havia. pen- tació
o
més
poc
estat
ha
blat
del
visió <València), 9.381; a Africa
Cambra.
Finances. Es clar que h tur<' d'aten- nència. que per abstenció del senyor aquesta Diputació, 5 000.000 de pes- sat substituir el senyor Alba en la
la mateixa que en anteriors 1.567; quarta Divisió (Catalunya)'
-Ens podr!eu donar alguna refe- dre deguda:nent l'altre càrrec, però Royo Villanova, formulàrem única- setes. Pressupost de la Diputació de presidència de lt!s Corts que ocupa. menys,
ja. que sl és veritat que 7.477; a. Africa, 1.249; cinquena Di~
Saragossa, amb 500.000 habitants, 6
Aquest és, en resum, el resultat de campanyes,
rència del que heu tractat amb el cm dedicaré més intensament a la ment el senyor Chapaprleta i jo.
ha. augmentat quelcom a Catalunya
cap de l'Estat en aquest moments politica financera que he Iniciat. Ja
En ella es convingué que el decret milions de pessetes. Recaptació que Ja primera jornada del nou equip i a Llevant, aquest acreixentament visió (Saragossa), 5.602; a. Africa
936; sisena Divisió (Burgos), 8 324:
darrers?
he parlat als meus companys de Go- d'aplicacló de h\ llei de Restriccions l'Estat obté en aquesta provincia per ministerial número 13 dels Governs queda compensat per la disminució a. Africa, 1.391; setena Divisió 'eva:
-Es que ten'a molta ftrma, ja que 'em perquè Rctivin tot el possible el al departament d 'Obres Públiques contribució en la. fórmula concerta- que ha tingut la. República. d'ençà de en
de l'interior.
provincies
les
lladolid), 6.426; a Africa, 1.074; vulhi havia pendents els d ecrets de que fa relació als decrets de llei de establiria que en el seu pressupost da, 40 milions de pessetes. Si aques- la seva implantaei6.
La regió que dóna millor collita ten':l- Divisió {Gallcia), 12.617; a
constitució de Govern, dimissions, restriccions. Després, treballaré In- sols es restarien de la consignació tes regions tenen mUlors serveis pro1 també quelcom Afnca, 2.018; Balears i Canàries
Vella,
la
Castella.
éR
etc.
tensament en la preparació dels Pres- per a la conservació de carreteres a- vincials, no és sinó degut a la genemés que l'any anterior donaran Cas- 3.771; a Africa, 637.
'
Ara -:ha acabat dient- valg al supostos, I tan aviat com quedin pre- quelles quantitats que fins ara han rositat de les altres.
Avui començarà
tella la Nova, Rioja, Navarra l el
excedeique
a
fins
caixa
en
seva.
aquests
la
a
reclutes
per
minat
Els
havia
invertides
estat
monarquia
La.
ministeri de Finances.
treva
haurà
hi
no
Nord.
Corts
1::\lntats a les
la regió catalana.
contingent de !lles assenyabase per a fundar-la. en afavorir a
Per ordre de més a. menys en pro- xin del
en la discussió.
El periodista diu:
lats per a cada una, constitu1ran el
la grandesa d'Espanya, posseïdora
ES DONA PER SEGURA LA
ducció, les provincles espanyoles co- contingent
En fi, "O ~n us dic. serà intensifid'instrucció.
territorials
senyorius
dels
patrimonial
PRORROGA DE L'ESTAT cada aqt:csla tasca, tant que jo pen-Aquesta mesura no evita del tot
mencen la seva llista per CUenca,
El sorteig per a determinar el conDE GUERRA A BARCELO- sava que r estaria acabada cap a Na- les possibles dificultats, ja que, se- convalidats a plena propietat per
amb més de dos mUions de quinde la llei hipotecària
NA
tars, i segueixen amb Burgos, Segò- tingent al qual queden afectes els
dal, i ara crec que estarà acabada gons hom sap, la Xifra. Invertida avui mistificacions
reclutes, es celebrarà el dia 6 del
no arriba a la de 32 ml11ons de pes- i pel favor aranzelari atorgat prefeMadrid, 26. - El C<>nsell celebrat força abans.
via i Valladolid.
en què anteriorment havia es- rentment a Biscaia 1 Catalunya. I
avu1 al Pt\lau Nacional com a priLa collita de grans de pinso ha pròxim octubre.
Fou preguntat sobre el règim de setes
s'inau{aVUi)
-Demà
26.
Madrid,
mer C<>nsell del Nou Govern, tingué treball i visites que anava a seguir, tat xifrat aquest traspàs. I, com han jo no podia des d'un Ministeri de la
estat, en general, curta; la d'ordi es
República procedir de manera con- gurarà el C<>ngrés Nacional d'Unió valua en 28 mUions de quintars; el
importància politlca. Els ministres i que pensava anar d'hora al Mi- esquitllat aquesta diferència?
Republicana.
ars'ocuparen detalladament del pla par- nisteri dc Finances per tal de tre-El problema no és cosa fàcil -li trària a aquesta. idea fortament
sègol en 7, i la de civada en 6. Més sobre la presó atenuada
El senyor Martlnez Barrio ha dit da
lamentari i amb aquest motiu el Pre- ballar-hi fins a les dotze, i immedia- respon el senyor Marraco-. I sens relada en mi des que, en formar-me que
Les lleguminoses per a gra també
del
Congrés
al
compte
donarà
associar
valg
em
poUtlc
Ideari
un
de Largo Caballero
sident de la República tnsistl en la tament es traslladaria al seu despatx dubte durant la reorganització s'han
poc. Solament el blat de mode les gestions ~ls partits donen
necessitat de la discussió I aprovació de la Presidència per tal d'atendre presentat situacions dlflclls de solu- als partits republicans per tal d'exer- resu1tat
ro, amb 6 mUions de quintars, té una
relftclonal
1
republicana
d'esquerra
ciude
drets
meus
els
ells
en
citar
a
generosament
Responent
cionar.
26. - El senyor Jlménez
Madrid,
fi
a
Electoral
llei
la
de
immediata
els assumptes I visites d'aquell Depublicà. Totes les profecies malin- bona collita.
que es puguin celebrar eleccions els partament. A la tarda -segui dient- les xifres, jo hauria poR1Jt reservar 15 tadà en aquest ordre.
óe Asúa adreçà. un escrit a la Sala
l'acord
i
fracassat,
han
tencionades
del Suprem, en el qual dedarrers dies del mes de novembre. tornaré a Finances per tal de contiés complet, a pesar de les dificultats
Un agressor contumaç segona
Aquestes eleccions serien de caràc- nuar treballant sobre assumptes que
manava la presó atenuada del serelleu
de
Posa
travessat.
s'han
que
ter municipal. També el senyor Al- tinc entre mans.
nyor Largo Ca.ballero. La Sala seque el partit creix prodigiosament
DE GUERRA
calà Zamora, en el seu desig de resgona. de JusUcia, abans d'adoptar
DECRETS
DOS
d'eS:
partits
altres
als
facilitarà
1
•••
tablir la nonnalitat constitucional,
cap resolució, 111urà. l'escrit al Fisfinalitats
les
de
realització
la
querra
d'Estat,
Ministeri
Al
26.
drld,
demanà al ministre de la Governació
cal de la. República. El Fiscal abans
que li són comunes. Al Congrés assLsuna detallada. rel9;ció dels Ajunta- han facllitat la segYent nota:
d'accedir o no a. la concessiÓ de la
ttran 1.102 delegats de tot Espanya,
presó atenuada, ha demanat en un
en representació de 220.000 afillats
Leon, 26. - En la conca. minera escrit presentat aVUi que els metges
L'ex-diputat senyor Torres CaÍndlctamlnln sobre la necesforenses
per
pat\A, parlant arran d'aquest Con- de Fabero, a la mina coneguda
«Cargadero», Jesús S<>to, de 23 anys, sitat de la intervenció quirúrgica i
grés, digué:
d'una camioneta. dedicada en cas d'ésser aquesta necessària ei
-Davant els fracassos de la poU- ajudant
al transport de carbó, fou agredit a temps de permanène!a del senyor
lleu10'5
de
recoi
d'obusos
dretes
les
quatre
de
7'5.
de
directora
tlca
transformacions
Les
26.
Madrid.
Ha parlat
trets pel vigilant de mines Bemóge- Largo Caballero fora de la presó.
que es portaran a cap a l'Exèrcit, gers, i 6 d'obusos de 10'5 de munta- llint l'ambient camperol en perill de nes
Buendla.
d'acord amb els dos decrets signats nya. Aquests primers grups quedaran desesperació, es reuniran tots els deJesús resultà amb una ferida. al
avui pel President. de la República, en armes. i els segons en peu d'ins- legats de les zones cerealistes per a braç
dret, I quan es refugià darr~ ¿ Madariaga, president de1
trucció, amb dues peces i el personal assenyalar normes concretes que persón, resumides, les següents:
perseguit. pel vigiOnze regiments d'Infanteria de 1 bestiar corresponent per batena, metin resoldre l'anguniós problema ra el camló fou féu
altres dos dis- Consell de la Societat de
lant, el qual li
llnia es converteixen en de munta- conservant integres les planes ma- del camp espanyoL
pars que li produïren dues ferides
1 les de bateria, en vista de la
jors
PS
29,
el
i
28
el
reglDlents,
2
nya;
Artisenyor
els
seran
ponents
Els
Nacions?
Al cap de deu anys de l'extraordinària ruerra del l\larroc •
capital 1 transcendental funció que gas Arpon, Diaz Pastor 1 Torres Cam- més una al ventre i una altra al
reconstitueiXen amb 3 batallons.
coll. El xofer del vehicle, Josep PéEls 3 regiments d'infant~rla de pla- els correspon en la Instrucció 1 em- pañà,
- Les noticies rebu·
26.
Madrid,
rez, presencià l'agressió, però no poces maritimes, tindran un batalló de pleu tàctic de les unitats.
gué fer res davant les constants de.s a Madrid, procedents de Gine
Els regiments de costa niuneros 2
fusells i un altre de metralladores.
bra, admeten la possibilitat que ei.
amenaces de l'agressor.
3 i 4, són organitzats d'acord a uri
ambdós en armes.
El .ferit va permanèixer a terra senyor Salvador de Madariaga slguJ
Abd-el-Krim, el famós emir del Rif, ha confiat a ~a periodl.da •
Els regiments d'infanteria. núm~ criteri uniforme, en les seves batefins que arribà el metge senyor Cè- elegit president per a la pròxima
ros 15, 23 i 37, es converteixen en ries modernes.
els seus records sobre el passat, tan dens de fets, d'esdeveniments I
del Consell de la Societat de
sar Terron, que el recolli, i en el reunió
ENGINYERS
3 mitj!lnes brigades · de linia de 2
de dramatisme.
ootiqul d'urgència de la mlna li Nacions.
En enginyers els batallons de zapabat~llons.
Deu articles constitueixen l'apassionant reportat1e de Souky
practicà la primera cura, i quali!icà
Olj
s·a~,;gmenta tlns a 2'l el nombre de dors són incrementats en una baon, 26. - Com a ampliació a
les
seu estat de greu. Com que el -----------*----~----ba~'lllons dc muat!\nya; 8 amb les teria de transmissions, a n que
d'e Cot te, l'lntervluadora del ca p rifeny, que avui veu passar els
la sentència dictada. pel Tribunal el
1
bri~rlf'S c-xt!IA'nts: altres 8 amb les diviSions dispooin a a seva 1mmedia- que veié 1 fallà la causa contra el ferit, quan se li practicava la cura
seus dies d'exiliat en el recú llunyà de les illes de la Reunlón.
gran crits I demanava que ei
donA
dues de m•'-a creació; 4 que s'arga· cló, dels elements precisos per a l'es- director de «Avance», senyor Javier
nitzen en dues mitjanes brigades a tabliment de la seva xarxa. Aques- Bueno, sabem que el C<>nsell fona- matessin per a no sofrir, l'agressor ,
el qual o1 aquestes veus, entrà a la
base del.> regtments 11 1 20 que desa- tes companyies reben una orgamtza¿Què passà al Manoc?
veredicte a considerar ~la de cura i pretengué rematar Jepareixen. i 2 que es creen per a ser- cló de í'adequada amplitud, per tal :nenta el seu
¿Quin fou el paper d'Abd-ei-Krim?
inducció
per
aut<>r
Bueno
senyor
el
comunicales
estendre
puguin
qUe
sus, la qual cosa impediren les pervir el regiment número 3 que passa
¿ El m ón islàmic, avui neguitós, estava vinculat en
a formar part de la brignd.a de mun- c1ons fins les planes maJors dels re- del movunent revolucionari, en con- sones alli presents. Més tard fou
sol&
que
fiscal,
del
l'apreciadó
tra
d'arbrtgadcs
'infanteria,
d
giments
traslladat al Sanatori de Ponferrada,
aquella aventura manoquí ?
tanya d'Astunes.
el considerava autor del delicte d'ex- on continua en estat. gravfssim. Es
Els 12 regiments de ~vaUeria ad- tilleria 1 serveis.
¿ Què pensa A b d-el-Krim d el passat ?
El regiment de transmissions s'or- citació a la rebellió.
quireLxen una argamt.zac1ó ntleqll3da
persona molt estimada a tota la conA més, en la sentència s'ordena ca: en canvi, l'agressor té fama d'ho.
.
¿Què esper~ ~el futur ?
~1 cap superior de PoUcia en rebre
a les modernes ensenyaures de la ganitza. comprenent en el de les noamt els ~formadors els manifestà
¿Quines actív1tats es produea en avw, en el seu exili
guerra. Els primers grups Ur.c!.ran les ves unitats de cos d'exèrcit 1 prl- la dissolució de tots els organismes me busca-raons.
t.o1
T.
o.
u.
la
a
afectes
sindicals
cavade
divisions
i
que n~ tema cap noUcia d'Interès a.
seves seccions de 4 esquadrl's an1b 2 meres divisions
oceànic ?
comurucar-los.
fusells metralladores per secc10 l un llena, brigades mixtes de muntanya, tes les secdons del partit socialista,
metres
quatre
de
dibuix
Un
«Avanperiòdic
el
que
considerar
per
parc.
I
colombòfils
serveiS
per
escamot amb 2 morters lleu~rs
Un dels esmentats periodistes u
LA HUMANITAT, sempre atenta a l'interès dels momen ts.
Es fUSlonen els 2 regunents de !er- ce» era l'òrgan pertanyent. a dits
esquadró, aconseguint. aquests una po
preguntA sl era cert que aVUi m3ratribwt a Goya
acaba de contractar amb carict~r exclusiu per a Catalunya aqu'es\.a
t.ència de foc que ara no tenen. Se- rocarrils l resta subslslent en un ba- organlsnies .soclaliste3. També s'esAranjuez 26. - Al palau dels ducs xava cap a Madrid. El senyor Baran dotats d\rn suplement de perso- talló d'estesa 1 explotació I dos de tablelx que els béns d'aquests pas- d'Alba
interessantissima sèrie de
s'ha trobat un dibuix que guenas defugi la contestació allegant
nes en relació amb el bestiar, ja que pràctiques i resen-a _per tal que pu- &1n a integrar el fons nac'onal de
que ell no en sabia 111 una parau1a
no és possible di.sm1nuir-la per cons- guin cobnr els servelS que li Ulcum- l'atur, d'acord amb la llel d.'Associa- s'alribuctx a Goya. Amida quatre del que 11 preguntaven.
capritxo
un
damunt
Destaca
metres.
cions
tituir el cavall una exigència bàsica bellten.
Segons les nostres noticies el se......
bé
Es 'sa t
una «maju de mida natural. L'obra
En Infanteria I Sanitat tots els
en l'arma l la meitat de 1a tropa .
P am • per conuucte extra- ~. naturalment, de gran vàlua. ar- nyor Baguenas, després del canvi que
Els 5 esquatirons seran de metra- seus grups divisionaris són reorganttedlclons.
pròximes
en
immediatament,
que començarem a publicar
esfa
e3
èncla
t
sen_
~
en
que
lohclal,
tndepenllur
compte
en
tenint
zats
t ....;lca.
s'ha. operat . en el ministeri de la
lladores exclusiVament, els quals els d c·a
o. la negligència de les aut.oLa silenciosa incògnita de les illes de la Reunion
Governactó i pel que sembla, com
permetrà major mobilitat que la de c~}e~t al Marroc, apart d'a!Lres ment
que
'Astúries
d
¡overnatives
r1tats
stgm que li plau el lTacte que ha
ha desaparegut.
les actuals annes
Per a avui a Gibraltar rebut durant els dies que fa que lS
AUTO- M ETRALLADOR ES modificactons essencl.als. h1 ha les se- regiren els destins de la provincia
duran~ el temps que precedí la reGibraltar, 26. - Les autoritats troba a B::~rcelona, res no tindria de
Tot això sense perjudici de les unt- güents· supressió d'un bata.l.ló de
çadors · de M.elllla. Organització en volucló, 1 es posa de relleu que es anuncien que demA, a la tarda, es nou que demanès de l'alt comandatats d'auto-metralladore~ons.
els
d'aclariment
dignes
celebraran maniobres aèries sobre el ment quedar-se de!lnitl\•ament nomeEn artilleria els 16 reglments lleu- substitució d'aquest de dos grups de consideren
penyal.
eament.ats !eta..
nat cap superior de Barcelona.
gers es converteixen en 6 de canons metralladores.

TRATIU I DE TRAMIT ••• El GOVERNADOR GENERAl INTERI
TE lA CONFIANÇA DELS GESTORS ··• REORGANITZACIO
NO VOl DIR CRISI

crèts

Les idees del Sr. Marraco sobre Catalunya

La collita de blat

82.850 homes per al
reemplaç del 1935

El CONGRES NACIONAl DE LA
«UNION REPUBLICANA»

A les illes de la Reunion

El vol rematar quan
el curaven

Reformes que tindran lloc en els efectius,
distribució i material de l'exèrcit espanyol

ABD-EL-KRIM
P er prúnera vegada

DE LA SENTENCIA CONTRA EL
DIRECTOR DE «AVANCE»

¿QUEDARA EFECTIU El CAP
SUPERIOR DE POLICIA DE
BARCELONA?
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ABD-EL-KRIM HA PARLAT
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ElS ESP.ORTS·
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Emissió Ràdio Barcelona

Girona, 26. - Rom ens comunica
dr L·Escala. que els pescadors de tots

Ribera, de 23 anys, i Miquel Nogués

I Palomeres, corrien en direcció contrària. i per manca de llum en una

aquells pobles de la costa empordaucsa es troben en vaga des de dissabte.
Els motius qiM! han induït els pescnr ors a. prendre aquesta act1tud és
dq¡ut, segons els nostres informes, a
l'augment del preu dels olis pesats,
que tant de malestar ha portat entre
e;r; pescadors de tot Espanya.
El nombre de pescadors en vaga
é.:; molt Important.
En el quUòmetre 4.3 de la carretera de Santa Coloma de Farners a St. Joan de les Abadesses,
terme municipal de St. Esteve de
Bas, els ciclistes J osep Estartús I

corba, toparen. El primer resultà
&mb ferides greu.s a la cara 1 probable fractura del crani, considerat de
pronòstic gravíssim, i el segon sofrí
ftrides a 1~ cara de pronòstic menys
greu. Foren traslladats a llurs respectius domicilis després de les primeres cures.
Com a presumpte autor d'un
robatori d 'uns quants tubs de plom
al propiet:lri de Cadaqués. Emili Ramola 1 Vidal, ha estat detingut Antcnl Martorell 1 Rogé 1 Miquel Gil l
Serra., els quals han estat posats o.
dispo5lcló del jutjat corresponent.

LLEIDA

REUS

LES DETENCIONS I EMPRESONAMENTS A L 'ORDRE DEL DIA ::
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INFORMACIO LOCAL

Llegiu LA HUMAN1T AT

-També ht ingressaren Pere Bellmunt i Pere Bi.ne!ar, a la disposició
del comandant militar, pel delicte de
suposada propaganda extremista.
-Per tal de complir condemna Imposada pels tribunals militars, s'ha
presentat i ha ingressat a la presó
Pere Roure.
-A la casa de socors ha estat
assistida Mana Piferrer, de diverses
lesions CfJe s'ba produït en caure i
trencar-se-li una ampolla que portava.
-A vul, dijous, a les nou del vespre, se celebrarà l'acte de clausura
de l'exposició que s'ha celebrat t>n
el Cercle MercantU de les pintures
1 escultures de l'artista local Leandre
Cristòfol. Amb motiu de l'èxit assolit
pel jove escultor, un grup d'amics
té el projecte de celebrar, diumenge
vinent, un sopar d'homenatge.

BADALONA
EL CLOS DE LA TORRE I AL TRES

El diumenge passat, com de costum, donàrem un tomb per la dutat, sense deixar-nos de visitar les
excavacions dd Clos de la Torre.
En un recó prop de la muralla
Ciclòpia uns curiosos estaven comentant la troballa que uns aficionats
havien fet 1 que consistia en una
ànfora feta a trossos, però reconstruïda 1 recolzada a la paret, amb
un paperot al damunt que deia «respecteu-la».
Com es pot veure, els primers q;,¡e
no la varen respectar ja foren tls
que sense cap permis i mancats d't>ines adequades, l'havien desenterrada
1 feta a bocins.
I encara menys mal que no se la.
van emportar, ¡:erquè sabem que
molts curiosos van a furgar per allà,
i sl troben quelcom de valor s'bo
emporten, en compte de fer-ne lliurament a l'Agrupació Excursionist-a,
que és la que té cura de guardar
totes les troballes.
Es lmprescindíble que en aqüell
lloc, els díes que r.o hi treballin, s'ht
posi algun vigilant o es tanqui pel
costat de la carretera de Mollet, a
fi d'evitar, a més de les sostraccions,
que aquell recinte es converteixi rn
el cwater» de quatre indecents.
-El Foment de la Sardana ha
organitzat, al seu estatge social (Orfeó Badaloní), un curs per a tothom qui vulgui aprendre de ballar
la nostra dansa. Tindrà lloc tots els
dUluns i dijous, de vuit a nou de Ja
vetlla.
- A causa d'una inspecció, ban estat penyorats nou venedors de llet,
per vendre-la adulterada.
Les inspeccions haurien d'esten·
dre's també a tot el ram de queviures, tant en els mercats com en
els establiments, pels molts ab'i.lSOs
que es cometen, aix1 en la qualitat,
com en el pes, 1 àdhuc en l'estat
en què els tenen exposats per a Ja
venda, sense cap precaució per la
salut pública.

SANT ADRIA
DE BESOS
SOBRE UNS R UMORS

El Centre d'Esquerra Republicana
do Catalunya de St. Adrià de Besòs,
ha llegit amb veritable sorpresa que
corria el rumor que l'ex-gestor cedlSta Fors intentava formar part dels
nostres rengles esquerrans.
Davant d'aquest rumor que gairebé el creiem cert, el Consell Directiu d'aquest Centre es veu obligat
a dirigir-se a l'opinió democràtica i
esquerrana advertint que no s'admetrà. cap proposta de soci de les persones que tlns ara. només han mal
parlat del nostre ideari i que n<>més van a Ja recerca de plataformes
poUUques.

TORTOSA
Per agressió al nen de set anys
Manuel CUgot, el qual resultà ferit
d'un cop de pedra, ba estat denunciada Maria. Sabaté.
- Per tal de tractar de les obres
del !errocarrll Val de Zofan, la paralítzacló de les quals és imminent, 1
per a evitar que restin sense feina a
prop d'un quatre-cents obrers, els
membres del CoHegi d'Agents C<>mercials l Unió Mercantil, celebraren
una Important reunió a la cambra
dè Comerç d'aquesta ciutat.
- Els guàrdies de Seguretat detingueren Angel Gonzàlez Gutlérrez, de 23 anys, natural de Madrid,
el qual intentava robar en un pis
d'una casa. del carrer de Taules Velles.
En la. Junta General ordinàr ia que celebrà el díumenge passat
el partit local d'Esquerra Republicana, foren elegits els següents sen yors per tal d 'integrar la nova directiva, la qual restà constituïda
alx:l:

Joan Gfst\ert, president; Julià Escumida, \ice-president; Josep SoL
secretari: Wifred Gi11 tresorer; TImoteu Gmñó, i Llw.s de l'Agulla,
vocals.
La vefua de Roquetes, Cinta
Vallès Rodrlguez ha denunciat la
desaparició de la seva filla Concepció Panisello Vallès, de 17 anys.

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

Vegi's
la nostra secció

ANUNCIS PER
PARAULES

El d ia primer d'octubre s'inaugurarà el curs a les escoles del Centre
da Lectura. La matricula ha reunit un nombre d'alumnes molt crescut.
La. Unió Ciclista Reus, l'entitat Q\le ofrena pergamins de soe1
honorari al díputat Bau, passa per
la. dura pena d'haver de lamentar
una. escissió. Un crescut nombre de
socis no satisfets de com rutllen les
coses en aquella casa, es separen de
l'esmentada entitat per a constituirne una altra.
- El conservador del Museu Municipal, per mitjà d 'una instància,
ha demanat que sigui augmentada la

H.& estat traslladat a Barcel<>na el comissari de VIgilància. I Investigació d'aquesta ciutat senyor Pau
Paredes, i per a substituir-lo ha estat nomenat l'inspector de primera
senyor J. Valdívia I Eula.te.
J Ha estat detlcgut a Figueres,
Salvi Terranda, subdlt !rances, el
qual ha estat trasll.'\dat a la frontera 1 expulsat per indocumentat.
Als senyors opositors aprovats
en la primera prova d'aquests cursets, se'ls convoca per al dia 30 d 'a..quest mes, a les nou del mati, per
tal de donar començament als exercicis corresponents a la segona pr<>va.. Dits cursets s'efectuaran a l'Escola Normal del Magisteri.

quantitat que per al sosteniment d'a.
quest 11 abona l'Ajuntament.
- Avui, divendres, la companyia
Ferran Porredon - l<'ontsada Lorente
posarà. en escena al Teatre Fortuny
la. comèdía «.Adlós muchachOS».
- Organitzada pel Club Nata..dó Reus cPIOIDS», el proper díumenge, a les quatre de la tarda, es disputarà la ja tradicional prova IV
Travessia. al Port de Salou. Les inscripciODS rebudes fins a la data preveuen l'èxit més falaguer, ja que b1
veurem arrenglerats els millors neda,...
dors catalans de fons.
També la secció d'Atletisme de
l'esmentada entitat treballa activament en l'organització del Campi<>nat de Catalunya de Decat.blon, el
qual es celebrarà a la nostra ciutat
els d1es 5 i 6 del pròxim octubre.

PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES
7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Di.scoo.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lli<:~ de gur.nàs radiat à
càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8'20: Segona edició de eLa Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comarques catalanès.
e:.
9'-: Senyals horaris de la Catedral
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral - Secció 'Femenina. Música
selecta en discos.
12'30: «Plat del díat del Restaurant Tlvoli. - Continuació del programa de discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals .horaris. - Lectura
del programa.
13'05: «Cocktail del dial de Pedro
Cbioote. - Programa de discos variats.
13'25: «Cocktall d'avui» del Restaurant Bra~serte Tívoli.
13'30: Informació Teatral 1 Cartellera. - Continuació del programa de discos.
13'50: Secció Cinematogràfica. Critica d'estrenes per J . Cuesta l
Ridaura.
14-: «La Paraula». Emissió de les
dues de la tarda. Informació de
Barcelona. -Actualltam Teatrals 1
Musicals.
14'30: «El fet del dl.u per Joan
Alavedra. - ButlleU Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Sumari
del número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.l.
15'-: Sessió r adiobenè.fica. Discos
escollits.
15'15: «La Paraula». Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Ministeris.
Resum de l::l. «Gaceta». - Continuació de la se~sió radiobenèfica.
TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: «La Paraula». Emissió de les
sis de la tarda. Informació general.
- Programa del rèd.iooient. Discos
a petició de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de «La Paraula:t
dedicat a la Secció Infantil de RADIO BARCELONA. Rondalles, contes, consells útils, etc. - Continuació
del programa del ràdiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.

A

Amb .Prou feines la cambra pogué agafar aquesta foto del ·cotxe de Caraoclola, ,.,,.
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Parla el campió del món

DAVA>lT LA VETLLADA DE DEMA
A L'IRIS PA.R.K

Creu que es pot vèncer Louis, però ..•·

Avui arriba l'equip campió
de Llevant
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Nova York, 26. - El campió del
món JtuneS Braddoclt, ha declarat:
"Crec que es pot batre Joe Louis,
però no sortint a la palestra ~..sl
blement acovardit, sinó lluitant sen·
se treva. Max Baer ha incorregut,
davant del negre, en la mateixa incomprensible falta q\M! Carnera i Levinsky. Després de la tercera victòria.
sensadonal de Joe Louis resulta que
encara ignorem les seves qualitats
d'assimilació perquè ningú no les ha
posades a prova."
No obstant, aquestes declaracions
de Braddock, la critica és unànime
Palau de la Música Catalana: Presentació del pianista
a pronosticar que el negre podria
batre l'actual campió "utilitzant una
vienès Kurt Engel al Concert inaugural de curs de l' «Assosola mà" ...
El "Da!l'y Newspaper., escriu que
ciació de Cultura Musical» ••• «Musique et Musiciens franJoe Louis es troba predestinat a guanyar i conservar molt de temps el
çais a Barcelone, Musique et Musiciens catalans
titol de campió del món.
a Paris», per Joan Lamote de Grignon
El renomenat crític Jack Cuddy
ha dit: "La. lluita fou una rutina
Un xic prematura, encara, aquesta un exemplar imprescmdible a les boper al negre i a menys que el seu
inauguració de l'Associació de Cultu- nes biblioteques. L'obra ha estat pumatrimoni li resti facultats es trira Musical (estem encara en plena blicada sota els auspicis de l'Institut
garà. molt de temps a trobar-U un
calor) i no és res d'estrany que la Francès de Barcelona i editada per
adversari digne."
sala del Palau no presentés aquell Ja Llibreria. Francesa.
El "New York Sun" afirma que
aspecte de ~ran solemnitat d 'altres
CAMIL OLIVERAS
NIT
"Louis Imposà. a Baer la derrota
vegades. Aixo no vol pas dir que la
20'-: «La Paraula». Notidari es- més sensacional que s'hagi vist a
concurrència d'aquest primer conORQUESTRA PAU CASALS portiu. Emissió del divendres a càrcert no fos força nodrida i, com a
Després de laborioses gestions per rec de la Unió Catalana de Fede- Nova York de fa. molt de temps".
selecció, perfectament aciençada. Per a soluciOnar alguns obstacles que de l'Esport català», a càrrec del MoLOUIS HA GUANYAT JA
això la presentació de Kurt Engel, s'havien presentat respecte a. la fu- to Club de Catalunya.
MIG MILIO DE DOLARS
amb tot i els seus premis i diplomes tura actuació de l'Orquestra Pau Ca20'15: Cio~ minuts Mutualistes. a
Nova York, 26. - A través de les
a Viena 1 a Varsòvla, no causà aque- sals, la seva Junta de Patronat , sota. càrrec del secretari general de la
declaracions de Joe Louis s'adverteix
lla sensació que és eXlgible als artis- la presidència del seu illustre mes- Federació
de Mutualitats de Catalu- que no s'ha enorgullit
el més min.im
tes que vénen precedíts de certa tre fundaor, ha acordat verificar els nya, senyor Antoni Oliva i OHva.
una victòria que donava per desfama. Les dots de virtuós de Kurt concerts de la vinent temporada en
20'20: Programa de discos selectes. per
comptada.
Engel no volem m discutir-les. El la mateixa forma i època en què ban
20'35:
EmiSsió deLouis ha dit que a l'octubre marnostre ambient, però, és més càlid estat portats a cap des de l'any 1920. dicada a!".xcursionisme.
r.quest
important
esport,
que aquell que predomina a les este- El pla aprovat comprèn sis grans au- en collaboració amb la Federació xarà. a Europa en viatge de bodes,
que aprofitarà. per a efectuar els
pes, per la qual cosa l'aplaudiment dícions simfòniques, amb la coHaboExcursionistes de Catalu- combats que se li ofereixin, sl econo arrencà gairebé mal amb aquell ració de notables mestres i concertis- d'Entitats
nya.
nòm.'.cament li convenen.
incontingut entusiasme d'altres ve- tes, els detalls de les quals donarem
Noticiari des de Ia Redacció
En quinze mesos de practicar la
•gades, sinó després d 'uns moments d'aqu1 poc temps. El concert inaugu- de20'45:
«La
Publlcitab.
boxa,
Joe Louis ha guanyat aproxid'indecisió 1, sobretot, per a mante- rat ha estat fixat per al diumenge
20'55:
Cotitzacions
de
mercaderies,
madament
mig milió de dòlars.
nir allò del carchlvo de la cortesia, dia 20 d'octubre, a la tarda.
valors
1
,
Jtons.
etc., ete.11
21'-: Senyals horaris de la Catexm
El programa, llevat de la primera X NOVA ERA EN LA WSTOdral. - Servei Meteorològic de la
RIA. DE LA BOXA
part, no oferia gran cosa de si a
Ge:teralítat
de
Catalunya.
l'artista per a guanyar-se un públic
Nova.-York, 26. - Tots els comen21'05: Orquestra de RADIO BARestrany. Tanmateix, ni el cPre1udi i
taristes coinddeixen a. apredar que
e
0NA.
fuga» de Marx, ni els dos «Preludisl
21'15: L'actualitat teatral. Progra- amb la victòria sensacional de Joe
de Rachmaninoff, ni !'«Estudi» de
sobre l'ex-campió mund'nl
ma a càrrec d'un renomenat artista Louis
Strawinsky, com tampoe la «HumoMax Baer s'ha obert una nova era
llric.
reskell, de Césare Nordlo, no consti21'45: Orquestra de RADIO BAR- en l'esport pugUlstic. Tots declaren
tueixen altra cosa que una excessiva
igualment que ha de considerar-se
CELONA.
quantitat de «literatura» pianística
22'05: «La Paraula». Emissió de les Joe Louis com el millor púgll del
d'aquella que alguns anomenen «ceA DISPOSICIO DE lUl'- deu i cinc minuts del vespre. Direc- món ja que resulta absurd considerebral», però que en cap cas no arrique l'actual campió del món
JATS
tament des de Madrid. Resum de rar
ba a fer vibrar les fibres de l'esperit,
James Braddock, pogués resistir eÍ
les
informacions
radiades
durant
el
el qual resta indiferent al que passa.
La policia ha posat a disposició
noqueador de Carnera, Lewinsky 1
pel teclat del Bechstein. Una altra del jutjat de guàrdia, Joan Sanco i día.
22'15: Emissió extraordinària a Baer.
cosa és, sens dubte, la «Suggestió Algueró, el qual fou atrapat en él
Es considera que els organitzadors
diabòllciU, de Prokofíeff. Aquesta moment que acabava de robar diver- càrrec d'Elena Forn.
22'30: Orquestra de RADIO BAR- tenen sobre ells la penosa càrrega
composició acusa el to personal del sos paquets de gèneres que portava
de cercar amb afany un púg:J de raseu autor 1 és, encara, una pàgina un carro pel carrer de Sant H<>- CELONA.
ça blanca capaç d'arrebassar a Joe
que interessa i produeix efectes sin- norat.
23'15: Programa de discos.
el lloc preeminent en què s'ha
cers.
24'-: «La Paraula». Em.issló de les Louis
El detingut és conegut de la policia
coHocat. Aquesta labor es considera
Debussy, representat per eLa Ca- per aquesta mena de delictes.
dotze de la nit. Darreres informa- plena
de dificultats perquè el negre
tedral submergida», «El Dr. Gra.dus
cions. FI DE L'EMISSIO.
solament té 21 anys d'edat 1, lògicaINCENDI
ad Parnasstun» i «Dansa en mi mament, ha de suposar-se que encara
Al carrer de Ferran Torner, nújon, el trobàrem mancat del degut
relleu, i la «Rapsòdía núm. 12», de mero 33, en una fàbrica de tints 1 EAJ • 39 - RADIO BADALONA millorarà considerablement la seva.
tècnica pugillstica i àdhuc acabarà
PROGRAMA PER A AVUI
Liszt, sense aquella braó que exigeix aprestos propietat de Joanico Germans
de formar-se flslcament.
es produi un incendi que en els pnDIVENDRES
'
el compositor hongarès.
A: les _1~: Obertura; Senyals ho- . "La Història es repeteix", declaren
A la prunera part Kurt Engel ens mers moments hom cregué que era
oferí «Fantasia i Fuga», en sol me- de gran importància. Sortosameut rauss Mus1ca variada. A les 14: Mú- d:versos <:ronlstes, perquè es presennor, de Bach-Liszt; «Rondó», op. 129, no tou aix1, pulX que es cremà úm- sica selecta. A les 14'30: Fi de l'E- ta novament la situació que oferia el
de Beethoven, i la «Sonata» en la cament tota la fusta de la secc16 missió. A les 19: Obertura· Senyals panorama. pugilistic quan el negre
menor, op. 42, de Schubert, en les d'eixugador.
horaris; M~íca selecta. A 'tes 19'30: Jack Johnson regnava sense rival
La tabnca està. assegurada.
quals obres veiérem l'executant, però
E!l disc del ràdioolent. A les 20: Co- possible fins que es trobà Jess wnno l'artista.
tltzactons. A les 21: Noticies locals i lard, el qual vencé el de color en
lUES PRESOS GOVERNA· S~rv.ei Meteorològic. A les 21'15: Ra- 1915.
El públic aplaudi Kurt Engel sense
TIUS ALLIBERATS
un gros convenciment i el concertis~~~ló de fragments dc sarsueles anEn el vapor «Betis:o, procedent de tigues. A les 22'15: Noticies de premta correspongué executant, fora de
València arnbaren 53 presos governa- sa, des de Madrid. A les 22'30: Jazz.
programa, altres tres peces breus.
Joan Toll, el qual, al carrer d'Aslli
tius que hi havla al Penal de San A les 23: Pi de l'Emissió.
• • •
ries, amb l'automòbil que manava
En el seu dia donàrem compte de Miguel de los Reyes.
atrop~~ 1J!l3 dona, la qual morl à.
Tot seguit foren posats en lliberla l.nteressant conferència que el
mestre Joan Lamote de Grignon donà tat.
consequencia de les lesions rebude3.
Deu mesos de reclusió fou la pena
a la sala d'actes de l'Institut FranNEGOCI DE ROBATORI EN
GRA.."'J ESCALA
cès. Aquesta. conferència ba estat puldemanada pel fiscal per al del banquet.
crament editada en un formós fasciAgents de Ja Brigada de la Persec~e que .hem rebut i que hem relle- cució Criminal detingueren abtr ViCrebantament de l'ordre d'expulsió.
git amb gust, pel seu veritable in- cenç Massip «El Maño Vlzcoll I T<>- Baltasar Canyades fou expulsat
terès. Considerem aquest vo!um com mAs Serra. 1 Fillet, els quals, junt
d'espanya i tornà a entrar-hi.
un Important element de consulta amb un altre detinaut, conegut pel
Pel delicte de desobediènda, el (ison hom pot trobar detalladament «Moro», formaven una, banda que .!S
cal li demanà la pena de dos mcsús
AUDIENCIA
totes les actuacions dels músics fran. dedlcava a cometre robatoris als bar1 un dia de presó.
cesos a Barcelona 1 les dels nostres ris extrems de la Ciutat.
PRlàiERA SECCIO
Resist.e~cia.. - Al Parallcl, Enric
artistes a París, a partir del 1880
La. policia s'lncautà d'un au~
Un que s'hi conlorma. - Es veié Na_var_ro 1 Gil va discutir amb uns
fins als nostres dies. A m és ultra mòbil propietat dels detinguts que
l'abUlament literari impecablé, pr~>o aquests utilitzaven per a traslladar una causa per robatori contra Ferran guardies. Segons el fiscal els a¡redi
pi del mestre, destaquen dates his- els object.es robats. El «Moro» tenia. Garcia, reincident en aquesta meua i tot. LI demanà la pena de dos anys
de presó.
tòriques de la. nostra música 1 fets al seu domlcill un taller en el qual de delictes contra la propietat.
E!! Tribunal aprecià. solament un
anecdòtics que tan d'aquest volum fonia les peces d'or i plata robades.
El fiscal li demanà cinc mesos 1
un dia de presó i el processat s'tu delicte de desobediència 1 el condemconformà.
nà a dos mesos 1 un dia de presó.
Venedor ambulant multat. - Francesc Navarro í Pérez, acusat de reSEGONA SECCIO
Estafada.. - Acusat I processat per sistència a. l'autoritat per no obeir
uns guàrdies dels que persegueixen
un dellcte d'estafa, comparegué da- la
venda ambulant.
vant el Tribunal d'aquesta secció
L'ocorregut fou considerat pel Tri?reus rJbentats
Francesc Nicolau i Vila, el qual per
bunal com una falta per la qual
a. pagar una quantitat que deVIa causa
fou condemnat a 250 pessetes
Transformacions
lliurà un xec contra un Banc en el de
mulla.
qual no tenia fons.
La pena demanada pel fiscal per
al del banquet fou de dos mesos 1
NOTICIARI
J.otes les marques
un dia de presó.
Visites aJ ~tor de J u.stícl.a. - EI
senyor A1onso i Alonso, nou Prestdent
de l'Audiència Territorial, que
TRIBUNAL D'URGENCIA
prengué possessió del càrrec abans
Homicidi ~r imprudència. - Da d'ahir, visità el gestor de Jt:SUcú>.
vant aquesta mateiXa secció es vele senyor De Prat.
la causa contra Jaume Alemany i
També visitaren l'esmentat senyor
Sega_rra, el qual menava un aut~>o ~estor el fiscal, el tinent fiscal 1
mòbil per la carretera. de V11afranc.~. I advocat fiscal del Tribunal de Casi topà contra un arbre. De la topa- sació de Catalunya 1 una co~ó
da resultaren un dels ocupants mort del cos fiscal de l' Audlènda presi1 dos de ferits.
dida pel fiscal Bonilla.
Aragó, 270 i 272
A més a més de les indemnitzaL'embarg:unent dels béns del seclons corresponents, el fiscal demanà nyor
lUassa.na. - Ra correspost al
Passeig de Gràcia, 45
per al del banquet la pena d'un an}' jutjat número 4 les diligències d'emde presó.
bargament de la floca del carrer je
Telèfons
I
El defensor sol:Ucità de la Sala la Corts,
número 433, prop1etat del selliure ~lució del seu patrocinat.
nyor Antoni MaSSina 1 Bru, fiador
BonueuU per imprudencla.. - Per del
senyor Casanoves, en la quantiaquest mateix deUcte fou processaL tat de
75.000 pessetes.

·LA MUSICA· ·

d'Espanya

11559

Obrer català conscient: el teu diari es
_,

A fi de prendre's el temps necessari
per tal de poder descansar i presen-

!S

ATLETISME
Matx triangular

El proper diumenge, dia 29 del
rent mes, a les nou del mati cor.
lloc aquest festival al camp de~
Atlètic Martinenc, carrer Cas U1J
Joan de Mal~a. en el qual es ~t
taran les segilents proves·
- .....
80 metres, disc, 800 metres alçail.
400 metres, pes, llargada, iooo tres i rellevaments 4 x 100 metres,lllf;.

tar-se en la seva plenitud de forma,
avui arriben a la nostra ciutat els
components de l'equip amateur nevanti.
Formen l'expedició els següents boxadors:
Joaquim Toledo, pes mosca; MeUton Mesas, gall; Lluís Garcia Peralta, ploma; Josep Garcia i Alvarez, El Campionat de Catalunya
lleuger; Manuel Grauchi, welter; Augel Anaya, mig; Domènec Gironès,
de Decathlon
semlpesat, 1 Francesc Aguilar, pesat.
La
Federació
Catalana d'Atletisme
Són campions d'Espanya: Toledo,
ha concedit tan magna organ¡tzacl6
Garcia Alvarez, Anaya i AguUar.
al C. N. Reus «Piotnsl>, com a recom.
d'haver construrt un cam
Exode de boxadors alemanys apensa
la pràctica de l'atletisme, laP
cosa. fa. esperar que la majoria de
cap a Sudamèrica
clubs voldran contr1bulr a aquest bell
Berlin 26. - S'inicia un veritable esforç fet pels «PiolnSJ) 1 que tram&o
exode de boxadors professionals ale- tran a aquests Campionats els seus
manys cap a l'Amèrica del Sud.
millors atletes. La inscripció resta
El campió d'Alemanya de totes les
a la Secretaria del Club orga..
categories Vincent Hower encara. es- o?erta
rutzador, Reus, carrer Gaudi 34 1
tà en tractes amb una empresa ar- a. la Federació Catalana d'AtleumDe,
gentina, el mateix que el pes fort de Barcelona.
Munic Stemkofer.
El campió alemany del pes mig Jo- !IATX ATLETIC, A BADALON!
set Besselmann ja ba. signat un contracte, i es proposa sortir pròximament cap a Sud-Amèrica, on passarà
Badalona E. C. contra
u1 ..\ temporada. de di versos mesos.
Altres boxadors alemanys tamhé
F. C. Barcelona
preparen les maletes per anar~e·n
El vinent diumenge, dia 22 del mes
al continent sud-americà.
que som, al camp d'esports del Badalona E. C. es disputarà un matx
FUTBOL
interclub entre els equips F. c. Barcelona, campió de Catalunya, 1 el
Badalona E. C., campió del Ma.
Alemanya i Espanya lluita- resme.
El festival s'efectuarà a dos quarts
ran el 23 de febrer
de
del mati, sota el segilent ordre
Berlin. 26. - La Federació Ale- de deu
proves:
manya. de Futbol s'ha adreçat a la
80
metres llisos.
Federació Espanyola i li ba oomu300
,.
»
nicat que la data de celebradó del
1.000
•
»
segon encontre internacional entre
3.000
])
•
les seleccions d'Alemanya i Espanya
Salt de llargada.
serà la del 23 del febrer pròxim.
Salt d'alçada.
Aquest segon matx es celebrarà a
Llançament de pes.
Espanya I, amb tota probabilitat, a
Llançament de disc.
Barcelona.
Rellevaments 4 per 100.

q:

NATACIO

CURSA A PEU EXTRAORDINARIA

La IV Travessia al Port
de Salou

L'homenatge al gran corre.
dor Paavo Nurmi

Diumenge, organitzat pel C. N.
Reus «Ploms», es celebrarà la. IV Travessia. al Port de Salou. Es dóna per
descomptat la inscripció de la majOria de nedadors i nedadores de Catalunya. La cursa començarà a les
quatre de la tarda, sota la reglamentació de la F. C. de N. A. 1 la inscripció es tancarà una hora abans.
Aquesta serà la darrera cursa a fons
del calendari català.

El festival infantil del diumenge a la piscina del C. N. Barcelona

El proper diumenge, a les onze del
mati, tindrà lloc a la piscma del
C. N. Barcelona un festival infanlu
de natació, per tal de deixar pa
acabades les tasques que amb taula
intensitat s'han vingut desenrotllant
durant el I Curset d'Estiu de Natació d'enguany.
Per tal de premiar a tots aquells
que més s'han distingit en Ja seva
actuació, durant aquest curset i a les
C!lfSes del festival del diUmenge,
s han rebut nombrosos prerrus de
directius, amlcs i familiars dels menuts' que han seguit de prop aquesta
tasca.

La final del Campionat de
water-polo de tercera categoria

Helsinki (Finlàndia), 26. - El famós atleta finlandès Paavo Nurml
ha tancat la seva llarga i brillant
vida de professional amb una singular cursa, després de la qual ha
declarat que en el successiu es dedi·
carà únicament a l'entrenament d'al·
tres atletes.
La darrera cursa de Paavo Nur·
mi l'oposava, sobre un recorregut de
3.000 metres, a quinze personalitats,
en relleus cada 200 metres. Es tractava, per tant, d'honorar Nurml
amb una prova en la qual se li oposaven representants de gairebé totes les classes socials. Entre els
quinze «adversaris» de Nurmi hi bavia. el cap superior de Policia de
Helsinki, l'alcalde de la ciutat, membres del Parlament, cantants de
l'Opera, professors, banquers, direotors d 'Emprese3 públiques, etc. el
Nurmi s'ha limitat a regular
seu pas al de cada concurrent I,
oflclaiment, ha acabat la prova amb
matx nul, sense registrar-se temps.
Els espectadors han gaudit e1.inl·
ordinàriament veient córrer tan
crescut nombre de personalitats 1
han elogiat Ja seva aportació a l'homenatge nacional retut a J'extrao/•
dinari atleta que ha passejat ~~
torlosament el nom de Finlànuuo
arreu del món.
.
La recaptació que s'obttngue foll
molt crfscuda 1 es destinà fnelte~
ment a engruixir elS cabals d .....,.
mitè Ollmpic finlandès.

La Federació Catalana de Natació
Amateur, ba assenyalat demà, diS·
sabte, a les set de la tarda i la ¡>ls-1- - - - - - - * '_ _ _ _ __
cina del C. N. Barcelona, 'per a la
celebració del partit final del camp10.
Detall
nat de Catalunya de water-polo del •
ARCS, I
partit final del Campionat de Catalunya de Water-polo de tercera categoria entre els equips dels Clubs Sa·
badeU 1 Barceloneta.
D'acord amb els clubs contendent.~.
DIVERSOS
s'ha designat el següent Jurat que
cUidarà de la part tècnica de l'encontre: Arbitre, Also; cronometrador
Fins als esports ...
Batallé; jutges de gol, Santacana i
Carra..c:co.
Salzburg (Austria), 26. - L'~
Regiran els següents preus: Socis elació d'Esquiadors Austrf acsto~ ell
dels dos clubs contendents, 1 pesseta; cordat exdoure del seu
SOClS de clubs afiliats, 1'50; els socis jueus.
miDelJ
del C. N. Barcelona, tindran gratulta
En aquesta Associació predo
l'entrada.
els elements nazis.
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FILL DE ROMUL BOSCH, S.
VIA LAIETANA. 'I

S'OFEREIX mosso per
a magatzem o despatx.
Esc. a La Humanitat.
Núm. 305.

Gran Pensió

DIVERSOS

PER CORRESPONDEN·
CIA en rranoée dues borea al dJa, em eontl'n<:ta.rla. Escriure a La Huma·
nltat. NUm.. 1H2

Rbla. Catalunya, 13
Porteria

en

l'EU!:FON :l'.!06'1

S'ARRENDA
BONES CONDICIONS

Tall i confecció
Acsdémla. sistema
cVI·
nadé:t el més ràpid 1 senzill. Classes 5 ptes. mes.
Conlecclonareu
vostles
vestits 1\ls tres dJes d'ensenyança. Pau !Biea!ea, 60

CATALA. Correcció d'ort¡lnala 1 proves d'lm·
PIANOS DE LLOGUER
premta. Estil I ortogra.Cie.. Preua mòdJca. Es- tsruc. 18, entresol. O. Ble.
¡er
criure a La Humanitat.
Núm. 105.
DOS AMICS a tot eatar desitjo, preu eeconòmlc. Escriure a La Humanitat. Núm SOl

2.000 persones
d 'ambdós sexes de tots
prusoe, desitgen lnter·
canvi de COtTeSl>On~èn
cla am1stosa, segells, po;s.
tals, revistes, fotogra!les,
e~c.
Prospecte grntuit:
L Univers. Pl. Nova, 6 I 1.
Barcelona.

DISPESES

VENDES

INSTALLACIONS 1 r&paraclons: al¡rua, gas
electricitat Josep VHa'
Calabrla, 105. Tel. 36432:

A PREUS DE

LIQUIDACIO

PARE I FILLA dtslt..
gen dos amics o lnl!.tri- cPeugeott 30 1. sednn;
monl tot estnr. Palla, 12, cRenaulh B 49000 »
cFia.t:t B. 46000
»
1er. lra.
cChevrolett B 49000 »
cChryslen 70, set places
COBERTS a 2'60, CD· 1 altres vtnt cotxes més
treten!menta 1 3 plata a a tota prova, us intereselegir a La carta, pa, ~1 sa veure. Rosselló, 132.
1 p08l'es, tot su¡:.erlor. S. E. I. D. A. S. A.
Ronda St Pere, 11, prl!.l.
TRASPASSO qutosc de
FAMILIA CATALANA, rellotgeria. R: Aribau, 22.
desitJa 1 ó 11 b06tes d. o
t. estar. An&cls, 6, 2.n 1.•

ANCEL MARTI . l 'a ller
o ·euquaderoacló (Mart!·
oez de la Rosa, 17 T&lèCou 7635:1 • Barcelona¡.
MALALTS.
Pulmons
Cor. Medlclna ¡eoerat'
Satllls. Raigs X., SOl ar!
tlflclal Ur Lluls Cuesta.
Urgell, 20. pral Colll!Ul•
ta de a a IS.

REPARACIONS en gas,
IU¡¡ua I electriCitat. Casa
PENSIO de ti a 11 ptea. universal,
CWTer Oall. 70,
liQuido a. preus Bacbero.
fiXOS. des de 150 PteS.
Ho~ tal ranca
tot ooolort PI Maclà, lrrlsorls I a la menud!l,
Pl.
Nova,
6
i
7.
Barcelona.
18. pral
CONSTRUCCIONS oe
TRASPASSO ràpidament fUJiterla Mobles 1 oeco.
FAMILIA CATALANA
1 d 'esQuerra desitja w.. a tota mena de negoci o ració. J06ep Cblva Carrer
sense cobrar VllardeU, 18. l:toatarrancs.
donnlr o tot estar. An· establiment,
comissió. Hospital, 6 en·
iW• 6. 1er. 31.•
tresol.
SASTRE. Adoba I glra
MEN.JARS
VEGETA·
A TERMINIS
ve¡¡tlts vestlt.a. Nou de la Ram.
RIANS J de réQ:Im veget.
confeccionats
1
en
peça.
bla.
10, prop Rambles.
ptea. 2'50. Pelaf, 1\!, pral.
Enric Granados, 17. prnl.
segona
2a. De 4 a 8.
MAQUINES
gasoses,
DOS AMICS a tot esocaSió. ::>epUlveda, 10'..!.
BILLARS, econOmies
tar desitJo, Dreu econòmic. Escriure a La Hu · per a calé I torres. Vda
de M. Sàncbez. Barbarà.
manitat. Núm 301.
VOLEU pintar el pis?
núm 12.
cUyp» us bo Carà. a preu
reduJt í millor que cap
HABITACIONS dea de
0'11i Cadena. 113, entresol.
PERRUQUERS. t:)IUona altre. Demaneu pressu·
americana, ¡¡reus econò- post Estudi: Palma sant
.Just. ~ . 2.on 1.•
CEDEIXO babltaclons mies. VIladamat. 9
tot nou, p , redulta. Aro
---------.;_.---------,
Teatre, 10, 2.on l..a

o e

4 PESSETES, dJa, tot
estar, 1'1i0 menJar. bab.
l.ndependent. Dr. Dou.
12. en tressol, 11.•

c.

A

o

s

Co!Aecoió d'11 quadres (oartlcu·
lar) d 'acreditadea finnes, entre
elles Fortuny, Meifren, Cusachs,
Marta Alsina i d'altres.
Seran exposats dea del dia 25 al

SALO DE SUBHASTES
DELMIR iBAAEZ
Esoudillers, 10 bis • Tolòf. 15642

MUDANCES: Conduc.
torca-autos. des de a pesaetes bora. Cadena. 22
TcléCon, 11174.

DR. ROSELL
Passeig de Gràcia, 106

Ha tomat a encarregar-se de la seva
consulta.
CRISIS HEMORROIDALS
VARICES

124 '~

4'97
33'20
30'1!0
1'81
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1'63
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AvUI

que cura 1 alleu¡a de& ce lea primeres dosis
totes 11..3 wal::altleo; du I aparell urlnrui. ronyons
I bufeta; evita ela eondu¡ue ~ operacloua. Tisana comp06ta do plantes de paladar
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15 d'octubre del 1935, la magnifica motonau

Borsa oficial

lll119-

1186:>

''EL AS''· Corts~ 412

423.

Avui

u~

Informeu-vos a les oficines

Borsí del migdia

•

gg_

Solament és per a caçar tncautes
TITOL DE 1." CLASSE

Nord, 41'60, 41'50, 41'55; Alacant,
34'30, 34'40; Ford, 270, 269, 269'50;
Petrolets, 5'20; Colonial, 36'00; Explosius, 129, 128'85, 129; Rif, 65'25;
Aigües, 186, 185'50, 185"75; Chade,
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NI ON CENTIM JUES

Borsa del mati

Impressió
Els D eutes de l'Estat estigueren
quelcom variats en la contractació,
però una manca de negoci esparv~
raren l'Interior 4 per 100. Remuntà.
un xic l'Exterior; no remuntà. més
que uns 25 cèntuns. Igual passà amb
els amortitzables amb impostos i sense, emissió del 192'1, que foren gairebé els únics valors que es cotitzaren
a l'esmentat rotllo de Deutes de
l'Estat.
Les Obligacions Municipals, només
que sostingudes, Igual que les Diputaclons, Provincials i Tresoreria de la
Generalitat.
Les Obligacions ferroviàries, com\l\ttament encalmades per manca
de transaccions; les Nord, amb més
fermesa i un xic de contractació de
les Atacants. Al sector d'industrials,
dominà quelcom de sosteniment.
Als rotllos de fi de mes 1 al sector
d'Accions ferroviàries, es feren molt
poques operacions I si bé a l'obertura. de borsa predominava certa tendència de puja, a mesura que anaven passant la. sessió els ànims decaigueren 1 observaren un retrocés
de mig enter amb Nord I Alacant.
Als rotllos d'industrials, hom pot
dir que tot es féu a l'obertura, puix
que ja obriren a canvis alts I després quedaren completament encallats degut a. la manca de negoci;
una sola excepció hi hagué a l'esmentat rotllo, i foren les Accions
Aigües de Barcelona, que durant la
sessió pujaren uns dos enters, encara que a la sessió del borsí perderen
quelcom de terreny. Les Accions Cha-

SEmVEl RAl'lO CSE'l'MANA.t.. t;N l'IU. tM.HO.In..ONA · 1 tll.l..BAO
60rtloea @da DIMECRES ll la na cap ll 1/altncl.a, Alacant, Màlaga
l:ievllla, Vl¡o, Vllia¡¡a.rcla., Corunya, MuaeJ., Santander l BUbao
Alt.ernlllt-se les escrues de:
.l'a.rragoua, oeuta 1 l:luelva cada cues 110tmane•
SanG Oarlea 1 FerrOJ cada dues setmanes
SERVEI CORRENT EN'l'H.E üAttCEl..ONA 1 Bl.WAO
cada duea setmanes
Sortides eLS DIVENDRE.l:l a la nit, cap a l'arraguna. t:iant Carles,
Vlnaroo, Valéncla. Cullera, Alacant, Carta¡eoa, A¡¡utlaa, ALmeria, MeWla, !\11otl11, Màla.ga, Ceuta., Càdl:.r.t. t:lev11111, l:luelva, VIgo, Marm, Vl.
Uagarola1 _ferrol, corunya, AvUes, Musel, l:lant.ander. J::Sllbau 1 PasaJea
En lea bwee rapld 1 corrent a adUle~ carrega per a Iào¡er, Larrlll~t 1
casablaDca amb tranaoordament a Mtun¡a 1 çambè per a. l'Wa er~
tlna l Aya.moDte o.mb transbordament a BueJva.
B.Eli.VEl &NUU!. tiA.I:WELONA, tl!:1.E 1 M!üU$El I "
SOrtides Qul.nzenalS ea .i.IJous cap a Sète 1 Marsella.
Serve! QUl!Uen8.1 cap a UENOVA
La ctl.rre&ll ea rep al TI.D¡lad<> de la Companyia Moll oe1 Rebau
IelélOll 13686

DESCONFIEU DELS QUE
ANUNCIEN GANGUES

HABITACIO, lloo céo.
trtc. cedel:ro a bon preu
per a guardar-ht obJectes
S'OFEREIX xo!er, tota E$crlure La Humanitat
mena de treballs. Carme, Núm. 316.
39, 2on. pis.

CoHecció segells

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Per 120 ptes.

des, tornaren a repetir els canvis alls
del mes, però també amb una. gran
manca de transaccions.

B AR C E L O NA

Ybarra y C. S. en C.

ENSENYANÇA COMPLETA,
DOCU~IENTS I TITOL
GARANTIT

•

Tel. 14231

ARMARIS lluna, 15 dlL
ros; cbutleta•, taules, cadlres. llits Sepúlveda, 95,
porteria.

pUc 1 econòmic. Campo
Sagrada. 21 Tel 35804

ES DESITJA jove a tot
estar. Boquerla, 10, 2on.

11
,

Fundada l'any 1912

COMERÇ I FINANCES

<prop Rambles>

GUARDAMOBLES Pll·

OFERTES
I DEMANDES

DOS O TRES joves tot
estar o sols dorm!r. Carme, 9. Colmado.

Carrec de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

Ofereix lmpol'tants rebaixes en tots
els artiCles de Camiseria., Corbateria,
Gèneres de Punt, etc., etc., durant
tot el mes de setembre

LA BORSAI

BARCE L ONA

APARELLS

I

TANCA

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

CORT.S CATALANES, ~Jj

~~

•

ANUNCIS- PER -PARAULES

TO ll" D'O CASIO

CLASSES DE PERFECCIO·
NAMENT OOMESTIC
MAUHJU: Passeig du ta Gastell.an.a, Lt. - üARCELONA· Vla Laietana. :.
I..a matricula per a les classes de •
LIHIA RAPIDA DE CRAN LUXe BARCELONA • CADiz'. CAHARIES
erfeccionament Domèstic de l'Es- t:>unldea setmanals els dissabteS a Iee 12. Etectua.rao el servei lea motonaus
P
'Aprenentes
I
Co
1
•.>....:«CIUDAD DE SEVILLA• I tVILLA DE MADRID•
cOla d
mp emen...,. 14 LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
d'oftcls de la Dona «Lluïsa Cura» es..
SOrtides cada dJa tUevat ela diumenges) de Barcelona 1 Palma, 8 lea
tar& oberta fins el dia 30 de l'actual,
lll bores per lea motonaus
de sis a wlt de la tarda, al local
ICIUDAD DE BARCELONA• I •CIUDAD DE PALMAt
d'aquest institut, Rda. Sant Anto- SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT 1 PALMA
l9.
, , .., DE MALLORCA, BARCELONA
ft1AO I BARCELONA • EIVISSA
111
.,lA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS EI..B PORTS 1.>& LA MJIDl
TERR.ANlA. NORD D'AFRICA I CANARlES. - SOI'tldes QUlnzeneJa oe
cetona els dJJous. LINIA COMERCIAL BILBAO • OADIZ • CANARJ..ES. AMB
_ ESCALA A TC'TS ELS PORTS DEL NORI.> DESPANYA SOrtides Qul.J:l
zenala de üllbao ela C1.1Joua. UNIA RAPIDA REUOLA.Ii ENTRE ESPANYA
l fERRITORlS DE LA GUINEA ESPANYOLA tFERNANDO POO) - SOr
com era de preveure, els veïns de tldea el dia 11 de cada mea, amb escales a Valènclll., Ci\diz, Las Paln:Ïaa, Sa.n~
l:l l..arríada de la Barceloneta. han Cruz de TenerlCe I Freeto~ó ~% ~~el,J;elfaernaDdo Poo. Bata. Ko¡o I
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51HA CONSTITUIT EL COMITE DELS TRETZE

•

~~ot

acordar sanc1ons econòmiques i recomanar les militars

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

EL Nou GOVERN

-~u i na

opinió
. ?

en ten tu·
Madrid, 26. - Heus aqui les opilions expresades sobre el nou Goern per polftlcs de diferents matios:
EL SENYOR BESTEIRO

«El nou Govern m'ha produït una

BESTEIRO
mala impressió. Espero que, per al
bé d'Espanya, no durarà gaire.»
DIEGO MARTINEZ BARRIO
«No m'agrada la manera com ha
estat resolta la crisi. Dins l'opinió
.·epublicana. havien inlós esperances
'erta mena. de desigs, la. realització
dels quals són urgents. Naturalment
we els Governs han de judicar-se
9els seus actes. Esperem, doncs, a.
veure què farà. aquest i aleshores podrem parlar-ne. Però insisteixo que
no m'agrada la. manera com ha estat
resolta. aquesta crisi.»

Sembla que el nou Comitè necessitara. deu o dotze dies per
a dictaminar i, mentrestant, l'assemblea ajornarà les sessions ••· El moment d'espera és aprofitat per part de la Prem·
sa francesa per a intentar una desviació de la política
seguida per Laval
EL CONSELL ACO RD A RE·
DACTAR UN INFORME
D'ACORO AMB L'ARTICLE
15 O EL CONVENANT 1 1
ITALIA NO ASSISTEIX A
LA REUNIO
Ginebra, 26. - El Consell de Ja
S de N. s'ha reunit aquest mat!,
primer en sessió privada I a. continuació en pública. L'objecte de la
primera ha estat assenyalar el pr ocediment per a la reunió pública, i
hi han concorregut solament els
caps de les delegacions.
En el moment que el senyor Gu1nazu, argenti, president del Consell
de la S. de N., ha declarat oberta ra
sessió pública, es trobaven presents
tots els Estats membres, llevat d'Itàlia. S'assegura que l'absència d'Itàlia és deguda al fet que no vol seure
a la taula del Consell mentre Abissínia hi estigui representada. E'1 delegat d'Abissinla, senyor Teclé Hawariate, és acompanyat del professor
Jèze, conseller juridic del Govern
abissini.
El senyor Madariaga ha llegit l'informe que el Comitè dels Cinc eleva
al Consell. A continuació ha parlat
Teclé Hawaríat..!:_, el qual ha manifestat que el seu uovern estudiarà amb
la major atenció qualsevol suggerència feta. pel Consell de la S. de N.
El president, senyor Guinazu, ha
proposat que el Comitè dels Cinc ~egueixi constituït, a fi de poder en
qualsevol moment, sempre que sigui
cridat per a això, fer suggestions
sobre el problema per al qual fou
nomenat. El senyor Guinazu afegeix
que els esforços de conciliació han
de continuar i que les tesis de les
dues parts són perfectament conegudP.s actualment. «Pt>r tant. pro¡nso

tic també d'acord en aquest punt
amb el representant britànic. El Consell portarà a. cap aquesta labor dintre de l'esperit i la lletra del Convenant I estic segur que, després
d'estudiar les circumstàncies del plet
indicarà les mesures que cregui méS
equitatives.»
El senyor Litvinoff, delegat soviètic, diu després que no hi hauria
<l:ubte sobre les mesures que adoptana el Govern soviètic, quan arribi
l'hora., per tal de salvaguardar la.
pau a l'Africa 1 a tot el món.
El segueix el Dr. Munch, delegat
de Dinamarca, el qual secunda les
manifestacions dels anteriors oradors i expressa el seu convenciment
que el COnsell indicaria el millor
procediment per a mantenir la pau,
dintre els prmcipis de la. S. de N .
El President, Sr. Guinazu, abans
d 'aixecar la. se:.>ló, anuncia. que les
proposicions fetes han estat adoptades per unanimitat.
LA FORMULA ACORDADA
PEL COMITE POT DONAR
SIS MESOS DE TEMPS
Ginebra, 26. - La. sessió secreta
del Consell de la S. de N. ha acabat
quarts de dotze del
1 prop de dos
mati. Hom ha. resolt el següent en
relació amb el conflicte !talo-abissini:
El Consell de la. s. de N. nomenarà, en la seva sessió pública, un
comitè integrat per tretze membres,
és a. dir, tots els del Consell, amb
la. sola excepció d'Itàlia.
Aquest Comitè estarà. encarregat,
d'acord amb l'article 15, paràgraf
quart del Pacte de la s. de N., de
l'ela.bora.c!ó d'un informe final del
Consell. que contindrà recomana-

AUGUSTO BARCIA
«Per a mi la crisi és el triam! rotund dels sistemes polítics amb procediments personals implantats per
Gil Rebles des que els populars agraris participen al Poder. Eliminació
de totes les personalitats que els
fan nosa i absorció progressiva dels
llocs directius de comandament. Judicar el que serà. el Govern per a
mi és un enigma. No m'explico per
què Lerroux, sortit de la. presidència, pot passar 1 restar a Estat. Tampoc no comprenc com els agraris,
que han provocat la crisi per la seva
actitud contra l'autonomia de Catalunya, consenten que el cap vagi al
Govern a. coHaborar amb un representant de Lliga. Catalana, que, per
força, haurà. de posar, per damunt
de tot, la defensa. de l'Estatut. Finalment, per a mi és un misteri la. presència del senyor Rocha a Instrucció
Pública.)>
MIGUEL MAURA

EL SENYOR VILLALOBOS
«La nota del President de la República és una meravellosa exposició de la situació espanyola. en aquests moments. No hi ha cap dubte que vivim en un estat de guerra
civil, no cruenta, però si sorda, amb
el qual cal acabar. Per altra banda,
no m'ha sorprès gens que per fi hagin desplaçat el senyor Portela Valladares del Poder, tal com un dia
ho feren amb mi.»

COM HA QUE DAT CON~
TI TUIT EL COMITE DEL
CONSELL
Ginebra, 26. - El plet italo-abissinl queda a mans del Consell de la
Societat de Nacions. El Consell pot:
a) Ordenar sancions econòmiques,
però solament; b) Recomanar sancions militars.
En el primer cas el Conveni estableix que els cinquanta-set membres
de la Lliga -exclosos, naturalment,
Itàlia i Etiopia- han d'a.ludar-se mútuament en la imposició de les mesures que s'acordin. Aquesta. solidaritat no obliga. de la mateixa. manera.
quan es tracta del segon apartat.
El Consell de la. S. de N. el formen els tretze membres següents, el
vot dels qua.ls ha de produir-se per
unanimitat:
Espanya: Sr. Madariaga.
Anglaterra: Sr. Anthony Eden.
França: Sr. Laval.
U. R. S. S.: Sr. L!tvinov.
Portugal: Sr. vasconcellos.
Xile: Sr. Vicuña..
Equador: Sr. Zaldumbide.
Polònia. : Sr. Beck.
Turquia: Sr. Aras.
Dinamarca: Doctor Munch.
Argentina: Sr. R. Guinazu.
Romania: Sr. Titulesco.
Austràlia: Sr. Bruce.

EL SENYOR LAMONEDA
«Pitjor que l'anterior. No durarà
gens. Morirà. a les Corts i amb les El dia 24 es reunl a oownlng Street el gabinet britànic per tal de repassar
Corts.»
la situació Internacional. Els ministres britànics prengueren Importants
decisions relaclona~es amb les mesures que s' han de practica r en la crisi
EL Sr. SANCHEZ ALBORNOZ
«El nou Govern em sembla tan re- del conflicte ltalo-ablssinl. M. Ramsay Macdonald surt de Downlng
accionari com l'anterior. No s'han aStreet després de la reunió
complert les esperances que als repu(Express- Foto.)
blicans feren concebre les notes presidencials.»
-ha. dit el president del Consell ne cions adreçades a les dues parts 11la. S. de N.- , que el Consell podria tigMts.
EL Sr. PRIMO DE RIVERA
Al mateix temps, el Consell con«Un desastre. I una vergonya. A- prendre algunes mesures immediates
quest espectacle polític desmoralitza, per tal de redactar el seu informe finna la continuació en les seves
fastigueja 1 torna beneits els espa- segons disposa l'article 15 del Co..- func1ons del Comitè de Conciliació
nyols. Espanya. fa avui, de nord a venant, i que el Consell, constltW:t dit dels Cinc, que resta autoritzat
sud, una riallada, preàmbul de la més en Comitè, hauria d'ésser l'encarre- per a prosseguir les seves actuacions
gat d'aquesta tasca.»
tràgica de les ganyotes.»
~s que ~1 Comitè decideiYi imposar
El senyor Guinazu ha proposat 1acceptació de les recomanacions a
EL Sr. HONORIO MAURA
també que la. sessió del Consell no les dues parts litigants.
«Ja no ens falta tant a. nosaltres, es tanqui, sinó que ha de continuar
Això demostra que el procedrment
els alfonsins.»
reunit fins que hagi estat redactat de conciliació ucaba en el moment
l'esmentat informe.
qu., el Consell accepti les recomanaEL Sr. NICOLAU D'OLWER
Parla a continuació el cap de ¡a
Fins aleshores, ambdues parts
eta meva impressió és que la. so- Delegació britànica, .Mr. Eden; ma- cions.
interessades tenen la possibilitat l'e
lució no soluciona la crisi; en real!- nifesta que, a desgrat de tots els es- dirigir-se al Comitè de Conciliació.
forços i la sinceritat amb què han
Convé po3ar d ~ man!!est que t>l
estat portats, no s'ha. arribat a una Pacte de la S. de N . preveu per als
solució. Recorda que el 4 de setem- seus treballs cert període mAxun que
bre expressà el seu punt de vista s'estableix en sis mesos a. partl.Í- del
que el mecanisme de la S. de N. dia que el Consell de la S. de N. s'ohauna d'ésser posat en funcions, 1 cupà per primera vegada de l'asarn suggereLX que ha d'ésser emprat sumpte <en aquest cas, el dia 4 de
l'article 15 del Convenant com a setembre actual).
LA POSICIO PARTICULAR
m1tjà. per a solucionar el problema
DEL SENYOR EDEN
FINS A ":"ENIR CONTESTA
!talo-abissini.
Ginebra, 26. - Als cercles giDeO'ETIOPIA,
DEFINITIV A
Mr. Eden segueix dient: «Aquesta
NO ES POT RE DACTAR EL brins concedeixen gran importància
és la tasca. que hem d'empendre amb
DOCUMENT DEL CONSELL a la frase pronuncada pel senyor Etota. serietat 1 atenció I sense retard.
Ginebra., 26. - La redacció final den en el transcurs del seu discurs
Aquest procediment té altres avantatges sobre els quals el nostre Pre- del napporb del Consell de la s. de d'aquest mati davant el Consell de
s!dent ha posat la seva atenció amb N., d'acord amb l'article 15 del Pacte la. Lliga, quan ha dit que el temps
tota propietat. Tot el temps que el de Ginebra., no podrà fer-se fins q-.1e que necessita el COnsell per a redacConsell estigui reanit treballant en 1no s'hagi rebut 1a. resposta defini- tar l'informe pot ésser aprofitat per
la. redacció del seu informe i reco- tlva d'Abissínia a les acusacions ita.- a. determinar si podia fer-se alguna.
cosa més per a. assegurar la pau.
manacions pertinents, han de conti- ¡ lianes.
Com es recordarà, els delegats tr!omposs~&t~ts ~eusepeMrcte' a'Ffcegn!lvFcnuar els esforços per a la conciliació,
1 no perdre cap oportunitat per a abissinis, en presentar la. resposta
fer-bo, dintre els termes del COnve- provisional al memoràndum italià El te !talo-abissini:
Primera. Ac~pt.ac!ó de la suggede setembre, declararen que
nan~.. Mentre el treball de redacció
de 1 informe vagi a~çant, els go- tard presentarien la. resposta definl- rènCla. ablssinia d'enviar una comisNICOLAU O'OLWER
verns trndran oporturut.at de cons!- Uva del seu Govern. Aquesta res- sió d'observadors neutrals a les regions frontereres d'Abissinia.
la
b'lltat d
Segona p
tat, no fa més que adiar-la, perquè derar e I que ha d e fer-se per a sal- posta, redactada. a. Addis Abeba ba
e negoc OSSI 1
. •
és un Govern constituït sobre la. ma- vaguardar la pau. Es aquesta una estat enviada aquest maU des d'e 1a.
lnte¡overns
els
d 'Abissínia. hom creu ~e clons directes entre
teixa. basa que el que presidia Ler- obligació dels membres de· la. sA. de capital
·
roux. L'única düerència sensible con- N que nosalt res no negli guem.
Tercera Aplicació de sancions e- ressats.
a ' Ginebra. fins
ca- no podrà. arr1bar
ò ¡ ·
•
baré amb poques paraules sobre el tre uns deu dies.
sisteix en l'aportació de la Lliga; però conflicte:
m ques com a mesura prevencon
briM.
s.
de
Govern
EI
cal terur present que com que la Lliés
ti~
IN·
POTSER
N.
DE
s.
LA
sela
recentment
exposat
ha
ga ja fa alguns mesos que coHabora tànlca
TERROMPI ELS TR EBALLS reda:ar ef'~ eM~tèrt :f::e f.:S~~
amb els radicals i ced!Stes a la Gene- va politica~obre ~uesta qüestió de
ralitat 1 als Ajuntaments de Catalu- manera au ,rt~a. no hi ha, doncs,
PER DEU O QUINZ E DIES basat en l'apartat quart de l'article
París, 26. - Els penòdics d'aquest 15 del Pacte el qual diu que sl els
nya al Parlament ja. havia adoptat, necess1tat d afegl! srnó que el Gode fet, uua actitud completament go- vern britànic t>~tà fermament deter- mati expressen llur creença que la esforÇOs del 'consell per a arribar a.
vernamental. De manera que no re- minat a mantenl!-la.J
S. de ~· interromprà. els seus tre- ' una solució pacifica resultaven inpresenta cap reforç el seu ingrés al
Tot seg-.Jit fa us de la. paraula u balls dissabte I es reunirà. de nou eficaços l'esmentat consell farà ¡
senyor LavaL El cap del Govern dea o quinze dies després, per a publi~ un report aprova.t, bé per
mm isteri.
De t.ota manera cal remarcar que francès secunda les manifestacions fer-se càrrec del crapportJ elaborat unanimitat 0 per majoria de vots,
dins el nou Govern el senyor Gil Ro- de M.r. Eden dient: «França s'adhe- pel comitè especial en base a
que contindrà. una. declaració dels
fets ¡ les r ecomanacions que hom
bles conserva la cartera de Guerra rirà a les obligacions del Convenant. cle 15 dels estatuts.
i que el senyor Portela nA abandonat El Consell ha de procedir ara segons
E1 president del Consell fran005, cregui justes per a aplicar en cada
aquest ' fonnular recomanacions. Es- senyor Laval, ,! ; esperat a Parts diu- cas
la de Governa r-ló,.
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AVUI FA 65 ANYS

més

l'art!-,

"'
El 27 de setembr d
ciutat d'Estras!nlrg eva e1 1870 la
l liurar-se als exèrcits haver . de
8Stans
que l'assetjaven, després
jensa her oica. El dia Prim~a de.
mateix mes s'havia lliur at { / el
amb l'emperador dintre. El 27 e ,an,
tubre, el traïdor Bazaine 0~oc.
ria
Metz: a l'enemic t l a uuerr
dava resolta. Tots els e~ que.
posteriors al Nord, al Loire orços
Bel/ort, fracassaren sorolles • 0 a
La França va quedar em an.lent.
anguniejada per un deut:O~~da I
rador t la pèrdua de l' Alsà apa.
gran part de la Lorena 1 eta I
Lo~ar!ngia dels monarques Jrg~aa
Prussta, per contra, va aferma es.
seva hegemonia dintre l'I mp r .la
1
aquest es va arrelar i unifïca:' 1
JlO.
derosament.
Fa, doncs, avui, seixanta-ci
anys de la caiguda d'Estr b nc
dintre . la consteflaci6 ale:U;:;:
No arnba a un segle-un segle é ·
una gota en l'Oceà del temps-~
sembl~ que parlem de quelcom re.
motissmt. ¡S'han regmr at rant3
esdeveniments d'aleshores ençà/
H_a estat tan enorme la commC:.
ctó de la U!ferra mundial, que la
Jranco-prusstana, al seu costat
sembla una pantomima dels Onot~
Jrts.
¿I com no ha de semblar-nos re.
mota la guerra del 70, qua¡¡ les
f!Uerre~ napoleòniques - cent anys
t escatg- es confonen en el 1w3•
tr~ record amb !es mèdiques i les
pumques, antenors a Crist? st
fins de l'espaventable tragèdia de
Ja vint anvs diríeu que se n'ha esborrat l'empremta. Altrament nc
es comprendria el bel!icisme' tm.
perant que ens ta estar amb l'ai
al cor a tots els que tenim memc>
ria.
St ara ve el daltabaix que algú
somnia, en el futur ja no caldrà
comentar els desmemoríamenu .
Tot ja creure que de la pròxima
guerra ningú no se'n recordant..
per tal com no quedarà ningú per
a recordar-la.
J. M. FRANGES

S,':

NO HI HAURA COMISSI O
DE NEUT RALS A ETIOP IA,
LAVAL NO PARTICIPARA
EN LA REOACCIO DEL
DOCUMENT
Ginebra, 26. - Als cercles francesos de Ginebra s'afiança. la. creença. que la S. de N. no accedirà. a la.
petició del Negus perquè l'organisme de Ginebra enviï a. Etlopia. una
Comissió d'enquesta que investigui
sobre el terreny la situació a. Abissínia..
A més, als esmentats clrcols ~:s
considera. que la pr esència de la.
Comissió a Abissinis podria originar
incidents i que, d'altra banda, li seria dificU desenrotllar la seva missió, tenint en compte la. topogra.tia
accidentadissima de les regions frontereres entre Etiopla. i les colònies
italianes d'Eritrea Somàlia..
Hom creu igualment que La.val no
participarà. en la. redacció del dOC"..t·
ment del Consell, puix que dissabte
marxa cap a. París. En ce.nvl, hom
suposa. fonamentadament que Eden
par ticiparà. activament en aquests
treballs.
DUBTES, A LONDRES, SO•
BRE L'APLICACIO DE SANCIONS
Londres, 26. - Als cercles oflcla.ls
sembla que existeix algun dubte en
la qüestió de l'aplicació de sancions
econòmiques a Itàlia, perquè hom
creu necessari que cal comptar abans
amb la plena seguretat que s'ha
d'obtenir el suport dels membres de
la Societat de Nacions, tal com ha.
estat previst en el paràgraf tercer
de l'article 16 del Pacte de Ginebra..
Existeix el temor que es registraran greus Incidents quan es tracti
de privar la navegació dels vaixells
que transporten municions per a. les
tropes ital!anes.

Focs
de Benoala

~

menge al matf, per no tornar a Gin ebra. fins que hagi acabat el «raPport» del comitè especial, del qual
forma. par t, en r epresentació de
França, el senyor Massigll.

LA COL-LABORACIO FRAN·
CO·BRITANICA POT EVI•
TAR LA GUERRA
Londres, 26. - Sir Auster Chamberlain celebrà anit un interviu amb
el corresponsal a Londres pel periòdic parisenc «Le Figa.ro», a.l qual
ha dit que seguia. convençut que una
intima i continuada. coHaborac!ó anglo-francesa a Ginebra podria encara
evitar la. guerra.
Ha afegit que la. S. de N. sortirà
triomfant de la. dura. prova a. què
està. sotmesa o bé que quedarà. irremeiablement debilitada., i que l'acció resolta. dels seus membres pot
crear un precedent que encara podia ésser aplicat ert casos semblants
que es presentin més tard 1 siguin
un perill d'agressió a Europa.
Ha dit després que Anglaterra.
no actua amb egoisme, sinó que tot
el que fa està inspirat per la fidelitat envers el Conveni. Ha sorprés
fins i tot els mateixos caps l'adhesió
mostrada a l'organisme internacional per tota l'opinió anglesa.
Ha acabat dient que encara que
Anglaterra no vulgui adquirir més
compromisos, serà lleial amb els que
t:.é contrets i es pregunta solament si
les altres nacions estan disposades
a fer una cosa semblant, especialment en allò que Anglaterra. no pot
fer tota. sola.

«No vull judicar ara. Ja veurem
com actua el nou Govern, i aleshores
el judicarem.»

LA TRAVESSIA DE L'ATLANTIC AMB AVIO

L'aviador Fèlix Waltkus, natural de Lituània, sortl de Nova York amb
direcció a Kaunas amb avió I pensà fer el vol sense escales. A conseqüència d'un accident a la màquina es veié obligat a aterrar a Irlanda
després d'haver assolit la travessia. Waltkus resultà IHès. - Waltkus con·
templa les restes del seu avió
(Express · Foto.)
ES REUNIRA AVUI EL CO·
MITE DELS TRETZE?
Gl.."lebra, 26. - Hom espera. que el
nou Comitè dels Tretze començarà.
demà els seus treballs.
Com que el Consell no ha tractat
de la suggerència ab!ssinia. d'enviar
a aquell pafs una comissió d'observadors neutrals, és possible que el
nou Comitè l'estudiï.
Es probable que Mr. Eden surti de
Ginebra cap a Londres demà. o passat demà, però la seva. absència serà
molt breu. Durant el seu viatge serà
substituït a Ginebra pel Sr. Strang,
delegat adjunt.

CHURCHILL AL COSTAT
DEL GOVERN I FA UN
ADVERTI MENT AMISTOS
AL DUCE
Londres, 26. - El senyor Churchill
ba pronunciat un discurs després
d'un banquet celebrat avui a la City.
Ha dit que tot el pafs presta suport
al Govern en els seus esforços per
mantenir l'autoritat de la S. de N.,
d'acord amb les obligacions que Auglaterra. té contretes.
Defensem el Govern - ha dit- en
els seus desigs d'aclarir completament que no hi ha~à una acció unilateral d 'Anglaterra. Estem pregonament condolguts en aquest pals per
la campanya. a. fons que la Premsa
italiana fa contra. nosaltres; però estem molt satisfets que els nostres
periòdics no hagin seguit el mateix camí.
Diu després que no hi ha conflicte entre Itàlla i Anglaterra, sinó entre aquella i la S. de N.
Parlant de l'amistat italiana diu
que està. sorprès que un home tan
gran i un governant tan savi com
Mussolini tingui desigs de coHocar
el seu formós pafs en una situació
miutar i tinancera tan delicada.
Lamenta després que els esdeveni·
ments haguin pogut fer sortir els italians, i antics aliats del grup de
grans potències que treballen per al
restabliment de l'harmonia dins de
la familia europea, en la qual la.bor
la grandesa rediviva d'Itàlia podria
tenir un part ben honrosa.

I

EL COMITE NECESSITA RA
DEU OI ES PER A DICTAMINAR
Ginebra, 26. - Hom creu que el
Comitè dels Tretze necessitarà vuit
o deu dies per redactar el seu informe, el qual ha d'ésser sotmès amb
les recomanacions anexes, a Itàlia I
Abissinia.
ES POSSIBLE QUE L'AS·
SEMBLEA AJORNI LE S
SESS IONS
Ginebra, 26. - L'Assemblea de la
s. de N. té molt avançats els treballs
per als quals fou convocada ; és
probable, però, que en vista de la
situació internacional acordi ajornar
les seves sessions, sense dissoldre's,
a fi de poder reunir-se tan aviat com
calgui.

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

DECLAREN EN LA CAUSA
DEL DIPUTAT SENYOR
TOMAS I PIERA
En el Jutjat número 1 estigueren
prestant declaració diversos testim~
nls en la causa inhibida. per l'au·
toritat militar contra el diputat senyor Tomàs 1 Piera.
Entre els esmentats testimonis figuraven dues senyores.

*

DESCOBRIMENT D'UNA BAN·
DA D'ESTRANGERS QUE ES
DEDICAVA A INTRODUIR A
ESPANYA AUTOS ROBATS

Ens assabentem que la policia ha
descobert una. banda d'individus es·
trangers que es dedicaven a introduir a. Espanya autos robats a l'estranger.
Segons les nostres noticies, vtngué
una. reclamació de Ja. frontera que
passaven tot sovint per aquella carretera autos des de França l que
portaven una ma.tricula francesa I
suïssa i dóna la casualitat que sem·
pre era el mateix número, però en
canvi l'auto era. cada vegada di·
ferent.
Per si aquest fet podia constituir
ur. delicte, la policia es posà. a l'aguait 1 pogué saber que els esmen·
les negoc!ac~ons de conciliació fes- tats autos procedien de França, I
stn un canv1 en la. seva actitud, ha d 'altres nacions europees, que la maestat destruïda pel comunicat pu- joria d'ells eren nous ¡ que la placa
blicat en acabar el COnsell de mi- amb la. qual entraven ja havia en·
n1stres a Roma. Es veritat que els trat un altre cotxe ¡ no s'havia regisItalians han afirmat, a Ginebra, que trat Ja. seva. sortida enlloc.
A aquest efecte s'ha esbrinat que
les negociacions no havien ace.bat
encara 1 que no es pod1a parlar els esmentats cotxes anaven a ~
d'una. ruptura definitiva.. Però nin- rar a un magatzem existent en un
gú no s'ha esforçat per a interpre- dels carrers perpendiculars al ~ar·
tar les ambigüitats expressades o rer de Muntaner, 1 a prop de I auaccidentals del comunicat, com a tic «Turo-Park». En la dita casa \l·
vien un estranger (alemany peldque
bones proposicions.»
El corresponsal a. París del ma- sembla) amb el seu cunyat i la ona
teix periòdic té la. impressió que a d aquest. S'assegura que es ~ed 1ca·
la capital de França. domina, des- ven a. canviar algun dels n~er,os
prés de llargs dubtes, un pronun- del motor ! a. desfigurar-lo, I daciat pessimisme. Especialment diu questa manera. procuraven vendre:
de pressa. intervenint-hi per tal ène
el corresponsal:
«Es reconeix que Mussolini ha portar a terme l'operació una a& ·
canviat el to, però no ha. moderat cia d'aquesta ciutat.
0
1ue també es dedlcare
s·està.' a. Sembla.
·
lvi di
les seves
!acUitar a documentació referen~
n caclons.
a
que abans
dispo&at
doncs, més re
lt utos
pensar en Ja possibilitat que França als susdits cotxes.
La. policia creu que eiS d 5 a a
hagi d'acomplir els seus comprem!sos 1 participar en sancions econò- procedeixen de robatoris come~t.1
França o bé d'estafes, ja que ~om
miques.
d ells són completament nous I ·~•
Es parla cada vegada més d'una creu que pagarien el primer terniiW
! després desapareixeria el cotxe. ..,
) - ......
t ...
g._
sa._a_la._p•à..
(P_a....s..
- -- - -- ...

Comentaris de la Premsa
anglesa, francesa i italiana
POSICIONS I COMENTA·
RIS nE LA PR EMSA AN·
GLESA
Londres, :..... - En el seu comentari sobre l'ap:icació de les sancions
a Itàlia, l'òrgan laborista «Daily
Herald» publica el següent:
«Les sancions serien sense efectes
sl es sabés que mal no s'anava a.
recórrer a. la. força., però les sancions econòmiques i financeres poden ésser igualment eficaces sense
recórrer a. la força.. Alguns productes essencials per a la. fabricació
d 'armes i municions, i primere3 matèries necessàries al mercat !tallà.,
no haurien d'ésser exportades més
a. Itàlia. Els crèdits 1 les municions
han <i ésser prohibits a. Itàlia.
Sl el COnsell de la S. de N. hagués de publicar immediatament una
llista d'aquestes primeres matèries,
fent-les figurar entre les sancions
polítiques i econòmiques, el senyor
Mussolini podria obtenir una saludable lliçó.»
El «Daily Telegraph» consagra el
seu article de fons a demostrar que
Anglaterra. no fa una. polftica antiitaliana, sinó una. polfttca pro Societat de Nacions, 1 e&criu:
«Anglaterra no ha abandonat la
seva. amistat tradicional envers Itàlia. 1, quan les dificultats actuals bagin desapare_ lt, esperem que ambdós països podran collaborar com en
èpoques anteriors en el desenrotllament d'una. polftlca europea a favor de la. pa •.
No Ob3tant, les referides dificul- I
tats no han assolit encara. el seu 1
punt culminant. Pel que es veu, les
probabilitats de prevenir una guerra a. Africa no han augmentat. El
senyor Mussolini parlà., a Roma. de
«l'actitud que Itàlia podria adoptar
en determinades circumstàncies».
Això !a penst.r que prefereix acceptar la. PQS&ibllitat de l'aplicació de
determinades forme3 de sancions en
comptes de fer un movimt>nt seriós
per a. prevenir les hostilitats. La.
disminució de la tlvantor anglo-italiana. és cosa molt bella en ella mateixa, però no fa. desaparèixer els I
perills que deriven de l'evident In- ·
tencló del Duce de pesar en exerucló els seus plans a. Africa »

•••

Londres, 26. - El corresponsal a
Ginebra del 'Times. diu aJ seu periòdic·
«L'eSperança que existia que els
italians, en confessar un fracàs de

s1nd~1
Un fonnldable Incendi ha deltrult per complet r edtticl del
Ag rfcola de Molins de Rel <Foto centelle5 1
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