EL TEMPS. -

A catalunya el cet estl oobert o plreW oobert

per tot el pals llevat per la conca de Barberà on està serè I nebulós

pel pla de Lleida, Priorat I ta Cerdenya.
Els vents són fluixos i de direccions variables.
Temperatures extremes: Màxima, 15 graus a Tortosa I mlnlma,
1 grau sota zero a Angolaster.
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.T BOMBARDEJAT
1

Laviació italiana causa nombroses víctimes a les poblacions frontereres amb 1Eritrea
/Jn gran article de S1r Norman
L'exèrcit feixista ava nça pel Nord i pel Sud, amb les
Angeli per a LA HUMANITAT
La defensa del Pacte no columnes protegides per aviOns, tancs i carros d'assalt
pot provàcar Ja guerra Demà es reuneix el Consell de la S. de N.
1

inlindial

LA PRIMERA DENUNCIA
CIAL DEL NEGUS

Publiquem a continuació l'article que Sir Norman Angell, el
gran pacifista anglès, Premi Nobel de la Pau, ha escrit en aquest
moment internacional gravi.ssim. En el seu escrit Sir AngeU exposa magistralment els avantatges del mètode de seguretat collectiva. Demostra que, si les grans potències estan resoltes a detensar un altre pai! qualsevol contra una agressió, l'agressor
\auria d'abandonar els seus designis de guerra.
(Excl!Uiva de LA HUMANITAT per catalun11a)
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OBJECCIONS FREQUENTS
Una de les objeccions més freqüents amb relació a la &eguretat
coH<ctiva ctacció de tots contra el
qui provoca una ruerra,, és la que
diu ((que de cada conflicte se'n fa
una ruerra mundlab, i que «nosaltres
ens batríem per causes que no ens
interessen de cap mantTa)).
Parlant del Pacte, del compromís
eontret per les nacions de sostenirlo en la aeva forma present i de
l'obligació de conformar-se als ~~tus
compromisos, un cran diari anglès
comentava recentment que Anglaterra no estava obllrada a interpretar literalment els termes generals
de cada paràJTaf i article del P3.{'te.
Pretenia, el comentarista, que Anglaterra no estava compromesa perquè «cap país no té la més lleu
intenció de posar en pràctica els articles X I XVI1 per exemple. Si An'laterra ha&'Ue• respectat estrlotamen$ les clàusules des del 1919, ja
hauria estat abocada a ruerres a
Europa, a Amèrica del Sud i fins a
l'Extrem Orientu.
L'EXPERIENCIA, LA LOGICA I LA WSTORIA
Els qui afirmen que les sancions
de la Societat de les Nacions contra Itàlia amb motiu d'una invasió
en territori abissini, ens portaria a.
declarar-U la guerra, parlen com sl
semblants afirmacions fossin la mateixa evidència, sense tenir en comp.te l'exptrièncla, la lò(ica I la història.
No hi ha dubte que aquesta tesi
est.à bastida sobre l'error absolut f
- naturalment, està mancada de lò(i:
ca; des del punt de vista teòric o
pràctic, no és ni justificable ni tampoc plausible. Això és fàcil de demostrar en el cas de la situació
ltalo-ablssínla actual I també en el
que es refereix a l'afirmació segons
la qual «des sancions contra Itàlia
ens porlarien a una ruerra,.

Esta~ té q ueixes d'Austràlia o del
govern de la UJa de 1\lalta, posem
per cas, la Gran Bretanya està disposada a discutir, a sotmetre's a l'arbitratge o a portar l'afer davant el
Tribunal Internacional. Però no consentlri.'\ que una nació estrangera es
constitueixi al mateix temps en jutge i part I intenti Imposar el seu
veredicte per la força. Nosaltres podem afirmar amb certesa que:
El sistema. coHectiu complirà la
seva missió; ens protegirà el mateix
que a la pau mundial quan les potènc!es es~aran convençudes que les
altres nac1ons estan resoltes a de-¡
fensar-la de la mateixa manera que
les seves pròpies possessions.
Hom po~ pretendre, amb raó, que,
en realitat, nosaltres no estem ellsposats a defensar el sist(ma coHectiu de la mateixa manera que els
nostres territoris, I que Itàlia, crelent-s'ho, es deixarà portar per la
seva empresa guern:ra I ens portarà
també a. nosaltres a la ruerra. Però
en aquest cas no és pas el llistema
coHectiu el que provoca la ruerra,
sinó la nostra repuPlàncla per a defensar-lo. Es mentir pre-tendre que
en el cas que Anglaterra prengués
partit contra Itàlia 1 a favor del
Pacte, de la. mateixa manera. que
preudria partit per Austràlia en cas
d'agressió, es veuria arrossegada a

(Passa a la pàgina
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Ginebra, 3. - Al Secretariat de la s. de N. s'ha rebut un telegrama
d'Abissfnia, que diu:
"Addis Abeba. Octubre, 3. - Al Secretari General. - Prego comuniqueu al Consell 1 membres de la S. de N. que un telegrama rebut aquest
mati, tres d'octubre, del Ras Seyum ln!orma al Govern Imperial que els
aeroplans mllltars italians han bombardejat aquest mati Addua. 1 Adigrath,
1 han produït nombroses vfctimes entre la població civil, entre elles dones
i nens i han destrutt moltes cases. Actualment es desenrotlla. una batalla
a la provincia d'Agame. Aquests fets ocorreguts en territori abissini, constitueixen una violac..ó de la frontera imperial 1 crebantament del Pacte
(Covenant>, per l'agressió italiana."
Aquest comunicat està signat pel ministre d'Afers Estrangers d'Etiopla.

UN EMOCIONANT COMUNICAT
Aquest mati, el Govern abissini ha facilitat un
Addis Abeba, 3.
comunicat lacònicament emocionant, que diu així:
"La guerra ha esclatat. L'aviació italiana ha bombardejat aquest
mati Addua, Adlgrath 1 el nord de la provincia de Tigre i ha ocasionat
centenars de morts, entre ells vells, dones 1 nens."

LES ESQUADRETES ITAUANES
BOMBARDEGEN ADDUA
Add!s Abeba, 3 (O!Icia.l). - L'aviació de guerra italiana. ha entrat
per primera vegada en acció aquest mati.
Diverses esquadretes d'avions han bombardejat la regió propera a
Addua i poc després han llançat nombroses bombes sobre aquesta. po.
blac1ó, que han causat nombroses víctimes entre la població civil. Entre
els morts es troben ancians, dones 1 nens.

UN SEGON BOMBARDEIG D'ADOUA. - L'HOSPITAL, ltESTROÇAT
ADDIS ABEBA, 3. -

SEGONS INFORMACIO QUE ES REP DE

LES REGIONS ABISSINIES, ELS AEROPLANS MILITARS ITALIANS
HAN TORNAT A BOMBARDEJAR ADDUA. EL NOMBRE D'APARELLS
ERA MENYS IMPORTANT QUE EN EL D'AQUEST MATI. EN EL SE·

GON BOMBARDEIG, ELS APARELLS ITALIANS HAN LLANÇAT 78
BOMBES, QUE HAN CAUSAT GRANS DESTROCES, LES QUALS HAN
AFECTAT TAMBE L'HOSPITAL DE LA CREU ROJA. EL NEGUS HA
COMUNICAT EL NOU ATAC A LA SOCIETAT DE NACIONS.

Cent mil italians han
entrat en joc
Londres, 3. - El corresponsal a
Eritrea de la Britlsh United Prt!S3
comunica que les tropes Italianes han
iniciat l'avanç en nombrosos punts.
Especifica que les tropes Italianes
que entraren ahir a territori abissini,
constituïen la punta. d'nna !ormiòn-

EXAMEN DE FETS
Examinem els fets.
Itàlia desitja anexlonar-se Abissínia. Aleshores, els argumentadors
diuen que el fet d'impt'dlr-Li-ho ens
portaria a fer-li la guerra.
Doncs bé. Itàlia, certament, té canoa d.'anexlonar-ee Malta. Per a ie
Italians, aquesta Wa és terra irredempta. També posaria. la mà, a ben
segur, sobre les colònies angleses d'Africa o sobre una porció d'Austràlia
JtàUa necessita «<espai,, com ell~
afirma contínuament a fi de permetre a les aeves familles nombroses emi¡rar amb l'ajut del Govern.
¡Est.tm, doncs, obli¡ats a fer-li la
ruerra per a impedir-li d'anexlonarse les millors colònies de l'imperi
britànic? De cap manera. Per la
simple_ raó que Itàlla sap q ue def~nem amb totes les forces -que
son rrans-- lea nostres possessions.
I és precisamen~ perquè Itàlia &ap
que la potència bdtànica protegeix
aquests t.trritorls, que la seva defensa està a~gurada, sense &'Uerra
únicament perquè la furça hi és i
pot actuar en tot moment Si I tàlia
de N. els
est igués segura que a la
principis de seguretat coHectlva serien defensat<~, fins simplement pel
rènere de forces upotencialsn que defensen i\lalta i el Canal de Suez. de
la maleha manera que nosaltres defensem tt n!>stre territori, aquest sistema, fJUe es una prantla de pau
D!undlal, seria sense la necessitat
duna guerra, tan ben assegurat con.
tra una a¡nssló italiana. com bo
56n les n~tres colònles.

Demà es reuneix el Consell de ,la s. de N. Es l'hora crucial, definitiva, de l'organisme de Ginebra. ¿S'acorda•
ran sancions contra I tàlla, I agress ora d'E tlopla '1 Anglaterra 1 França te nen la paraula. Slr Hoaro 1 Mon•
sieur La val són els seus hom es, els homes d'aquest moment, amb una tràgica responsabilitat ...
, ble falca, les ales de la qual hau
POBLAT DESTRUIT PER L'AVI/\•
entrat aquest mati en moviment.
.
CIO ITAUANA
L'avanç s'ha generalitzat en tota
la !fnla, a les dotze d'aquest mati. Es
ADDIS ABEBA, 3. - L'AVIACió ITALIANA HA BOMBARDEJA'll
tracta d'enormes contingents, que es
calculen eu UllS 100.000 homes. Aques· I INCENDIAT EL POBLAT DE SENSEN. HAN MORT CARBONITZA'rq
tes forces estan ajudades per l'aviació ELS INDIGENES QUE NO HAN POGUT ESCAPAR AL BOMBARDEIG.
i per inacabables fileres de tancs i
carros d'assalt. L'avanç es realitza PER ALTRA PART, ELS FUGITIUS HAN ESTAT CLIVELLATS PER
fàcllment pel fet d'efectuar-se sobre LES METRALLADORES ITALIANES DES DE L'ALTRA BANDA DEL
terreny pla.
RIU QUE HI HA EN AQUELLES IMMEDIACIONS.

Els fills del Duce
Londres, 3. - Hom sap que entre
L'OFENSIVA S'HA GENERAUT·
els aviadors que han pres part aquest
ZAT A TOTES LES FRONTERES
mati en el bombardeig d'Adlgratb 1
altres nuclis de població abiSsines es
G inebra, 3, - El Negus ha denunciat a la Societat de Nacions que
troboven els dos !ilis del Duce, BruItalià s'ha generalitzat a totes les fronteres i q•te es combat "en
l'atac
no i Vlttorio Mussollnl.
' territori etiòpic", davant les fronteres d'Eritrea 1 dc la Somalla lta.lia.n~
A la provincia d'Ogaden <fronterera amb la Somalia ita l:ana) s'està UlU•
rant una important batalla.

s:

" l lTALlA SABIA ...
Auo é eçiden&. Sl Itàlia sabia
que AnJlaterra està disposada a defellS3;" la pau i la S. de N_, de la
mateuA manera que la. Jamaica 0
Nlciria, posem per c-u, t1 pacte s&rla tan eficaçment respectat per Itàlia com ho &ón aquells territoris, I
rePf't.tlxo, sense que hi hagi necessitat de fer la guerra. El perill de ruerra no pot lenir del fet que les po..
tèndes estiguJn resoltes a sostenir el
6lstema coHtctiu, però per la raó con~';rla: perquè I tàlia no aap sl serà
•
ensat o no.

AFIRMACIONS CATEG OR IQUES

t.e.
.~
de::--.
f

pOt.èocles estan resoltes a de&ttrltoria i ka aJtroes na- abeu perfectamaat.. 81 u

EL CONSELL DE LA S. DE N. HA
ESTAT CONVOCAT PER A D~
GINEBRA, 3 <URGENT) . - EL CONSJ!:LL DE LA SOCIETAT DE
NACIONS HA ESTAT CONVOCAT PER AL DISSABTE, DIA CINC DS
L'ACTUAL, A DOS QUARTS D'ONZE DEL MATI .
NO S'ESPECIFICA SI LA SESSió SERA PUBLICA O SECRETA.
AVUI MATEIX S 'ESTAN ENTAULANT IMPORTANTS NEGOCIA•
ClONS PARTICULARS ENTRE ELS DELEGATS DELS DISTINTS
PAISOS.

UNA GRA~ BATALLA A UAL-UAL
Addl.s Abeba, 3. - Prop d'Ual-Ual es cornb~ot fw·i~amc nt . EI:; etibp!cs
defensen el terreny pam a pam. Els italians emplen gairebé exclusiVa•
ment metralladores 1 bombes de mà.
¿S'HA CONTINGllf L'OFENSIVA
ITAUANA?

,,,

Addls Abeba (Urgent), 3. - 0!1c .Jimcnt s'11caba d'anunciar que
l'avanç Italià ha estat contíngut elllre Addua 1 Ad;grnth .

sana a l'Af rtca de l'Est. Heus aof et t•tre de la auerra. a-. la naiO punteJada d'Addua - la vella MPina Italiana - 1 Adlgrat, ve..ron elt
avltns Italiana amb la eeva olrnaa mortlfora. La aue rT8, 1a guerra, que oomençt per destruir I'HOIPital d'Aclclua~

(SEGUEIX INtERESSANT INFORMACIOA LES PAGS. 6 i 7).

Aquest numero ha estat visat per la censura

la,humanitat
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5 1VEN DRES, '

TEATRES
PALAU DE LA REVISTA
Companyia dlri&lda per
d SANTPERE
Avui, tarda, a les 5. Butaca,
1 pta.: EL RESBALON DE LA
REINA. Nit, 10"16. Exlt delirant:

EL HOMBRE INVISIBLE

D'UNA CONVERSA

triomf de M. Cortés, T. Moreno.
R. Hernae1. 1. Estorch, Santpere,
León, Alares, CorUs. 30 bolllssi·
mu Giris. • Gran presentació.

No aneu a trobar Garcia Lorco.
amb un programa determinat ni
amb pregunte!$ concretes. Tot això
COMPANYIA
serà. cohibir el seu natural desordeNICOLAU - MARTORI
nat i evasiu. Salta d'un tema a un
altre continuament, destruint per
Avui, nit, a les 10'15. INAUGU·
tant tota pregunta que, per és.;er
RACIO DE LA TEMPORADA:
concreta, serà sempre limitada 1
mesquina per a un poeta, com ell
ho éS per damunt de tot.
En el transcurs d'una conversa.
8 actes c1'ANGEL GUIMERA,
introduïm preguntes més o menys a
tomb &ebre «Yerma» i altres coses
de teatre. Interroguem:
-¿Com c!assiflqueu la vo3tra obra
«Yerma»? 8e'ns havia parlat d.'una
tragèdia, els cartells de la compaUn acte de Mérimèo. traducc!ó
de Poua I Pagès
nyia l'anuncien com a drama poemàtic, h1 ha qui la qualifica de poema simplement.
-«Ycrma»-eonstata Garcia Lorca-és una tragèdia, res més que
una tragèdia de cap a cap, amb el
Gran Companyia Llrlca en la Qual
cor i totes les coses que aquest gèfigura el divo PAU HERTOGS
nere comporta. Comen~n a par!ar
Pnmer actor 1 dlrector:P. Sesura
el:$ per:;onatg::!s, i ja tot seguit. s'endevina que passara alguna cosa de
Avu1, tarda, 4'30: LA CORTE
seriós, de gran.
DE FARAON • LA CANCION DEL
Com que les lloances per part de
OLVIDO. per Petchamé; LOS
CLAVELES. Nit, a les 10'15: UNA
la crítica han estat gairebé sense
MISS MAS. Exit formidable:
reserva, i creient que el Yeritable
no en té prou amb aLxò, preLa del manojo de ro~as artista
guntem:
pel divo PAU HERTOGS 1 tota
-Ultra. les lloances dels crit1c3,
la Companyia - Meravellosa preque no C"lS atre\irlem a escatir,
sentació.
¿sentiu que l'obra ha estat -veritablement compresa pe·· la premsa
barcelonina?
-La critica m'ha tractat molt bé.
A voltes amb força enèert...-I, a:¡uí,
afegeix ràpid-: Encara. que he d'adnrtir-vos que no faig cas de les criADEU A BARCELONA
tiques, n1 les llegeixo. Però a vegades me'n mostren una, em diuen
de ta Companyia. de GRANS ESque està bé, i llavors el que faig és
PECTACLES del Collseum, de Ma.drld (6 únics dies d'actuació). pas.<¡ar-hl la vlsta pel damunt.
AVUI, DIVENDRES, TARDA, A
-A Madrid, la premsa ... ? - InsiLES 5. InT. A LES 10'15. PREUS
nuem.
POPULARISSIMS.
-A Madrid, part de premsa em
tractà malament, i fins hi hagué
Butaques a
pessetes qui
m'jnsultà personalment.
EXIT DELmANT del meravellós
-A Nova--York, amb motiu de la
espectacle en 23 quadros del
mestre Guerrero
representació de «Bod.as de sangre»,
també us tractaren malament segons tinc entès.
-No cal dir que a Nova-York el
pels seus genialS creadors els I• fracàs
de públic fou complet, comeminents ARTISTES Conchita
plet. Les critiques deien bestieses,
Leonardo, Olvido Rodrlguez. La
com, per exemple, que no es conYankée, Maruja Gonzàlez, Paco
Galleao. Lino Rodrlguez, Los tres
cebia que la gent rústega parlés d'a,.
diamantes nes·ros, Paco Berna l, .. quella manera, 1 coses semblants. El
ew.. etc. .FASTUOSA PRESENcriUc de «The Times» era l'únic que
TAClO. 80 ARTISTES EN ESCE.
NA. 80. -Demà tarda. Popular;
1parlava amb solta, perquè començava conressant que no havia entès
HIP!, HIP... ! HURRA!
absolutament res, 1 després afegia
Nit, CARTELL MONSTRE. Acque una obra com aquella mai no
te 2on. de;
podria plaure un americà, ni peneHIPI, HIP ... ! HURRA!
1 ESTRENA de la revista de gran·
trar en la seva civilització. De totes
dlós éxlt, d'Arnlches, Estremera
maneres aqui hi ha un concepte fals
i mestre Guerrero:
sobre tot això, perquè si bé tot l'anPECCATA • MUNDI
terior és cert, va haver-hi, per altra
Superba creació ñe tota IB.
banda, en el mateix «The Times»
Companyia.
una enquesta entre els inteHectuals,
1 tots contestaren afirmativament
amb elogis a la meva obra. Ja us
he dit, però, que no faig cas de les
critiques. Més que qualsevol altra
cosa m•entu.Si9.sma, per exem~le,
VOUEVIL CATALA
veure que cYerma» agrada a la clasVIsita LóPOl • .Jim6nu Sal..
se menestral catalana. Ab:ò é3 per
a ml el més gran d els triomfs.
Avut. tarda, e:r:traordinll.rla re-La nit de l'estrena a Barcelona
presentació de
fou imponent. Semblava que no us
vollen deixar fugir.
La. resposta de Lorca ens ve inesperada:
ButaQues, 1'50 ptes. Gen9ral,
-No em plau sortir a saludar a
O 5Q. Nit, gran FESTIVAL. -Di·
escena. Jo pateixo; és una cosa que
lltnl8, estrena:
Si pogués deixaria de fer. I fins senEL SERRELL DE LA COCOTTE
to una mena d 'odi al públic, llavors.
Com unes ganes de venjar-me, perquè pateixo veritablement. Fins crec
que em traspua una mica aquesta
mena d'odi. No hi puc !er més. Això
està bé per a aquells que els agrada
Companyia dt com•dles valencla
una glòria passatgera. ¡Que aplau.
nes dlrí&lda Dir PEPE ALBA
deixin l'obra, però que deixin estar
tranquil l'autor!
Avui, a 1e11 5. Entrada 1 butaProvem de rememorar el dia de
ca, 1 pta.:
l'estrena,
1 recordem Garcia Lorca
LO QUE NO TORHA
per Pepe Alba i
saludant en una po:;ícló de reserva,
RIALLES
sense sortir al prosceni completaNit, a. les 10'15. Entrada. t bU·
ment. Recordem, també, el molt que
t aca, li ptes.:
costà de fer-lo parlar, i encara les
•
GRATITUD
TEATRE CATALA

SAINET TRIST

LA CARROSSA
DEL SANT SAGRAMENT

TEATRE YICTORIA

3

¡HIPl ¡HIP!... ¡HURRAI I

GRAN PRICE

. La reina ho fa tot

GRAN TEATRE ESPANYOL

rEATRE BARCELONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Companrla de
MARGARIDA XIRGU
Avul, W.rdll, a
cló :

1~

5'15, a petL

LA DAMA BOBA
de Lope de Vega
Nit, a les 10'15, l'éxl.t dels êlllta.
El grandiós drama de Frederic
Garola Lorca :

TEATRE POLI ORAMA
companr1a dram•tlca MARIA
GUERRERO • FERRAN DIA I DE
MENDOZA
AVUI tarda, a les 6'15 I nlt.
Ei retaule prtm.ltiu
eo 'I Quadros 1 en vel'l!. original
de Lluls M. Kleiser i Eduard L.
del Palacio:

a lea 10'15.

LOS HERMANOS
DE BETAf~IA
, ~----------------·

YERMA

fEATRE ROMEA

Mera-.ellosa creació de Marsarlda
Xi reu
~mA 1 dJumen!{e, tarda 1 rut:
VERM A

hloton. 22026
Compamfla Hcredía • AsQuerlno

Llegiu LA HUMA NI TAT

TEAT RE OLYMPIA
Telalon

33240

DEL Ml·
LLOR ESPECTACLE DEL MON
PREC::; POPULARlSSIMti. La ml·
llor butllca, 3 pessetes. Cr.drs. dia
a les b"3U 1 10'15:
DARRERA SETMANA

LOS

PICCOLI
DE PODRECCA

amb el seu nou pn,.,rama, eo eJ
qu:'ll ucurcn. eatre altre!!, Es
caleras chmas. A la ma!'lera de
Miltinauett. Anticua V ~ena, I
l'opt.reta Ge isha. 800 decorats.
sou plccolls. 1 ooo vestits. 10 Prl·
mensstms canu:nts. MúSica ciàs.
~<ica 1 moderna. EJ:It apoteòsiC de
Bil • Bol • Bul, el Quadro tiamene. la c;orre¡uda de brau.:; 1 el
me~ peut. més còmic i més ce·
Jebre ptanls•:~ . - Diumen;re: Fuoctoo.; d'ADEU A DARCELO:-:A I A
les a"30. especial per a Infant&.
amb BetlY BooP, Simbo, Los tres
cerditos, El lobo feroz 1 DibJ.l.xoe
de Walt Duney. A les 6 1 10'15.
eess¡ona oer a I.Ofa.nts de 3 a 93
nnp

TRIO VILALTA

Cada dia, a les 6'30 I 10'15;

lA DAMA DEl ANTIFAZ
1'ot>m un culmina I'OX<'e.J)Clonal
ar~ d'Irene López Hered.a. Elt.·
gantts.'>lmc" ctollettes~. Magniflea
presentaclo escenlca. No deixeu
dc veure r.questa Obro en In Qual
tnomra dellnlth-amcnL Ja forma. ,,
cló HEREOIA • A.>QUERINO . Dlumcuac. a Ics 8110. butaaues a
3 ptes.:
LA MU.JER QUE SE
VENDIO . A les 6 I 10'15: LA DA·
MA DEL AN"riFAZ.

CINEMES

CINEMA PARIS
Tel 14544, Avda. Pta. An¡¡,el. I I•IJ

Tarda, c. Nit, 1'45: w. C. F11hb
·n 1 {ilm dc ¡¡t'IUl comicitat:

Donde menos se piensa

,:;,o T. I 9'45 I:'U- Gary Cooper,
f'ranchot Tone 1 Rlmard Crwm·
well en

Tres lanceros bengalies
-.ers.o

~~~~tesa

11 N , ,

CA les 4 1 í T. 1

R

cada dia, de 6 a 8 tarda 1 9 •
43
a 12 nit, GRANS CONCERTS.

TELO ENDINS

FRONTO NOVETATS
Avui, divendres, tarda, a les 4 •
Partit a cistella. AZCUE - GAR.\
TE contra ROMAN • CHIQUITÒ
ERDOZA. Nit. & les 10'15; Parttt
a pala. PASTOR • ELORRIO can
tra AZURMENDI • VlLLARO •
Detalle per cartella.
· -

~¡eves

darreres paraules: «Lliuro tots
aquests aplaudiments a Margarida

Xirgu.»

Parlant de Margarida. Xirgu, el
popular autor del «Romancero gitano» empra l'admiració:
-¡Quina clona més bona 1 simpàtica!. .. ¡I quina gran actriut. .. ¡I
quina gran catalana!. ..
No cal dir que troba impecable la
seva interpretació de «Yerma». Els
decorats de l 'obra, de Francesc Fontanals, ll semblen insuperables.
Garcia Lorca aprofita totes les
ocasions per a manifestar el seu gran
entusiasme per Salvador Dalf. Ens
assabenta amb alegria que hl escriurà una obra en coHaboració, i
que ells dos faran també els d.ecorats. Som~Il3 dlu-dos esperits bes&<>ns. Aquí 110 teniu: set e.nys sense
haver-nos \ist i hem roincidit en
totes les c05es talment com sl ens
haguéssim parlat cada dia. Genial,
genial, Salvadl)r Dalí.
Tomem a parlar del teatre, 1 ens
comunica que amb motiu de lea
dues-centes ro:presentacions de <:Yerma», que s'escauran a la nostra ciutat, hi haurà al Teatre Barcelona.
una festa. En aquesta fcsta.-no sabem si ens p ermès anunciar-ho d'rntuvi-Margarida Xirgu probable<nent
recitarà integre el <<Llanto por Ignacio Sànchez Mejlas», la seva darrera obra.
J. PALAU-FABRE

BRAUS • ARENES
Dlumence. 6 d'octubre. Tarda 1
les QUATRE en punt '
Grandiosa correguda de braua
formosos braus de Dlla
d U ANA

*

AGRUPACIO ARTISTICA
ANTONIA HERRERO
Agrupació Artistica «Antonio Herrero» celebrarà la inauguració dissabte vinent, dia 5, a dos quarts d 'on.
ze de la vetlla, i posarà. en escena
el sainet en tres actes. de P. Muñoz
Seca 1 P . P. Fernàndez, «Anaclc:to
se divorcia». Aquesta Agrupació es
complau a invitar totes les entitats,
socis 1 simptitzants amants del teatre amateur.
LA PENYA 1\URAS
La Penya Miras celebrarà. dema, dissabte, a les deu de la
nit, la primera vetllada teatral de la
temporada, en la qual es representarà la formosa comèdia en tres actes
d'Avell Artis, «8eny i Amor, amo i
senyor», amb tm escolllt repartiment.
L 'acte finalitzarà amb un esplèndid
ball familiar, amenitzat per la reputada orquestrina Annònics Jazz.
TERTULIA MANELIC
<<Madame•. la comèdia que tant
èxit obtmgué la passada temporad.l quan la seva estrena en un dels
nostres primers escenaris, serà }'()bra d'inauguració de temporada de
«Tertúlia Manelic». Aquesta obra es
presentarà amb tot luxe de detalls
en el seu local de l'Or!eó El Roser
<Gabanyes, 60 1 62), el proper diumenge d ia 6 d 'octubre a dos quarts
de cinc de la tarda, a la qual representació assistirà el seu autor senyor Lluís Elies.

AqJJesta viSió del to!ltre és poo coneguda der gros públic ... Paper, tustam, tristesa !>er tons. t, a primer
terme, la companyta Nlcolau-~artorl, en un descans de l'assaig. Aquesta nit, però, ta visió de malson
haurà desaparegut. Llums, vestits, color.~ Exit'l Heus aqul l'Interrogant. Nosaltres desitgem que ta lnte,...
rogació sigui substituïda per un punt sec, prects...
<Foto Centelles)

EL SENYOR MU~OZ SECA
SE'N VA A ROOL\
Va a Roma a les noces del fill
d'un ex-rei. Bon viatge i bon profit.
I també va a Roma a llegir ai seu am'l
la nova astracanada que suara acaba
d'elucubrar. No ha pogut llegir-la. a
cap empresa de Madrid, perquè tots
els empresaris s'han entestat a no
voler escoltar-lo.
Perico - impersonal dimU1utiu Muñoz Seca se'n va a Roma.
Des de Roma, potser anirà a Ablssinia per tal de veure sl nlli coHoca
el seu gènere astracanat entre les
tropes italianes, perquè, acl, ja no
hi ha res a fer. Ell mateix ha confessat el fracàs del gènere.
«El astracàn -ha dit- me da hoy
muchísimo menos que las comedias
de acento humano».
Exacte. El que no sabem és quines
són les «comedias de acento humanoll
a què a.lludeix; perquè, quan a les
seves, no n'hi ha cap d'humana n1
d'inteHigent.
Tots els seus personatges són de
cartró. De cartró-pedra, per la seva
duresa i inversemblança.
DUES NOTABLES FIGURES E~ ESCE~A
Acabada el dia 14 la breu 1 prontosa ar.tuatló de Margarida Xirll:a.
començarà la de Diaz-Artigas.
I en aqut:bta nova actuació veurem treballar conjuntament - ..:n
dues o tres obres- a Josefina Diaz i
Caterina Bàrcena, dues destacades
figures de l'escena castellana.

ccLAS DE AR~lAS TOlL\Uu
ES DONEN PER VE.~ÇU·
DES
La nit del passat dimecres va tancar les portes el Principal Pala.::e.
Les va tancar per a no obrtr-les l'endemà, ni avui ni en tota la preseut
setmana.
Es veu que «Las de ar1aas toman>
no han tingut prou força. A pesar
de la protecció que el mestte Alonso
havia assegurat. a l'empresari de la
compan~ia.

L'HOMENATGE DE CATALUNYA
A APEL-LES MESTRES

Aviat començaràuna curta temporada de cinema al Tívoli. Es projectarà una pellícula de costums abiS·
sínies.
Després, altra vegada, s'hi farà
temporada teatral ¿Amb quins elements 1 quines obres? AlXò és el que,
per ara, no sap ningú.

CINEMA CATAlUNYA

Primera relació dels act.es que es
celebraran a Catalunya. a honor del
venerable l).rtiSta, com adhesió a
l'homenatge.
Dia 6 d'octubre, tarda. «Amlcs del
Teatre del Poble Nou» (Centre Democràtic Federal). Sota la direcció
de Carles Bayot, es representaran les
comèdies en un acte «L'Honor», «Entre cel 1 terra» 1 «Sirena».
Recital de poesies de !"homenatjat,
per alumnes de l'Escola del Patronal
Pregunta «L'Instanb: cQuè hi ha
Bori 1 Fontestà.
funció d'homenatge a MarDies 19 1 20 d'octubre, nit i tarda, d'aquella
garida Xirgu, a l'Olympia?J
I, com que es veu que els espies
de «L'Instant» no són tan llestos
com els nostres -en tenim un de
tan inquiet, tan xerraire, tan bellugadis. tan atabalador, que sl l'haguéssim enviat a I tàlia dos mesos
enrera hauria marejat Mussolini i
aixi potser la guerra s'hauria pogut
UN NOU SALO DE NIT evitar-,
anem, informats pels nosDemà s'inaugurarà la. temporada tres espies, a contestar la. pregunta
de tardor a Can Llibre. Hom cele- de «L'Instant»:
Hem pogut saber que · l'homenatbrarà. un elegant te dansan~ que
serà amenitzat per la cèlebre artista ge és un fet;
...que s'ha treballat molt l bé;
Granito amb la seva. famosa «Ma... .que l'«Associació de Teatre Serimba Salvadoreña». Durant tota lR lecte»
és la que s'ha encarregat d'ortemporada de tardor i d'hivern hom ganitzar-lo
1 porta tot el pes de la
celebrarà els tes als salons de la feina;
planta baixa i al gran saló de festes;
...qne ha estat nomenat un Comiseran dies de moda els d iumenges, tè d'Honor integrat per grans figu1 de gran moda els dimarts.
res de les arts i la literatura catalaTaml::é demà tindrà lloc la lnau- na·
guració de l'elegant saló dc nit «Oshi.'.. que l'homenatge consistirà t!n
ma». 1nstallat a la terrassa, c¡ue ha una representació magna de «F'uentequedat separada del tot de la resta ovejuna», a Olympia;
de l'edifici 1 que ha estat coberta 1
...que aquesta representació-homedecorada p, l'estil japonès.
natge tindrà. lloc el 23 del mes que
Totes les nits actuari.i la Marimba som.
Queda doncs, contestada la preSalvadoreña i la gexúal Granito. A
gunta de «L'Instant».
més, s'anuncien altres atraccions.

1-------*:-------

EN PARLAR DEL TIVOLI

COLISEUM

amb Gary COCIDtr, Carole Lom·
bard t Shlrley Temple <Són !llms
PARAMOUNT)

EMPRESA CAPIIOl
--------- -----------

CAPI TOL :
A~ul, se:<.~to continua de 4 a
12a0: NUESTRA HIJITA, per
Shlrley TcmpJc; CHAHLIE CHAN
EN ECIPTO, per Waruer Oland
EACEL&IOK
Avui. ses"ló contlnun de f a
12 ao. EL PODER OSO BARNUM.
per Waunce Seery 1 Adolpne MOll·
JoU; BAJO PREStO N. per E<lmund '
Lowc 1 Vlctor ..c. U!.glen:
QUIEH MATO AL DR. CROSBY,
per Wlnnlc Ulbsoo 1 DIBUIXOS
COMTAL :
A~'\11 sessió continua do 3'45 a
111'30: EL REV SOLDADO. per
Emll Jnnnlnp¡ <El COlOS,; LA LE·
GION BLANUA, per Jhou Doles I
Lo:ctt:l Young; MARINERO EN
TIERRA. per Joe llrown (Boca·
zas) t DIBUIXOS.
WAlKYHIA

AVUl, sess10 coounua. 4 tar·
da a 12"JO utt. UN DOBLE PROGRAMA UE ORAN ATRACCJO 1
ACTUALITAT:
EL HOMBR~ QUE YOLVIO POR
SU CABEZA
Assumpte oe cran emotl\'ltat 1
oumarusrue. per Claude Rams, el
tfi!DiaJ creadOI" ae EL HOMBRE
INVISIBL-E, 5'25, 8 1 11'16;
~U~~utO ~M NUEVA YORK
utcgre 1 a.u.aouca coruedlli [>CI
Lyle Talbot 1 Heather An¡;el. 4"10,
7, I 10. · CUCLILLO INDIGESTO
(Dit>ulx. 4. 6 '50 i 9'50. - r.OTA:
La darrera volta del proerama. a
les lO.
,

MARYLAND
Sessió coutlmtn, 3'SO, 6'30, Tl5
1 nit. a lea 10:
DIBUIXOS
NOTICIARI FRANCE ACTUALITE

YIOUNES DE HU GRIA

OSHIMA

FANTASIO
Avui, tarda. a les 4 1 olt. a
les 10: Gustav Froelich en l'Interessant tllm:
UNA AVENTURA EH POt.OHIA
Del:nà, ESTRENA de 1:1 suprema
mera-.ella espectacular:
, COLGCTA
.....;...

___

,

I

METRO POL
Avui. tarda, a les 4 1 olt, a
11'45: DIBUIXOS· CARNAVAL
Y AMOR (Solament tarda) - EL
REY DE LOS CAMPOS ELISEOS .
per Buster Keaton i

EL REY SOLDADO
per

Emil Jann inss UNlC; 1"50 ptes.

C.§,wtAJlt1Ja-H~

URQUINAONA

Continua, 3'30: PARAMOUNl
NEWS .l DU:!ülXOS en COlOr, per

Aru!, tarda. a I
lea 10. ESTRENA:

4 1 nlt. a

LA lOTERlA DEL AMOR
l>C~

Pat Pateraon I Law AirH

,.~:;~~~~~m~~,.l
&Dtrada UNA P~A

PUBLI · CINEMA
couunua. Seient U:-IA PESSETA: NOTICIIHliS OOCUMEH·
TALS VIATCES etc.
se~tó

Lleyiu L A HUMANI T AT

~-------------

CAFE ESPANYOL

Avui, divendres, deu nit. Concert lnau¡rural de la temporada
d'hivern EXTRAORDINARI
CONCERT per

ORQUESTRA
TORRENS - MAYMIR

Direcció: JOAN TORRENS MAY·
MIR - Cad.. dJa, grans concerta.

OSHIMA
Corta (entre Rbla. Catalunya
Passeig de Gràcia)

<BeitY Boop) ;

CAUTIVO DEL DESEO
ROSAS DEL SUR
LOS DE 14 Af~OS
UJLi..L."'::>. SYIV1a 6tdney tn OS
PRt:~t.NTO A Ml 1'3POSA • VAM ·
PIRESA DE LA NOCHE 1 una
P:OOUCCJO

1

Cada nit:

Ball-concert-atraccions
I

anm IOrulldllltle

portatt:n. Doçumtntal$, Modes.
Esports, Vllt&tt 1 Ice óarreres uu..
tnntàn:es d'ABISSINlA. pzues
especialment per a Pnthe JouroaJ

PREU

EL VOSTRE CINEMA
EL VOSTRE PROGRAMA
Avda MJ~tral • Calabrta ·T. 323117

GRAN CMPRE5A SAGARRA

VARIETATS

I~

Butaca, 2'50. A les 7'15, t pta.

•

Arul. scSsló continua. de 4 a
1~ 30. OJOS CAHitlOSOS. en e.spany••l. per ::>nlrle;y lcmple; EL
ACRESOR IHVISICLE, per WIU
Doyu 1 \\100<' Ott>son: UN MARI·
DO EN APUROS . per Charles Rug.
¡;:tes 1 DIBUIXOS.

respectivament. Foment Autonotnlsta
Català. Quadre Escènic Mossèn CintoSota la direcció d'Andreu Guixer, es
posarà. en escena «L'Estiuet de Sant
Mart b.
Dia 20 d'octubre, tarda. A Sabadell.
Societat Cora1 «El CiervoJ. Compa:
nyia d'Art Dramàtic Talla. Sota la
direcció de Josep Girbau, es representaran les comèdies en una acte: «SIrena», «L'Avi» 1 «Tres 1 no res». Recital de poesies 1 cançons de 1'homenatjat, pel tenor Tomàs Pla.
Tarda. A La Palma de Cervelló.
Aliança Palmarenca. Secció de teatre
de la Societat l'Aliança Palmarenca.
Sota la direcció d'AgusU Tintorer, es
posaran en escena les comèdies en un
acte: «Sirena», «L'Avi» 1 «La nola».
Dia 27 d'octubre, tarda. A Sant
Feliu de Llobregat. Escola de Decla-mació Miquel Rojas. Sota la. direcció
de F erran Parés, es representarà «La
Presentalla». Recital de poesies per
Esteve Oromi cançons de l'homenatjat per Carme Izquierdo.

L'homenatge
a Margarida Xirgu

CAL FER-HO AI\ID INTERROGANT

CIRC A L'OLl':\-IPIA
El dia 14 debll'..arà al .teatre de la
Ronda de Sant Pau una companyia
de Circ Eqíicstre, la qual farà una
llarga temporada -fins a Reis?per tal de presentar sensacionals
atraccions de fama internacionu!

AHORA Y SIEMPRE

a

CARHICERITO DE MEXICO
GRANDIOS CARTELL
Doa srans mestres del torel¡ ¡
el matador de braus més em0 •
clonant. - La valentia de CAR·
NICERITO en competència amb
l'art aublim d'ARM ILLITA 1
BIENVENIDA
MERA VELLOSA COMBINACIO
Entrada, 3 ptas.

PENYA VICENÇ SIMON
Demà, dissabte, dia 5, a les deu
dc la nit, a la Sala Capsir, Mercaders 38, 1 organitzat per la Penva
Vicenç Sunon, es celebrarà w1 fèstlval ~rtfshc en el qual es representara «Amor ciegoJ 1 «Bohemios»
en el repartiment hi prendrà p::trt
el d1vo tenor V1cenç Simon la celebrada tiple Angeleta Martínez i
l'aplaudit barlton Marcial Dega.
La vetllada finalitzarà amb un
lluït baU de societat.
Per aquest mitjà s'mvita a les penyes 1 persones simpatitzants.

Avui. tarda, a lea 4. Nit, a 1~
10. LITTLE ..JACK Y 8U REVIS·
TA (Varietat musical): PARA·
MOUHT HEWS núm. 4 (Revtsta>:
EL BARBUDO DE LA MONTA·
fiA (DibUIX de Betty Booo), I

B L ANCÓ

i

TElONS CURTS

TEATRE
AMATEUR

S.

ARMI LLITA
MAHOLO BIEHVENIDA

LA FillA OE lA PORTERA
La millor obra de la temporada.
Exlt Incommensurable de
Pepe Alba

AVUi, divendres, a les 9'45
Inauguració de la temnoradnJ.t.
d'hlvarn
a

AMB GARCIA LORCA

TEATRE NOVETATS

-.

CAFE OLYMPIA

TEATR E

TEATRE COMIC

D'OCTUBRE DEL t SJ¡

lCtuuc!ó de la cèlebre

GRAN ITO
la

Marimba Salvadorella
DE:'.L\, DISSABTE

1
&.;Vo
Inauo¡;~.&. ciO:

PATHE

PALAC~

AVUI. contmua. 4 tarda a 12'30
olt:
TE QUIERO Y HO SE QUIEN
ERES
(.Jean Murat. 4'10, 8'25 UPILMS)
MAHDALAY
(Kay Françts 1 Warner Oland.
6'25 1 9'35. WARNER
LA LEGION BLANCA
(Loretta Youn& olohn Boles. 6"40 t 10 SO. FOX. en espanyol)
DIBUIXOS

Telèfons de

LA HUMANITAT
Redacció: 221 22
Impremta : 14446

ESPECTACLES PER
A AVUI
1EA1RES
Gran Price. - Tarda: «La l'eln;1. ho
ra tot»...
•
Barcelona. - Tarda: eLa dama boba1
Nit: cYerma».
·
Còmic. - 'J.'arda: cEl resbalón <1e la
reliUlll. Nit; cEl bombre 1nrunbleJ
Espanyol. - Tarda: «Lo que no tor;
na», eRlalles•. Nit; cGratitUd» 1 aLA
filla de la portera».
Romea. - Tarda 1 nit: tLa dama del
ant1J'az•.
Nou. - Tarda. eLa Corte de F'araóm
«La canclón del olvldo», «Los ela:
vel~•- Nit: «Una m.lss màs• 1 eLa
del manojo de rosas».
Poliorama. - J."ruóa 1 nit: tLos ber·
mnnos de Setanta».
Victona ~ Tarda t è1t: «Bip, Hlpl
tiurrat».
'
OlymPII. - Els Plccoii de Podrecca.
Novetats. - Nit: «Sainet trlstr, &La
carrossa del Sant Sagrament».

ClNt:Mt:S
Amèrica. - eLa rubla del f'OlUtSJ,
eLa matanza» 1 cEl noveno nuésP«ft
Arenes. - «UOe veces lllJO», &.llascln¡,;,
ClOn» l CEl Viajero SOlltarlO».
Actualitat. - H1:portat"es, uvcumen.
tals 1 wureres mstantarues d'Ab~
SUlla.
Arnau. - d'uen la prensa», tA;!
ama Ja m u¡er» 1 cEl agresor lnr:s¡.
blet.
Av111suda. - eLa tlouaa ae antl:;:Ue<:a.
ucs» 1 cOro en la calle».
Barcelona. - crJ..>oy mt amor», «La ,.¡.
ua eu broma» 1 «Oro en la calle».
Bonemo. - eta nusar negro», uoeo•
uaaa desconoclua» t lb<lore las ou·

bes».

Bo~... - cnun¡-ch1-cnow:t • c.Amor
DllmCJ,

au·

Bonem1a, - «La hermana San S~::·
p1c1og, cUn amor en EspaAa».
Broaowu. - U'llren la premsa.t, c.~
ama la mujer» 1 cEl agresor lDVI:.l•
ble».
Ca\alunya, - •El nomore que volvto
por su cabeza:t 1 cSucedló en Nuen
:~:"orle.•.

Caottol. - U4uestra ntJita:t 1 cCbar•
ue W1an en Eg'lptoJ,
CenlfiC. ~ «Cuanao bace falta uo
atiUtN», «Toroewno en 60Cl.edAdJ
1 c.wentldaa aesconoc1<1n».
Collseum. - &Anvll• 1 :slt:LUJ.)re».
Comtal, - cEl rey sola.aao», «La te.
iiOU olanca» 1 ci!4arUlero en uemr.
D1•na. - UAI. bermana ~:>11n ;:,w¡m:tot,
«M.Onstruo:¡ dc la selva» 1 u;splAI
en aCCIOn:t.
Entença. - ú>oble sacr¡t!Cio», cMeloOl" en azul», cPinuenta. y .mAs pi•
ml entat.
Esp1a1. - «Mufieca. !inaldn», cEl ene.IAIIN públlco nüm. l1t t t!Dêjame sonau.
EXt:vt•Jor. - ,cEt Poderoso ~arnUlllJ.
c¡;a¡o pres1ont 1 c~uien mato al Dr.
Gruaoyt.
Frecou. - «Genoveva de sravaote1,
«J..o& pellrroja» 1 cVoz en la noche».
Fan~s1o.
..una 11veu~wa e~> roloOllu

Foo rtou, - eLa rut>1a ael .Follle~t.
eLa mal.anZa», e& noveno nue:;pe<lr.
G011. - u ""-'11 ae tulUU'I, cMu.:;to.:a ,;¡.¡.
ore 1aa oJan 1 cos presenro a all
C!!J,.I0681.

lnum. - &liaclcndo de las suran I
cun eecueatro ormnab
I ns. - curo en la caJJei t cDoble eocuetm:u».
IC.Ut.....,l,
&Am.biClOLl.t, u.tUSlca IJ')'
ore 1aa oJaa» 1 «ADl nene e1 uufiOI.
Latt\ana. - 1Mc1oa1a. a.e arrabalt.
•vUlllldO el amor muere» i cEl cter
qmcu.
M».rma. - cUracl& y stwpaualt, cDel
Ulll>U>O barro», cVlaje ~eJJU.
Mt.Jes(IO. - «UlVUuu, ú.J re!uglo• I
.._llceli de la CIU(IIIQ».
MeLro1101, - •u te;- W<Wlà.O» 1 tEl ctJ
.:.1e <Oli <.:arup01; .t.useOI!»
l'11&tral.
«1..i11UtiV015 uei oeseo•, es.>.....,. ue. ::;un 1 4lL<lti u e l l anou.
Maryt¡¡nd. - c\'1ouna~~ en nungrll'·
WIUHOtal - I.Là M!ILCl'Uau, •.t:.! t.V•te.1
UO UOIDOI\YI, rtCVl.S~a 1 Uii>WX<»·
Nuna. - u:.. 1 munuo es ru1o», tt.a ru·
01a del 1' oUJess 1 •.l!a es ella•.
Pans. - «I.XIuue me1106 se t~lensat t
• .. n:s aauooroo oeu~lies».
Pame Pa1açe, - c"le qu1ero 1 no ~
Q wcu ere:>t, cMana¡ua:; • 1 eLa ·"
¡¡wn DI::Well»,
Pru1ç¡pa1.
c<.:nuo¡: · Cnto • cn011'• l
&.1\lllOr SUDllmea.
PUUII litnema.
liepoctat¡rc;S d"'ICtu&UtaL,

- eta rey so¡dado• I ~
cll{!lll¡gu pubuco uum. h
Setect t;tnema.
uraullloo progr7Jilll
ae ttoc:umeuta.la 1 olbulJ:os .••_,. ....,11
Smart.
•UJOII cann0110611• ..r....- 'y
IUe&DI, ReVisti\ 1 UJt>UlZOI!.
Splenu1d - d'Ior man:ruta», cC!UD Ol
meOI&< nocne• 1 c\'olaudo UnCla RJO
RambiH

Jaiic1r~.

Talla.
cl'.a amant.e .wvrovt$1(10'•
cuumorc;a ae acerO» 1 cM&rrUI)C(ljll. •'
Tnomt. - cUrac1a 1 a!mpaUllJ, ,rx.
nú.lilllo l>arro» 1 • VlaJe te!U.t.
f
Tetuan. - cM.:uacu cEl paCl!lSta'
tr...."ClLild:Uos romanos•
Uroulnaona. - cL.a Joterlll. del amo~
VIOlOrla - eUèjame sói)an 1 coan,&,~.
Verdi. - «De cara aJ peUgro•. '""" •
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Preguem a les empreses Llegiu, cada dia,
vo~::!. ~ ~c~~~~:e~· C11$e0• 1 eVI~
que ens enviïn propn· la· nostra seccio de
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MAL DE MUC HOS ...
-¿Te has entera do de los últlmos
aouerdos munlclpales'1 Pues uno de
ellos es el traslado o la supresión
de monumentos que no son dignos
de la capital.
- Consuélate entonces, F er m I n.
Hasta para las estatuas va a haber
I
fey de Restrlcclones(De
«La Vo3»)

de

T
22

•

El seèret

Dlario del Comerci·J, come"ttant
unes declaracfon. del general Sànchez Ocaña, escr!u:

N U M.

T elè t on 14446

_,

•
q~e

«El sei\or Sànchez Ocaña, general
d'! a Dlvisión, ha hecho a los periodlstas declaraciones cuya lmportailcia conviene subrayar. Ha reconocldo que !a fama triStemente merecida de que d.iSfruta Barcelona
como centro de dellocuencia y de
terrorismo no ha sido creada, bajo
nlngún concepto, por la activ!dad
de lo3 elementos catalanes. Casi la
totalidad de los deiincuentes traducen su origen forastero por los ar~
llidos y los sobrenombres que conservau de su tlerra orlginarla.»
Una de las fuerzas que preclsall'.!nte màs han contrlbuido al norecimiento del catalanismo politico
ha sido la constatación de esta reallcL:lJ. Ei catalanlsmo es tm ser.t!miento, y es una étíca. Durante largos años Cataluña-Barcelona muy
especialmente-ha provisto de materiales auténticos al sensacionalismo
mundial; el terrorista y el atracador han sldo conslderados producto
racial de Catalm'la. Y Cataluña es
absolutamente ajena a toda actlvidad de esta naturaleza; los catalanes nada tienen que ver con los terrorlstas y los atracadores que han
ensangrentado sus calles.
Cataluña es, esencia!mente, una
cultura, una tradición, una hiStoria.
Son esto.s atributos los que quiere
exponer a la mirada del mundo.»

1us~es,

~<Quiere

muestra muy proplclo a una conferencia particular de Inglaterra,
Italia y Francia. Pero Inglaterra se
m:.-ga. Pretende que la Socledad de
Naciones recobre su prestigiO. Si estalla la guerra en Etiopia habrà sanciones en Europa. ¿De qué clase?
¿Y cómo reaccionaràn los tta!lanos
contra. elias? Ese es el tremendo secreto del porvenlr próximo.»
Se

Del Carnet electoral
De Ei Dilu\1o copiem les següents paraules:
«Para remacha;:- el cla\'O de lo que

ayer declames contra el modo y forma en que se qulere implantar el
famoso carnet electoral, una perSOna, conocedora de la cuestión, nos
hablaba asi anocbe:
-Llevan ustedes plena razón en
lo que dicen. El carnet es una artlmaña caciqull. No en vano rlgen la
vida pública de Cataluña la Ceda y
la Lllga, gentes ultraconservadoras
y duchas en el uso de los recursos
caciquiles. Estas taifas necesltan
asegurarse el éxito de las próximas
elecciones, ya sean munlcipales o
nacionales, elimlnando del censo el
mayor número poslble de elemen-

~ ~: v~ulerda. o:so

Les famoses
reformes

83

todo. y a

cle, magnlflc com tot! els seus, del
qMl s611 aquestes paraules:

«La .raza blanca debe clv¡Jlzar las
raza.s mferlores. Sin duda. Pero el
primer deber de los bl~nC?s consfs.t~ en merec.erlo. Y la dtf!ISlón de un
deber esenc1almente_ •ciVll.t, como ~s
la ccivlllzación»,. ~ - l e~ compatlb.e
con un al~ sentido de lib~rtad y de
em~ncipac1ón en las prop1as metròpolis.
Contra !a Sodedad se ha esgrimidJ un argumento aru¡urdo: los precedentes. Se ha dicbo: ¿Por qué ha
de intervenir ahora, cuando no lntervino en el cat , A o en el caso B?
La verdad es que aún deja de cltarse alguna otra flaqueza de la Sociedad, en que !altó a su deber de
lntervenclón ante alguna otra agreslón sin declaración dc guerra. Pero
¿es poslble? ¿Puede sostenerse que
lo> precedentes culpables sean una
lnvalidación de las acc·lones justos
y un motivo para fa:tar al proplo
deber? Entonces la lnjustlcia de los
trlbunales haria imposlble la persccución de todos los Infractores y supondria una verdadera prescrlpclón
rara todos los delitos. Sólo los precedentes justo& pueden ser Invocados. Los injustos, no »

Estat d'esgotament

Los obreros sin trabajo y los ctu-

1932-1933, la producció i la consu-

mació mundials, b an mostrat una
tendència a ajustar-se. L'augment
considerable de la producció fins el
1930-1931, havia provocat la constitució d'estocs que creixeren durant
h.•, campanya. segUent per raó d'una
disminució de la consumació, de la
qual cal cercar les causes en la reSeguint la traject~ría iniciada durant els dos mesos anteriors, aug- ducció de la capacitat de compres
provocada per la crisi, com e. consementa contínuament el nombre de Munlclpls que faciliten dades de l'atur qUèncla
de l'atur forçós.
obrer en re~pectiva localitat. L'avantatge del mes d'agost, sobre l'anteLa reducció de Ja producció 1 fins
la represa de la consupunt
cert
un
rior, ~s com segueix:
mació, què malgrat l'augmeot, r esta
Juliol
Agost
en un estat d'inferlotat d'un milió
de tones, ha disminuït quelcom els
242
Municipis
275
Barcelona ciutat I circumscripció
estocs.
154
»
173
»
Tarragona ciutat 1
Total: que el millorament de l'estadistica del mercat mundial del
212
li
240
»
Lleida ciutat i
sucre, és molt feble. Els dos gràfics
193
»
219
1
Girona ciutat 1
que reproduïm d 'una revista de la
Treballadors en atur
Societat de les Nacions. ho demostra
Totals
Parcial
Total
GRUPS PROFESSI ONALS
ben clarament.
Indústries Agrícoles 1 Forestals
Indústries del Mar ...... ...............
Indústries de l'Alimentació . .. ... ... .. .
Indústries Extractives ........ ... .
Siderúrgia I MetaHúrgia. .. . ... .. . ... .. .
Petita MetaHúrgia ... ... . ............. .
Material Elèctric i Científic .. . .. . .. .
Indústries Quimiques .. . .. . . .. .. . . ..
Indústries de la Construcció .. . •..
Indústries de la Fusta ...... ..... .
Indústries Tèxtils .. . . . ... ... ... .. .
Indústria, Confecció i Vestit
Arts Gràfiques 1 Premsa ...
Transports Ferroviaris . .. .. .
Altres Transports Terrestres
Transports Marítims 1 Aeris
Aigua, Gas 1 Electricitat .. .
Comunicacions . .. . .. ... ... ... ... .. .
Comerç en general ... ... ... ... ... .. .
Indústria Hotelera ... ... ... ... . ..
Serveis d'Higiene .. . ... .. . .. . .. .
Banca - Assegurances - Oficines ...
Espectacles Públics . . . ... .. . ..
Altres Indústries t Professions ...

5.478
530
26

2777
125
248
199
165
1.725
245
403
5.789
1067
7.156
377
313
65
795
22
78
77
1.981
221
149
980
26
3.158

2.529
152
292
16
269
1.810
387
7 245
145
30

8.255
655
274
2.728
317
2.017
261
672
7.599
1.454
14.401
522
343
65
978
32
107
77
2.092
287
169
1.035
35
6.857

Els presidents dels
Jurats Mixtos

Madrid, 3. - La cGaceta7l, per una
ordre del ministeri de Treball, Justtcla i Sanitat, disposa que tots els
actuals presidents de jurats mixtos
cessaran en els seus càrrecs en pl'l>veir-se el concurs que s'anuncia en
el termini de quinze dies.
En Barcelona s'anuncia la provtsló
dc la de Treball rural. Després d'assenyalar els mèrits que hauran de
posseir els concursants, diu en l'apartat seté que el Consell de Treball
183
de la Generalittt de Catalunya cu10
rarà d'adoptar les anteriors norm~
29
per a la provisió de la presidència
de les divuit agrupacions en el tertitori de la regió autònoma.
111
Unificació del B. O. C. i Esquen-a
66
Comunista. - Ha tingut lloc el Con20
grés d'unificació del Bloc Obrer 1
Camperol I l'Esquerra Comunista,
55
amb assistència de molts delegats.
9
La unlflcacló !ou aprovada unànime3699
ment com a primer pas envers la
constitució del Partit Obrer Unic.
Ei nou Partit es dirà «Partit Obrer
51.232
23.091
28.141
Total ............
d'Uruflcació Marxlsta77.
Internacionalment romandrà al
marge de la Segona 1 Tercera Internacional, formant part, però, del Conades per una estadistlca per Llhct mitè Internacional dels Partits &>econòmics
l de Clllett I Gray:
cialistes 1 Comunistes Independents.
Immediatament es farà. públic un
1929-30 1934-35 manifest.

De ";1 So. és aquest paràgraf que
dadanos, en gran parte, del pueblo
reproduïm. Estat d' esgotament, rey de la clase media que no tlenen
ra el çual vindrà l'estat comatós.
dinero que gastar ni tiempo que per«El debate politico con que se IniEl Siglo Futuro, donant la raó 1 der en la obtenc-ión del carnet, havotar,
sln
quedarse
~e
pues,
bràn,
esta última etapa parlamentacia
d'acord
està
no
a les esquerres,
se planteó y deslizó en la seslón
ria
tercede
cludadanos
ser
a
pasando
Gil
senyor
del
reformes
amb les
ra. Naturalmente, e3to vendrà a las d.e ayer dentro del tono bajo que
Rabies.
«Aqui, para figurar que se hace derechas como anlllo al dedo para corresponde al nivel de la mayoria,
1
al_o. se crean unas pocas unidades aumentar el número de sus surra- acentuado en esta condiclón por el
desmayo y desànlmo caracterlstico
de una manera tímida, teniendo glos.
¿Que los partldos pueden sust1- de todas las postrimerlas. Fué un
buen culdado de repetir, para que
no se alarmen los antlmllltaristas tulr aquelles faltas de 10$ electores debe.te que revela bien a las claras
republlcanos, que con ello no se au- y facilitar a sus aflliados el car- el estado, ya lnverosimll, de agotan::.enta una sola peseta en el presu- net? ¡Qué ba dl' ser asil Los par- r nto a q1•e han llegado las CorR. I. P.
tldos de lzqulerde., que es contra los
actuales, al mismo tlempo que
Pero, ¿qué ha sldo eso de Ba· puesto de Guerra
Es decir, que lo ,primeN que pi- que la graciosa reforma apunta, es· su comprobada calidad mediocre.»
alllo Alvarez'l
coo
clausurado.s,
locales
sus
con
- Pues nada, que, oumpllendo con den los oficiales japoneses para pro- tàn
Temes
aus deberes religiosos, ayer dljo una curar la mayor eflcacla de su Ejér- sus hombres s!n libertad de acción
mlsa de acorpore lnsepulto».
cito, que es dlnero, e3 en Espat1a lo ni movimiento, con muchos de ellos
en la càrcel ~ en el destierro.
primero que se nlega.
ban apresurado ya a rechazarlo y a
<De «La Libertad»)
Es una audacle. sln limites el be- rto admitir siquiera la discuslón soDe modo que a los técnlcos se b a
dicho: «Ustedes reformen lo que 1 ebo de pretender lmponer el carnet bre él. E3to ha. acaecido en los punPaïsos del uPla
quieran, aumenten las unidades que electoral en tales condiciones. Los tos en que fueron requerldos para
NOTICIARI
Chadbourne11:
1t:; dé la gana; atlendan el movt- partida& de lzqulerda, que lo com- tratar de la expeditiva reforma.
3.239
4.547
emolatxa
r
de
Sucre
D'APARELLA•
ASSOCIACIO
miento de las escalas; pero no cuen- prenden as!, que se percatan del Creemos que el ejemplo cundirà, ge-Els països productors de sucre es
3.416
DORS
ten con un solo céntimo de aumen- enorme alcance que significaria el neral!zàndose en la medida. que re- preocupen pel fracàs del «Pla Chad- Sucre de canya ...... 7.888
Altres països:
to en el prcsupuesto.» Y, claro, los éx.ito de 1::. artlmaña derechista, se clama el lnterés de la R epúblictu
boume», que volla. reglamentar la
L'Associació d'Aparelladors d'O.
de remolatxa 4.608
6.332
técn!cos, que Uenen blen probado su
producció del sucre 1 que ha acabat, Sucre
bres de Catalunya celebrarà Junta
......
canya
de
Sucre
12.423
10.070
apacible caràcter, en vez de contesl'aplicació de l'esmentat Pla, el 31
General demà, dlssabre, dia 5, a les
tar: «Nosotros no h acE>mos el r ld!cud'agost proppassat.
cinc de la tarda. de primera convolo nl preparamos nuestro propio fr aEl seu fracàs es deu a dos fets:
Total general ... 27.678 25.410 catòria, I a dos quarts de sis de secaso7l, slgu.._n el ejemplo caperucil
gona, al qual acte es prega l'asstsdel Quijote, y con la misma tela
tèncla de tots els socis pel gran Inhacen todas las caperuzas que sean
terès que enclouen els acords que
necesarias para las cabezas que se
s'han d'adoptar.
aumentan con el fin de allgerar las
esca.las, e.unque éstas se tambaleen
por los pies.
COSAS IMPOS IBLES
Habrà. los mlsm-.s soldades; mAs
- ¿ Cómo pretende ocuparse de la
El Rotary Club
ley de Pesca un Goblerno que no jefes, menos subalternos; y sl teneAls salons de l'Hotel Ritz, 1 sota
sabe lo que se pesca 'l
!dem : Viella. Idem: Capità de
Al Saló de Sessions de la Generamos aún-AUN-unidades, como el
la presidència del doctor Trias Pu·
(De «El Liberal»)
batallón de auto11-metralladoras sin litat tingué lloc ahir al migdia una carrabiners. Idem: Viella.
jol, tingué lloc la reunió setmanal de
Idem: Tremp. !dem: Capità de la
autoametralladmas, Y el de carros I Assemblea de Turisme Inventada pel
costum del Rotary Club de Barceguàrdia civil. !dem: Tremp.
<!~ combate sin carros de combate, senyor Vallès i Pujals.
lona. Hpn assistit a la reunió, a
Idem: Cervera. Idem: Capità de
Es tractava de sotmetre a la condig.asenos cómo van a andar de ma' més de la majoria de socis, rotarls
sideració I aprovació de les repre- 1<\ guàrdia civil. Idem: Mollerusa.
ter1al las unidades que se crean.
dels Clubs de Shangha1 CXina),
Idem: Balaguer. !dem: Tinent de
_As!, lo c.ue tendremos es mayo: sentacions de bona fe que hi assísChambéry, Palma de Mallorca, Bornumero de «unldades fantasmas», tiren, el pla general d'organització la guàrdia civil. Idem : Balaguer.
deus i Madrid.
Idem: Borges Blanques. Idem: Tl- 1
una fl!erze. militar d1luida en ma- turi "tlca de Catalunya.
La hiStòria que han explicat als nent de la guàrdia civ!l. !dem: Tàr-¡
Y?r numero de unldades. Al EjérVa tractru·-se especialment de la
~1to permanente le sustltuye el sue- assembleistes, havia estat prepara- rega.
propera assemblea de directius dels
1
de
Tinent
ldem:
Solsona.
Idem:
pel
iormadn
ponència
una
per
da
no de un ej~rclto movillzado.
peninsulars, que ha de tenir
clubs
1
I • De modo que de las partes cons- ser.yor Ple, el senyor Vallès i el pre- 1'1 guàrdia civil. Idem: Solsona.
lloc a Valladolid els dies 5 1 6, I a
Idem: Sort. Idem: Tinent de la
· tttuttvas de un Ejérclto: cfectlvos, I1 sldent de la Comissió de festes de
la qual assstlrà. una nodrida repreguàrdia civil. Idem . Sort.
cuadros y material, el Ejército es- 1 l'Ajuntament.
sentació.
Ex-provincia da Tarragona
L'acte ha estat aprofitat per molts
pañol sigue sln disponer efectivaFinalment, el senyor Josep Maria
Delegat per a tota la província: 1
mente de ninguna, pues sólo hay y a,caldes gestors dels Ajuntaments
de Sagarra recità amb cons=da
seguirà habiendo: unldades sln el de Catnll.uya per tal de baixar a El cap àe la Comandància de la
mestria algunes poesies d'un llibre
:
volumen de fuerze. que las corres- 1' Barcelona a divertir-se. La festa es guàrdia civil de Tarragona.
seu pròxim a publicar-se. Obtlngu6
Partit judicial: Reus. Sub-delegat:
ponde; cuadro.s lncompletos y esca- feia. per a ells i gaudiren d'allò més.
un èxit clamorós.
I Pronunciaren discursos el senyor Capità de Ja guàrdia civil. Resldènsez de material.
EL PACTO G INEBRINO
«lnglaterra està dispuest.l. a 1 ¿Cuàl de estas nece3idades se !1a Calderó, el senyor Vallès I Una!- cia: Reus.
La reunió acabà a les tres de la
Idem: Falset. Idem: Tinent de
mantener la aplicación de las remediado con la llamada reorgani- ment el senyor Ple.
tarda.
F-alset.
Idem:
civil.
guàrdia
lP.
bomolt
foren
discursos
els
sanciones que prevlene el Pac- zaclón mill tar del sei1or Gil Robles? • Tots
Idem : Vendrell. Idem: Tinent de
Ninguna.
to glnebrlno.» <De la Prensa.)
1 nies. Es limitaren a dir que Ca taProducc;ó: Estucs mumllal de
Consumació mu.1dial de sucre
1
Y quédense para otro dia màs ra- · lunya era el pais més bell del món, la guàrdia civil. Idem: Vendrell.
.... oesde luego, hay un San to al
sucre
Idem : Valls. Idem : Tinent de la
i que. a.I!Ib aquesta assemblea qu~a
que no se en comandaran los italia· zones de nuestra opinlón li
El bon comerciant té el
d'una part, els països que hi particcnsutu1d~ «La Touring AsocíacJón guàrdia civil. I dem: Valls.
nos: san~iones.
LA DISi\llNUCIO DE LA
Txecoslovàquia,
Alemanya,
ciparen,
de
Cap
:
Idem
Montblanc.
:
Idem
disels
que
sigui
Com
Catalunan.
d~
<De «Las Notlcias»)
PRODUCCIO
1
deure d'anunciar als diaris
cursos foren radiats, no els trans- línia de la guàrdia civil. Idem: Polònia, Iugoslàvia, Bèlgica, Cuba,
En r ealitat la disminució munJava I Perú, que eren les principals dial, no s'ha produït regularment
crivim per tal de no fer patir més Montblanc.
11
que pel seu ~iratge 11 ofeIdem : Tortosa. !dem: Capità de nacions exportadores, no fornien mes d'una campanya a l'altra. La del
A~e~~. 6 a! lector I radiooient.
que una quarta part de la producció 1930-1931, marcà un màximum; la
Per a fi de !esta I com a acte carrabiners. Idem : Tortosa.
1
mesules
banda
d'altra
1
mundial
lf.
de
Cap
dem:
I
Gandesa.
:
Idem
principal, es va ceiebrar un gran
del 1932-1933, caigué en un nivell
reixen garantia de difusió
banquet a l'hotel Rltz, on hi assis- nh.. de la guàrdia civil. Idem : Gan- ' res de li.nutació preses Í>e!s esmen- més baix. Les quantitats produïdes
; tats paisos fomentaren el descnvo- hltn augment .sensiblement en la
• • •
desa.
• • •
I tiren tots.
del seu article, sense pre·
l L'Oficina de Premsa de la Gene1 lupament de nous centres ~e la In· campanya 1933·1934. A judicar per
A més a més, exisreixen llocs de , dustria sucrera en els països que les superf[ ies conreades, Ja nova
rnlltat ha facilitat una nota que
ocupar-se de la seva ideo·
campanya no sembla pas que porti
La Llbertad té unes paraules anuncià el governador lnreri refe- vigtiància a: Tarragona, Lleida, Gi- n'eren importadors.
Podem constatar aquest fet pels modificacions gaire remarcables.
durissimes per a les actuals CJrts. 1 rent a l'organització 'd'Ordre Pú- rona, Port-Bou, Badalona, Sabadell,
lo gia.
Des de la campanya minlma del
Nosaltres estem d'absolut acord blic a catalunya, que és la segUeot: Figueres, Seu d'Urgell, La. Jonque- 1 ~esullats d~ les dues campanyes;
ra, Pulgcerdà, Ripoll, Ribes de Fres- 1 1 una, antenor al «Pla Chadbourne»,
amb les paraules de La Libertad.
«La sesión de apertUnl. de Cortes 1 <<DELEGACIONS GOVERNATIVES ser, Agullana, Besalú, Massanet de que fou acceptat el 1931, i l'altra,
Cabrenys, Camprodon, Olot Bos- la darrera <en milers de tones), doEx-provincia de Barcelona
sirvló, sobre todo, pare. evidenciar
MUS ICA EN EL CO NGRESO
sost, Ainet de Cardós, Ainet de Ba- I
Esterri d'Aneo Blanes Mansan
I
Mar
de
Arenys
judicial:
Partit
fracaso.
s~
Y
ésta.s
de
«E vocaclón ~, lnterpretado por ta ml· la esterllidad
'
'
El fracaso en que h an viv1d.o de3de 1 Mataró: Dele~at: Capità de Ja guàr- resà i Terrassa.
norla calvo·golco•cosculluellsta
.•
.
• .
.
.
Cultura
I de Seguretat i d'Assalt a. Tarsu nacimiento. Unas Cortes en las dia c1vU. Restdèncla: Mataró.
<De cHeraldo de Madrid»)
afillats
llurs
adverteixen
SoCialista
Partit
el
I
T
Ordre nomenant a]'udant d e1 Ser-~ La •
PortRéus.
Girona
Llelda
ragoua,
lirua
de
Cap
Idem:
Berga,
:
Idem
sedel
«frlvolldadlt.
la
tolera
se
que
'
•
•
d
•
Berga
·
Idem
e
G
la
de
minisrue
que
nor Royo V1llanova
COntra prOpÒSitS pertorbadOrS
ldem :. M1lnresa. Idem . Capità de Bou, Tortosa, Ba a1ona, Sabadell, vel Meteorològic de Catalunya, en
tro porque «tuvo la suerte de que
Flguere~. s;u ~'Urgell, 1.6 Jonque- 1 virtut de concurs, el senyor Mallegara el 6 de octubre» ttextual), Il. guàrdia. civil. !dem: Manresa.
1
El nostre deure és salvar la respon·
Madrid, 3. - La u. G. T. ba fet
nuel López i Aznar.
Idem: Granollers. Idem : Tinent ra Pulgce dà.
Y que Intenta el vulgar pasteleo de
sabilltat de les nostres organltzapública la següent nota:
Economia 1 Agricultura
•
,
seguir atribuyéndose a su fobia ca- de carrabiners. Idem : Granollers.
ha .-ap
El gestor d Economia Ordre creant els serveis Agricoles «Les Comissions Executives del Pnr- clons 1 declarar queambno elshi qui
Idem: Igualada. Idem: Subtlnent 1
talanista el motivo de la recieure
preComarcals del Baix Ebre i Terra tlt Socialista 1 de la Unió Genet'tll relació ni contacte
M d 'd
crisis; unas Corte3 en las que dipu- de la guàrdia civil. Idem Igualada.
Alta I obrint Wl concurs per e. la de Treballadors es consideren en el paren -si això és cert- aquest moa a ri
ldem : Sabadell. Idem : Capità de
tados como los Sres. Goicoechea y
1
El gestor d'Economia i Agricul- provisió de la plaça de cap dels deure de m.anifestar públicament que vlment, contra el qual les autoritat..s
Calvo Sote!o, clàsica representación ¡la. gu~dia civil. Idem : Sabadell.
no desconeixen els rumors que, amb es preparen, 1 advertir als nostres
I dem. Sant FellU del Llobre~9;t. tt'ra de la Generalitat, senyor Sedó Serveis esmentats.
de toda la podredumbre, de todos
alguna Insistència es fan circuli\:-, camarades que de cap manera no es
T b
los errores, de toóa.s las !nmorallda- Idem : Tment ~e la guàrdia CIVll. sortí ahir cap a Madrid per tai
11
I, segons els quals, elements extre- prestin a fer el joc als qui, amb pre,
re a,
.
I1 -diu- de tramitar la solució del
.
d ·s, de toda !e. sangre española de- Idem: Sant Feliu.
. Ordre dls~nt, d acord amb 1Or- mlstes 1 revolucionariS -sense ·:¡ue textos revolucionaris, pretenen proIdem : :rerrassa. Idem: Tmen~ rle conflicte de la Indústria tèxtil
rrama.da durante la monarquia agravian, con una audacla puniblé Y es- lai[e!~lt· civfci. Id.em-:i Te~r~sa.l I Es molt lamentable creure·s· que ~~~lge~;7 d~vae~~ P~g~a~tS~r~~!: es concreti la significació d~ tals duir moviments de masses que 'iúr·
à~· ~~~. Id em: Vimen e a pugui resoldre res en pro dels obrers ria I oficials de Jurats Mixtos de elements- preten~n lnt~ta. una velxin per a just!tlcar mesures de
cudada en la mve3tldura. parlamenI ordre public amb repressió o bé establir un règim de
taria, como ocurrió e;1 la. ~esión de I guideX:. e ~!Ïafr:~a d;i Pe edès dc la Unió Industrial Cotonera. Barcelona I declarant inamovibles fo~a subversió
força que ofegui les restes de la vida
car cter genera.
àrd' n . il. Aquest assumpte no és a Madrid on els que Són esmentats
t d la
ayer; unas Cortes de espmtu letàr- Id . Ti
No és fàcil saber, encara que es civil que encara ~ubslstelxen.
O¡ dre convocant uñ concurs per
gu la cJv . cal resoldre'!. Ei pronòstic més enId~: ; vu~f~nca~
gico, de .obra negativa Y opuesta
es
rntenctó
quina
amb
preveure,
pot
d'ofiplaces
vint
de
provisió
Idem. Vilanova 1 La Geltrú Idem . I certa.t, malgrat que dolorós, és el a la
la Coostituclón, no pueden subsistir
El deure de totts les organi~
de~orosament . En la voluntad del Capità ·de carrabiners. Idem: ·Sitges: que no farà &:Jlra cosa que sotmetre clals de Jurats Mixtos de la ciutat fan circular tals rumors,; però es
LAS CORTES ABIERTAS
segur que e~ poden sentr de pre· clons és no atendre •altres requet!del Llobregat I dem. al Minlsten informacions I ponèn- d~ Barcelona.
UN DIPUTADO. - Ya era hora p:us dejaron de existir bare tiempo.l Idem. Prat
Ordre disposant, d'acord amb l'Or- text per. a ~adopció de mesures qut! ments, instruccions, ni ordres que le.J
i il cies que no serviran per a altra
Se impone su disoluciór., siquiera Ca de linl de la uàrdÏ
de que pudiéramos descansar.
a e v ·¡cosa que ~r a allargar l'esperança dr~ del 17 d'agost proppassat, la ve.gm pnncJpalment en perjudici de dels seus organismes dirigents, qual.g
a
OTRO. - 1Y lo poco que nos lo sea. pa~ evitar el sonrojo de un ~- Idfm : Prat.
sevol que siguin les persones o en Up :::t..\cu.o deprimente y reslmls.a 1 Idem. Badalona i Santa Coloma deis cmc mil obrers de la Cotonera, cessació de diversos auxiliars de Ju- la classe treballadora.
agradecerl el pafs I
Nosaltres estem ben segurs q1:e el~ tats que les requereixin I el motiu o
, en atur forçós ~~s de fa moUs me- rats ~tos de Treball i declarant
para la salud de la nación y de la de Gramanet. Idem: Badalona.
<Dc «El Solt>
treballadors org~~:mtzats, que pt>SSee1 bé les raons que allegwn.
inamovibles els que s'esmenten.
sos per culpa d uns I altres.
.
.
1
República.»
Amb la nostra disciplina i la nosOrdre convocant un concurs per xm clara consciencia dels seus deuG1ro.na.
Ex·provlncta
són completa- tra inhibició davant moviments pteEl «Butlletí Oficial» a la provisió de Vuit places d'au.'Cl· res I responsabilitats,
Delegat per tota a pronncta: Ei
artüiclosam~nt, amb finalitat s
parats
ho
com
maneigs,
tals
a
liars de Jurats Mixtos de Treball ment aliens
cap d.e la Ccmandàucla de la guàrEn la seva edició d'a.tur publica, d • Barcelona, 1 una del de Cinters són les organitzacions de les quals que no es confessen. però que s'endeB
dia ClVU ~ediGtrona.
. formen part, I hem dç deixar aclarit Vinen, podl'm contrlbulr poderQ~;s·
Manresa.
Partl~ Jl;l cial: La lsbal. Sub- eotre altres, les seguents dlsposi- déOrdre
disposant la celebració d'e- per s1 certament algu reallt~ ru~ delegat. T~ent de Ja guàrdia c1V1.1. I clons:
C AM P
S O L O E BAIX »
lcccions per a la designació dels nelgs pe_r a proaulr aquest movunent ment a desfer els maneigs dels més
~ Governacio
Resid~cla . La BISbnl. .
Ordre donant publicitat al Decret. vocals que hauran d'integrar la Sec- a què s alludeix, que el seu propò:;tt aferrissats enemics de la classe treIdem · . F~eres. ldem •. Cap1t.à <.ie
All U~ tertto~~ il wtrenarueJ1l deJ l' C ~arce:ona
d'Empaperadors del Jurat Mixt no pot ésser altre que el d'afavonr la balladora. - Per les Comissions Execió
16
del
del Govern de la Repübllca,
Ia guàrcha CIVil. !dem: Figueres.
Idem : Olot. Idem : Capità de la dt setembre d'enguany, dictant nor- del Treball en les Indústries de 1a implantació d'estats Excepcionals i cutives del Partit SOCialista i de la
C OR T S
mes relath·es a la defensa de l'or- constmcció Obres Públiques ¡ Obres no Of:r a relviudicar millores econò- Uruó General de Treballadors: EU
guàrdia CIVIl. Idem : Olot.
Secretaris.»
miques o bê de caràcter social.
d··l
de Farners.
Coloma
~nta de
Idem:
Avu i, d ive ndres, nit
·
- Port dé Barcelona»
civtl. dre I de la seguretat püblica.
la guàrdia
: Tment
Idem
Idem : Santa Coloma de Farners.
Idem : Puigcerdà. !dem : Capità de
h guàrdia civil. Idem : R1poll.
Ex-provincia de Lleida
Delegat per a tota la provmcia :
Tramvies: Unies 7 i 15 ·-· Autobusos : Lletra E
El cap de la Comandància de la
DE YISCEXÇ :\tARTISEZ
Senc:¡ de c.a.xa CYli~UUS, des de la E'laça de catalunya de la
g.tàrdla civil de Lleida.
PL~TOR DECORADOR
Completament reformat, amb lnstaHació d'aigua calenta
Partit judicial: Seu dUrgell. SubPlaça d Espanya, B;;.r Kicago 1 E'a.sselg de OràcJa-5almeroo
econòmics.
preus
a
habitacions
Boniqut<~
calefacció.
i
delegat.s: Capità de la guàrdia ciBARCELONA Mallorca, 255
Telèfon 70702
TELEFON 19997
PABLO IGLESIAS, 7
BAR CELONA
vil Residència ' Se11 d'Urgell.
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EL TREBALL ·

ATUR FORÇOS
Civilitz ació sense llit t o e' s poss'lble A
A La Voz ¡;ublLCa Fabian Vidal b
un article sobre 1a guerra. jorça \ er a n
CATALUNYA HI HA 51.232 OBRERS
iutert>ssant. Heus ac! el final de
sempre !ta
Gabriel Alomar,
l'article:
publtca
dcjt>nsat Ics causes
:\fussollni que el confllcSENSE FEINA
a El Liberal de Madnd un c. ttto abiSmto no se extienda a Europa.
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EL CINEMA
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Gladys Swarthout, la nova
estrella del cinema sonor

Dissabte, un programa monumental
UN FILM O' APASSIONANT ACTUALITAT

per MANUEL ROMANO

minuts

'

¡;;¡,

La visió verídica d'un país que apassiona el món. No & a.n
film de curi metratge, és el reflex exacte de tot Ablssinla.
Podem oir el Negus en unes declaracions d'important transcendència 1 exaltat patriotisme.
A més:

La

grandiosa producció dramàtica

c.JULIITA COMPI?A
UN J..n 0
cJ

En primer lloc es projectarà el
Noticiari Fox, innegablement el ml
llor informat sobre l'actualitat espanyola i mundial, amb les més recents informacions sobre l'inquietant conflicte italcrabissint, el qual
manté en tensió a tot el món.
Continuarà el programa amb una
formosfssima simfonia musical t:n
colors naturals titulada «El jardln
del monasterio», amb meravellosa
visió artística. de recons de gran bellesn i sublim misticisme.
Després tindrà lloc la. presentació l'f'~lllt'!··~l
del més recent i ingeniós dibuix en
colors del gran artista Walt Disner
titulat «La liebre y la tortuga! i ja
éS sabut que la. presentació d'a-ques[,es petites obres d'art del mestre del cllbulx animat constitueixen
~~empre un esdeveniment.
A continuació es projectarà un
curioslssim fil cultural, també en
colors, que porta per titol «Bajo el
plar del coraln que ens mostra les
anés estranyes espècies de peixos Ob·

CJNI~~IA CATJ~LUNY J

questra dirl¡tida per Nathaniel Finston, que en l'actualitat és director
del departament de n1úsica de la
Paramount.
A partir d'aquell moment, l'èXit de
Gladys Swarlhout estava assegurat.
.!:1 1923 participa, en qualitat de .>o·
lista., en els concerts de l'orquestra
simfònica de Mlnneapol!s. Després
obtingué Wl contracte amb l'òpera
cívica de Chicago, i cantà Vil\l-i-tres
òperes durant la primera temporada.
La famosa cantant Mary Garden
simpatitzà. molt amb Gladys i l'aconsellà i l'ajudà en nombroses ocaJ10ns. A ella es deu que la jove mez.
zcrsopra.no assistís tots eis matins
als assaigs de la companyia, amb
•a partitura a la mà i segUint tots
eis detalls amb atenció, encara que
ao estava inclosa en el repartiment
:le l'obra. que s'estava assajant.
Arribà. al cim de la seva carrera.
en entrar a formar part, en el 1930,
de l'elenc del famós teatre d'òpera.
de Nova York: el Metropolità. Hi
canti\ cinquanta-sis òperes durant la.
primera temporada 1 adquirí una
gran renomenada pels seus papers
de fadrl. Foren tants els que cantà.
que rara vegada aparegué en escena vestida de dona.
Després de la seva primera. tem·

PROXIMAMENT

DE LA!

un Joc d 'atzar. sigui qum sigui,
ESTRELLA$ DE HO)
pot oferir les derivacions més diver.h!.tJAÚI la acade.m.ta, .de, Citrt.
tides o més dramàtiques. perquè la~ 1-... 7~· ' • J. ~¡ ;, J,.,:.:...
1111 114
fortuna es detura potser en el menys
;"~(U' r•~ï~-..........u.(/9}.
indicat per a gaudir-la. Afortunada-"'~\
·
ment, en el cas que ens ocupa, les

~¿{ta~~~~s~~~~in~!ti~~s c~~ ~I!

dets de l'Armada a.mer1cana de permis a Paris i amb un desigs folls
d'acreditar-se com a conquistadors
prop d'una de 1~s belleses més refulgents de la cap1tal francesa. No se'ls
ocurrel.x altra cosa sinó juntar tot
el diner que tenen i fer una rifa
que decideixi qui ha. d 'ésser l'afortunat que amb el diner de tots lla
d'intentar la conquista de la dama.
Diu que Ja casualitat té grans dots
d 'humorista l per no desmentir
aquesta fama el guanyador de la loteria. resulta ésser el més indiferent
1 ensopit de tots els cadets.
Willi~ Thiele condueix l'acció de
«La loteria del amor», aquesta pellícula
Fox que
a l'Urquinaona,
ambdemà
un s'estrena
ritme à¡il
que
s'adapta. d"una manera. perfecta amb
l'argument i la psicologia dels seus
personatges, Interpretats de manera Impecable pel conegut galan Lew
Ayres 1 la jove muller de Charlcs
Boyer «Pat» Patterson, cada dia en
con~!nu ascens, l una nova personalitat procedent de l'escena novolorquin.r., Peggy Pea.rs, secundats per
un excellent conjunt d'artistes.

-
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La comedia Paramount
·iguda i aclamada
nesos i mesos a les
grans capitals de
tot el món

Director

WESLEY RUGGLES
L'eficàcia de l'anunci t6
relació directa amb la dl·
fusió del diari

Un arborat hJmne, fet d'imatges palpitants de vida i emoeló al
més sagrat dels amors. Una obra de fons hum.a.níssim, Impregnada de tendresa i sublim feminitat que arribarà al cor de IH
ntultituds

porada al Teatre Metropolità, Gladys Swarthout anà a passar les vacances a Itàlia. Era a Florencia.
i assistí a. una representació d'òpera, al final de la qual fou presentada a l'únic cantant americà que
hi havia en aquella companyia, el jove baríton Frank Chapman. Simpatitzaren immediatament 1 quan alguns mesos més tard es trobaren a
Nova York, l'amistat es convertí en
amor, que acabà. en casament en
un poblet de Nova Jersey.
Gladys Swartllout és d'una senzlllesa encisadora.
Per a provar el seu valer 1 els
desigs de complaure els seus directors, Gladys Swarthout s"ha compro.
mès a interpretar un paper doble en
el seu primer fU: «Rose of the Rancho», una adaptació d'una comèdia
original de Richard Walton Tully
i el famós empresari DaVid Belasco.
Els papers dobles són dillcils d"interpretar, per als ve~erans l tot, però Gladys s'ha llançat de cap a l'empresa. A n dc preparar-se en una
escena en que ha. de muntar a cavall 1 llançar-se a tot galop, va
començar a muntar tots els matins
1 cada dia amb un cavall diferent.
Amb això sol ja han quedat confirmades una vegada més la resolució i la fermesa de caràcter de Gladys Swarthout.

Don Qnintín el Amar·gao

ESTRENA DE

IMPE/110 AR.GtNTINA
Ml<iiJlll/OtRO

que

totes les nperproduccions iut.ernulonals
PRODUCCIO Fn..MOFONO NUM. 1

511~

Fins als pobles més petits es
sap que «Don Quintin el
amargaa>>, és una peHícula
extraordinària

~~~~~~~~~~~~~!..

-

sortir del local, ja que el públic amb
les seves ovacions no els deixaven
entrar.
En marxar cap a Madrid els artlstis, pot dir-se que tot el poble sort!
a. acomiadar-los.
Un cas semblant mai no ha ocorregut en 1& història. del cinema a
Espanya, ço que demostra com el
valor insuperable d'aquesta. paWcula.
ha arribat a tot arreu. 1 que «Don
Quintín el amargno» C3 avui
per avui la pellicula. màxima de la
nostra. cinematografia, que pot comparar-se amb qualsevulga de les més
grans l millors produccions de tot
el món.

Una figura cim en un personatge d'arrelada estirp
popular
Aragó ha donat a la literatura ¡
al teatre tipus de tal envergadura,
Ique
bé podria dir-se que en aquesta bella regió rart té una de les
I:;eves
més inesgotables pedreres.

Madrid, on d'imprmist s·estrenà
uDon Quintin el amargaO».
s·estava projectant un pro~rama
corrent i el salo estava gauebe bu1t,
l'empresari aconseguí de Filmofono
que h permetés projectar «Don Quintin el amargao», assegurant qne ncr
més bastaria un simple anunci de Ja
peHicula perquè e1 local s·omplis per
complet. Tanta confiança i mterè.,
tenia l"empresan que es va acct>dll
al geu destg, més que per res per sab-er si el publ.ic respondr!a a aquesta
confiança ~e tenen tots el5 que han
vist aquesta gran prodUCCIÓ naclcr

Totes les pel'licules s'assemblen...
Sols

GEN VEVA

nnl.
, El fet
DEMA,

DISSABTE

GRANDIOSA

La m

PY".,... ..

ESTRENA

e cenes de la producció " Les
Croaàes", úlU.ma peHíeula. diririda EL DRAMA DE LA
pel oonefll,t Cecil B. de ~IDle

I

" 'ar

tau, que no solnment el! V!l
accedir a projectar la peHiculn. smó
qu..: molts dels seus protagon~to• hi
assistiren a la primera projeeeió públlcu. Tal com havia dlt I"empressar1
foJu prou un simple nnunci que
8ò projectaria aquesta peHicula perquè ta gent fe» cua a la taquilla I
fossin esgotades lea locallt.ats.
I el mlllor fou que a cada rotlle de
Cinta que es projectava (degut al feL
d'! treballar amb una sola màquma>
e. publl.c ecs ~va dempeus l O\'acionava primerament la peHlcula i
de.>prés els intèzpreU. t alXI. durnnt
tota la projecció.
A la nlt e1.s c:st~even•ments foren
més senosos perquè el públic que
havia assiStit a la sessió de la tarda
volia adquirir localitats per a la nit,
ccsa impossible pen:¡ue e.s que 110
havien pogut entrar a la tarda havien adquirit localitats per a la sessió de la nit. I les ovacions es repetiren de la mateixa manera, 1 fou
t:l.m l'èxit deia artistes que ha ha verh: d"intervenir l'alcalde i la força pú·
blica perquè els intèrprets poguessin

I

Mancava, només, que la cumbra
fotogràfica recollis en foto¡rafics un
Dintre breua dies podrem ~ar toçafta adjunta. Arompanyéo C""'"
tros d"aquesta terra i donés Vidu a una nova producció d'Eddle Cantor tor en aqulll!t nou film A.nn soUlenlo
nws personatges i creés emocions Ut.lada ~tEl chico millonarion, una E thf-1 ~letm.'ln t, nat.uraJ.mrnt, Itt
Inèdites perquè el seu immens ro- e5«na de la qual \-dem en la fodinàmiques Goldwyn Girls ...
manser popular s·enrtqu!s amb una
de les m~ reeixides manifestacions
artístiques.
cNobleza baturra», una reslltzacló
cinematogràfica de Florian Rey per
a la C1fesa. ha vingut a omplir aquesta necess1tat amb lots els atributs.
Davant la cambra prengueren vida els per¡¡onatges de Joaquim Dlcenta. fiU; v1da. agi~a per una
mala pass1ó, en uns: vida senzilla,
natural, en alt.es. Tots ells, person.r.tges d"arrelada lllssaga popular 1
aragonesa. foren portat¡¡ de · la mà
experta, hàbil. coneixedora dels seDE
crets del cinema per arribar a la
nota emocionant 1 tendra.

d·~

.
El cas més curiós Q\1~ ~:ta succe1t,
des que a Espanya s (·d1ten ~~cules és el que va ocórrer el dm-¡
menge passat a Argando, poblet prop

I

amor>~

UNA NOVA PRODUCCIO D'EODIE CANTOR

L'ANIMA DEL NOSTRE POBLE EN UNA PEL.LICULA NOSTRA

Si.

LA MAS
GRAN Dl

el Conserva.ton d"aquella. ciutat. Obtingué el seu pnmer contracte tea-

,

~(ATALINA B.AQC~NA LA PRINCESA BERErJGARIA I ~~a c~~~~a~y~à p~;r E~e¿:.
EN

Triunfadora

«La lotería del

a

~drl~~a~u~~;a;~:u~ta~d~~!m~ ELS AMORS HEROICS DE¡· n~~ ~&T~~P~~~ ~la~~;.;~;
RICARD COR DE LLI:'O I

les erans encarnacions que s'han !et
en el cinema universaL
Imperlo Argentina ha encarna.t
aquest tipus en la pantalla.
Ens deixem al tinter l'ambient l
els altres intèrprets, l ho fem expressament, perquè cada un d'aquests
factors mereix atenció especial, ~~~i~~~~~o...
molt aviat podià dedicar-los el ¡:
bUc de Barcelona l d'altres
set ciutats espanyoles.
Una setmana.
d'espera..

-------*:-------¡
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La

Solameni manquen
1 dies.

J

plenarà el saló.

IJJJrii/IT¡

Dilluns

t';:==========================iil ceptuar
rabie tipus de dona que podem consense temença com una da

DES DE HOLLYWOOD

A penes havia fet disset abrils tir, Gladya digué a la seva mar,:
quan Gladys Swarthout decidí aban- «Aquella cantant em posava nervi~>
donar el tranquil poblet de Deep wa.. sal Què hauria donat jo per poder
ter. de l'Estat de Mlssourt. 1 sortir cantar en lloc seu IJ El destl volgué
per aquests móns .en busca. d.e fa- que un any més tard el seu des!¡
ma l fortuna. I en repassar en la
seva ment el succeït des d'aquell
moment decisiu, no pot reprimlr un
sentiment de temor com si anés a
despertar d'un .somni.
La fama., l'èxit 1 la. satisfacció d'ha.ver portat a cap els seus propòsits
han estat la recompensa dels seus
esforços, però els esdeveniments
s'han succeït amb tal rapidesa que
ella mateixa se sent de ve¡¡;ades quelcom desconcertada. Sense la sinceritat i fermesa de propòsit que caracteritzen Gladys Swarthout hauria
resultat impossible l'empresa d'arribar en pocs anys a les taules del
Metropolitan de Nova York 1 a. un
lloc preeminent en~re les estelars de
la. pantalla.
I Recentment 1 mentre s'estava fllmant una. escena de «Rose of the
Rancho», opereta escollida per la
Paramount per al seu debut a la
pantalla, Gladys comentava. amb
Marion Gcring, director de la pel:l!cula, la seva primera aparició en.
públic.
Un grup d'amics i parents, ben
intencionats però quelcom incrèduls,
s'havia reumt per escoltar una nena de dotze anys que havia. de cantar una de les àries més dificils. A
I pesar que havia cantat «tota la. seva Vida» aquesta era la primera
vegada que s'atrevia a presentar-se
davant el públic.
tadets americans a París
L'ària que Gladys havia. escollit
coneguda entre els cnntants per
està clar, una romàntica era
la seva extremada dificultat 1 el semoiant de la noieta traïcionava l'et}Ventura plena de radiants
moc!O 1 ~oncentració que l'embargaven en atacar les primeres notes. Penotes humorístiques
rò Gladys segui cantant amb inesperada justesa 1 suavitat fins que, Una nova estrella. - Gladys swarde sobte, en arribar a un passatge thout, famosa cantant nordamerica•
perillós, sonà una nota falsa. La na, que ha engruixit els rengles da
El gegant eSC programa de noieta
es deturà i amb aire resolt la Paramount i que aviat la veurem
demà, del Fantàsio
es girà vers la professora, que l'a.- en «La Rosa del Rancho>> de l'escompanyava al plano, i declarà que mentada editora. Aquesta bella aro
uifícllment haurà presenciat mal volia començar de nou.
tista és molt aficionada a la vida a
' públic de Barcelona un especta.La professora. esmaperduda, trac- l'aire lliure, i per això hom ta veu
!e de la importància, de la gran- tava de convèncer-la perquè contl- amb freqüència al Jardl del seu doliositat 1 de la bellesa del que se nués, però la deixeble es mantenla. n:lclll a Beverly Hllls abillada amb
'i oferirà demà des de la. pantalla. ferma. Començaren de bell nou 1 el vestit cte bany. El barret, fet de
:tel sumptuós cinema Fantàs!o amb Gladys cantà l'ària sencera sense en- vim, 11 fou ofrenat per Connfe Fos:1<0tiu de la. presentació de la mera- torpiments ni interrupcions i acabà ter, d'Hollywood per tat que t'usés
·:ella espectacular «Gólgota» impres- amb un somrís de triomf.
en prendre els banys de sot
s1onant 1 admirable fresc de la més
La carrera de Gladys swarthout
. .
grandiosa. epopeia de la història de començà en realitat un dia en què es .complis, encara. que per alXo hala humanitat.
assistís amb la seva mare a una !un- gue de recollir-se. el cabe!l 1 fer-se
Perquè la primera part del pro- ció d'es¡lésla a Kansas City. En sor- passar per una. no1eta. de divmt anys.
grama de l'aristocràtic saló reuneix
1 A ~ de la seva JOVentut, la seaquesta vegada. una sèrie de films 1
va càlida veu de mezzo-soprano tecurts que per si sols han de delnia. ja el timbre de la maduresa.
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Entre aquests ttpus, n'hi .b& un

que els supera a tot.s pel 6CU braó
dramàtic; el de «Maria del Pilan,
la que \"a de cobla en cobla; adml-
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es diferencia ...
I ho confirma el fet que ahir, a la tarda l a la nil s'escolareu
les local i tats del
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s'oculta sota el pseudònim de J ean
Bart. Té l'assumpte un formidable
alè d'bUIIlBilitat, és una oració pacifista que no recorre pas per aconseguir el seu efecte a tòpics usats
n i es basa principalment en aquelles
escenes espectaculars guerreres per a
infondre horror a la guerra. El tema
del film cerca la causa de les catàstrofes mundials en el més profund. Ens mostra com generalment
són produldes per Interessos de grans
empreses els capitalistes de les quals
solen ésser sovint els que tenen a
llurs mans les rendes del poder, 1
que, capriciosament, pel se-.1 lucre,
envien la joventut a lnicues matances contra la. joventut d'altres par.
sos. L'exposició és feta amb cura,
amb emoció sovint, creant un estat
d'ànim adequat.
Sl aquest film hagués estat a mans
de dlrecton1 russos, o, millor dit, hagués pogut ésser realitzat !ora de
l'ambient en què ho hl estat, l'obra
de Maria Vllardell hau. ·3 tingut una
transcendència 1 una eftcàcla lnriegable.
Fet pels americans, lú ha moments
cr<~e es procuren escamotejar coses
que no haurien d'ésser-ho, 1, d'altra
banda, té moments molt convencionals. La direcció no és tot l'encertada que caldria.
Malgrat tot, ens trobem davant
una peHfcula superior a tot el que
generalment es fa d'aquest caràcter; un film que, sincerament, creiem
que tothom haur!a de veure.
J osep SA G A ~
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LES LLETRES

•

[al~rà tornar a~urior~ lli~r~~ am~ ~an1?. .
L'ombra de Jaurès: Ningú no sap com es
diran els Barbusse, Remarque, Zweig, Sender Gla eser... de l'esdeven idor immediat
I

DUES MEN ES D'ANIVER·
SA RI S

Coneixem dues modalitats commemoratives. Una, l'estrictament
cronològica: cavul fa tants anys que
va morir Tal... etc., etc.» Una altra, quan es reprodueixen els fets
d'una. faisó idèntica a com es reproduïren en una altra ocasió, recent o remota, sense haver comp-

sobris, tètrics, esfereïdors; sen§e, però, que ni una sola de les ratlles
del llibre deixi de palpitar com una
cosa viva, ben aliena a tota elucubració imaginativa.
«El foc» caldria que el llegissin
tots aquells que encara. no ho han
!et. Com demanava molt bé Lluís
Capdevila, hom hauria de fer-ne obra
de text en l'ensenyament dels antlballlles.

ses pàgines dedicades als preliminars de la catàstrofe del 1870-71.
Veureu com Vallès era agredit als
carrers per les mUltituds que volien anar a Berlln. Quants dels que
varen voler colpir-lo, degueren després maleir la guerra 1 donar-U Ja
raó ...
Hem començat invocant Jaurés.
Acabem Invocant Vallès. I estem
disposats a invocar tots els sants

<dulieta compra un hijo»

La comèdia
perfecta
per la seva

Aquest simpàtic jove havia treballat a Los Angeles, tocant el saxo
en una. orquestra i més tard en qualitat d'extra, molt abans de marxar a Nova York on aconsegui treball al teatre. El seu primer treball
teatral fou insignificant, car li concediren el rol de segon galan jove
1 solament hagué de dir quatre frases frivoles. Més tard aconseguí que
el nomenessin primer galan en l'obra
musical «Roberta» i fou durant la
seva actuació en aquesta obra que
el veié un directiu de Paramount el
qual li oferf un contracte per a fer
pelllcules a Hollywood en qualitat de
segon galan jove.
Però volgué la sort que des del
primer moment hom el considerés
com a massa bon actor per a papers
secundaris, per la qual cosa. sempre
ha. fet de galan en totes les peHI-

Delicadesa
Originalitat
i Humorisme
Es un film Paramount

de

Henr y H ath a way
~-' ~-

.

.

cules en què ha pr!l6 part fins la
data. «El lirio dorad<a, amb Claudette Colbert; «Allce Adama». amb
Katharine Hepburn; cPistas ~
tas», amb Sir Guy Standing; _«Hombres sin nombre», amb :Mndge Evans 1 cHands Across the Table»,
amb Carole Lombart han estat els
films interpret~ts per ell fins la data i actualment ('Stà fent «The Bride Comes Home», ~mb Claudette
Colbert.
Fred Mac Murray es presentarà
per primera vegada davant el nostre públic al llenç del Coliseum com
a protagonista amb Claudette Colbert de cEl lirio dorado», pel:l.fcula.
que s'exhibí durant tres mesos a
Nova York 1 dos a Londres, que ha
estat un dels majors èxits de París i que ja porta dues setmanes al
Palau de la Música, de Madrid.

DEM A
DISSABTE

FEMI

A LES DEU DE L.-\ NIT

SOLE M NE REO B E RTURA

LES ESTRENES

AMB NOVA EMPRESA

t<AHORAYSIEMPRE»,
Al COLISEUM

La màxima sensació de
JUETRO GOLDWl'N MAYER
AMB

Coinc1dint amb la reaparició de
Caterina Bàrcena. en l'escena castellana, reaparició que -s'anuncia per a
molt aviat, ens arriba el darrer film
d.. l'exímia artista, del qual podem
afirmar veritablement que és la superació de tot el que havia Interpretat fins ara per al cinema.
«Julleta compra. un hiJo• havia estat ja Interpretada per Caterina Bàrcena a l'escena, però en ésser adaptada al cinema tots els reus valors
han estat augmentats amb molta
més Importància I Interpretació tan
feta. de matisos Imperceptibles, que
en arribar al primer pla del lleuç
els fa doblement notab:es.
Durant tot el temps d'activitat
cmematogràfica, els films Interpre-tats per Caterina Bàrcena. han estat
uu estimul, superació i exemple per
s la producció parlada en espanyol.
Recolzada en unes obres de veritable valor i realitzades sense omissió
de d~talls, guiant-se sempre amb un
interès de millorament, cada nova
peHícula representava un pas endavant I elevava el nivell de la producció americana en espanyol.
cJulieta compra un hljo» adaptada
de la coneguda comèdia d'Honori
Maura I Gregori Martínez Sierra és
un magnific colofó e. tota aquesta
encertadlssima labor, que ara es veu
momentàniament Interrompuda. Caterina Bàrcena podrà oferir altres
interpretacions, tant en l'escena. com
en la pantalla, però cJulieta compra.
un hijo» marcarà sempre una data
memorable en la seva. carrera. cinematogràfica.
El públic barcelonès tindrà molt
aviat ocasió de poder comprovar per
ell mateix aquestf>s afirmacions.

'Jirector: Henry Hattaway.
Intèrprets& Shlrley Temple,
Gary Cooper l Carole Lom·
bard. Producció Paramount. l
Ens trobem davant d'una cornedieta sentimental d'argument més o
menys Interessant, no original, 1
amb situacions, dintre del seu con,·encionalisme, d'un efectisme evident. Amb tot, el mlllor de la pellic-.t·
la és decididament la Interpretació,
que aconsegueix donar notable relleu
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te de la diada. AW, avui, 3 d 'octubre del 1935 el caire que va. prc·

nent la situació Internacional s'adiu
com una gota de sang a una altra
gota. de sani al que tenia els primers dies d'agost del 1914 quan el
pacifista cent per cent Jean Jaurés
queia clivellat per les bales homicides d'un instrument del beHicisme
desaforat.
Alxi com els creients Invoquen el
sant respectiu en les hores decisives, tots els homes de bona voluntat del món haurfem d'invocar, ara,
l'ombra. augusta del vident, que va.
atalaiar a la bestreta. l'hornpilant
tragèdia.; sant que no per laic va
deixar d'ésser màrtir. Lloada. sigui
la. memòria del Jean Jaurès, primera víctima de la guerra gran I I abominada. pels segles dels segles, el
nom 1 la si~nificaéió de tot aquell
que, sigui qu1 sigui, maldi per aquest
crim monstruós, de lesa humanitat
que és la Guerra en abstracte I. ..

I1
CAMISERS
VASA E:SPE<JIAL PER
A C~llSES A 1\UDA
t>OH.TAFI!;H.ttl~A, ~ L

.

BARBUSSE I «EL FO Cll

Llibre de guerra, per antonomàsia, l'obra mestra. del plorat Barbusse! ... En plena tragèdia, sense
deixar-se Impressionar per cap imponderable Interessat o partidista,
un home que odiava la guerra, va
escriure allò que era el front, com
no ho escriurà mai més ningú.
Barbusse, soldat, mal no va deixar d'ésser Barbusse, home. I va
ésser l'home que va escriure allò que
I potser no hauria reeixit a escriure
el soldat... Tot l'horror, la vergonya, la impietat, el sadisme de la
Guerra, és alll pintat amb colors

I

I

CAPITOL

RES DE H OU A L'OEST

Remarque, ex-soldat del front,
com Barbusse, va romandre soldat,
malgrat tot. Prot~sta noblement de
l'estúpida massacre 1 descriu amb
tintes molt carregades, però plenes
de veracitat les misèries 1 les llatzeries que conté una guerra «fresca
l alegre». Supera el patrioterisme
dels Kantorec i l'imbècil ordenanclsme dels Himelstoss. Fa posar els
cabells de punta sempre que s'ho
proposa., només que amb dir-vos, senzillament, la veritat. Deixa àdhuc de
sentir-se soldat quan dialoga amb
l'adversari que acaba d'occir... De
vegades, però, fa allò que Barbusse no va fer maL Pondera el seu
capità -un d'aquells magnífics oficials del front- 1 declara que, ells,
eren millors soldats i més experts .••
Amb tot, la seva aportació és preciosa com a. document viscut. Per alguna. cosa Remarque és Indesitjable
a la seva terra, que avui jau sota.
l'arbitri de l'ànima de Kantorec,
complicada amb moltes altres coses.
Llibre1• el de Remarque. que haurfem
de reuegir ara més que mai.

El Cos de Guarderia Forestal
HERBERT MARSHALL • GEORGE BRENT
Director: RICHARD BOLESLAWSKY
a moltes situaciOns que restarien
completament apagades. I malgrat
que hi mtervenen figures de la categoria de Gary Cooper i Carole
Lombard, que broden els respectius
papers 1 constitueLxen per al públic
un dels principals allicients del film
i un atractiu pOderós, davant de la.
projecció, l'atenció preferent se l'emporta aqnest.a encisndora criatureta.
que es diu Shirley Temple i qne,
amb lo. seva gràci3. natural, amb la
se\•a justíssima 1 espontània expressió, runb el seu encls Infantil, aconsegueix portar el públic molt agradable- lent d'un extrem a l'altre de Ja
pellle:ula.
Com tott'S les altres produccions
en les quals ha Intervingut, pot dir-

Avui, rut, a les 10, estrena en sessió
de gala, patrocinada per
JIOT CLUB

al magnific local

Inauguració de la
GRAN TDIPOIUU>A RADIO FlL:\18
La superproducció rema. de les mu-

Sicals, protagonitzada pels millors
estels-dansarins del món, estrelles de
ul,A CARJOr.- ..

Una carta oberta interessant

ZWE I G, GLAii.SER I SENDER

«El sergent Gri.ShkaJ, d'Arnold
Zweig, segueix en eficàcia el llibre
de Remarque. Però sembla que té
una continuació, inèdita, que aquests
dies publica. «Monde»... Benvinguts
el llibre antibèHic i la seva conti·
nuaciól
Glaeser, amb la seva «Lleva del
192~us sembla. que aquest és el
titol real de «Los que teniamos doce añOS»- aporta. una cooperac1ó
que no té preu a l'obra santa del
pacifisme. Ultra els horrors del front
hi va ha ver els horrors de la reragunrda. I aquests horrors reix Olaeser a descriure'ls tal com eren. Tal
com seran, corregits l augmentats,
81 la follia humana no topa amb
un aturador.
Ramón J. Sender, en el seu formidable clmAn», un dels millors lli·
bres de guerra que mal hagin pogut escriure's, pinta com ell sap ferho, ultra els repugnants quadres de
tota guerra, aquells que caracteritzen, especialment, una campanya colonial i imperialista. Per raons que
no són del cas no podem precisar
més. Allò que no diem ho trobarà
el lector en «Imàn».

pac!Ilstes del calendari laic, on no
trobareu cap arcàngel que brandi un
sabre com sant Miquel, el sant gen·
darme.
P.

VA APOSAR-SE ALA VENDA

UNA EDICIO ECONOMICA DEl
DARRER LLIBRE D'ALAR O
PRATS I BElTRAN
.Les joruades històriques del pro.
ces contra els homes de la Gi:neralltat, foren recollides. al seu t~mps,
per Ja ploma àgil, mestrívola d'&quest jove literat 1 periodista: que
es diu Alardo Prats i Beltran, tl
qual, format lnteHectualment a. Ca.talunya, ha sabut correspondre-hi
estimant la nostra terra, els se~UJ
homes 1 les seves Idees de llibertat.
«.E l Oobierno de la Oeneralldll.d
en el banqulllo», visió precisa i exacta del que !ou aquella vista memorabi~. obra atapeïda de documen~
preciOSOS l de clixés Udedignes de
la. realitat, va constituir, en aparèiXer, un form1dable èXit de lllbreria. Tot ciutadà benestant va
cuitar a adquirir-lo i l'edició ,.a esgotar-se ràpidament.
P~ calia fer-se ressò d'un desiB
unànime de la massa anònima 1 abnegada que és, en definitiva la que
escriu la història del món. Ens ha·
vien arribat lletres commovedo~
d'obrers, de dones humils, de jo,·e~
sense fortuna, que lncita\•en els nostres autors a reeditar els llibres de
forta actualitat polftlca, a preu reduït, per tal que l'home del carrer
que no pot despendre pire, no reatés a.l marge de la substàncJ.1 ideològica dels llibres esmentats. Jt\.'lep
M. Francès, en la seva secció «Focs
de bengala» del nostre diari advocà
en pro d 'aquestes reedicions econòmiques I avui, Alardo Prats 1 Beltràn palesa, una vegada més la. :seva Incondicional adhesió a la causa.
republicana 1 a la veritat, en recollir
aquelles aspiracions i Iniciatives 1 en
donar al mercat una. nova edició popular, completfssima, de la seva. r.d·
mlrable obra documental.
No dubtem que la nostra gent :;a,.
brà apreciar el gest del jove 1 notabilissim escriptor 1 tal i com !ou
exhaurida ràp1dament la p1imera.
edició. bo serà, encara més i m~
de pressa, aquesta popular 1 econòmica, d'lmmlnent aparició.

Per a la seva publicació hem rebut cat comprès entre els primers pun·
una carta oberta adreçada al mlnis- tuats, & un que va obtenir només 3'1
tre d'Agricultura, Indústria. i Comerç punts, amb el quo! es desfà la teoria
dP la qual n 'extractem els paràgrafs ~ue primer ès el número un, dessegüents:
prés seguix el dos, tot seguit el tres
«Per ~rdre ministerial de data 4 i alxi successivament els restants.
d~ gener d 'enguany, en compliment
¿No hi hauria manera, Excm Sr.,
del que c''sposa,•a el Decret del dia que la justícia. s'unposés concedint
de desembre anterior, es convoca- u cadascú el que li correspon 1 reren oposicions al Cos de Guarderia coneixent el mèrit demostrat? ¿No
Fofestal, les quals es portaren a ter- seria convenient procedir a una. revime davant dels Tribunals Provincials slo de la classificació general publi~ 1 mes de maig proppassat, proce- cada a la «Oaceta» del dia 6 de sedmt-se a qualificar el Primer exerci- te&nbre proppassat?
CI pels esmentats organismes que
c<..JJ..fe<:cionaren unes relacions d'a. Llegiu LA
HUMA NI TAT
provats en les que constava la puntuació obtioguda per cada a.sptrant.
Barcelona, 27 de setembre del 1935.
Els individus que fonnaren en l'es- E1' uom i representació dels oposlmeutada relació, passaren a realitzar tors de Barcelona, Girona, TarragoELS PRE CURSOS: L ES DO•
Segon exerci.Ci i aquest fou tm- n.1 l Balears. - Joaquim Morlanes.
NES 1 L A GUE RRA
mès al Tribunal Central de Madrid
pe a la seva qualillcactó i classitl- ¡
¡ LI\ literatura filla de la. guerra
cactó general, la qual fou publicada
comptala ja amb dos llibres -ala la cGa<'eta» del ni" 6 de setembre
menys dos ens vénen a la memòproppassat.
ria- la lectura dels quals era ben
La manera en q,,_ s na cunfec!'tobé prou per refredar els entusiasnr.. aquesta class1iicac1ó resulta del
mes del més fervent adorador de
tot incomprensible, no solament per
Mart. Ens referim a eLa débacle»,
p.
dels opositors sinó també .,>els
«Em.ill Zola, I cAbaix les armes!»,
cou:.pont:nts dels 'fr•bunals l"rov ...de la baronessa Berta de Suttner.
cials. D'abtò en resulta haver estat
El gran mestre del naturalisme,
aprovats uns quants aspirants lmmeque mal no ha\oia sucat la ploma
rcscudam:mt, mentre que els que ~~
PROFECIES en hidromel ni l'havia fregada amb
Sll<.niiicaren brillantment en l'opOSI·
vaselina per narrar els drames de la
t en el Pr'-er om e
1 c.~
.
• vtda quotidiana, estava cridat a exC ·o· t
I • an
uu
e
n e
Recodo haver Uegit, no sé Oil, cellir en la pmtu.ra de la vergonyogon
han elestat
suspesos
una anècdota fa.ceciosa. Un injeli", •n ¡ cstt'tpida gtterra amb els prusUn companJI 11ostre s'atura amb la
aenseexercid,
que se sàp¡gz.
per què.
t t d
,. .,..
Concretant: El Tnbunal Provincial
a aca
e ma1lla persecutòria, va sians carna.tre Innecessari que hau- seva esposa a llegir el darrer ba1¡
dels Distr ictes de Barcelona, Girona 1
a.ll.ar a. consultar un vident. Aquest na pÓgut evitar-se. L'efecte de l'obra àe fa Generalitat, aq~ttll que Ja reT
·
lt féu Uit lwróscop no 77Ulssa tran- va. ésser, amb tot, coutraproduent.
arragona, <.¡>rll\h<~. ..J vpa;~tors en el
quillit:::adcr. Estava. decretat per En lloc d'Incrementar el pacifisme ferència, si mal no recordem, al carPruner
....
cicl, concedint-los punzodíac que •l ...,..multat """netr:·a vn contribuir a fer més Intens el net electoral.
tuacions diverses, des de 4'6 a 3
" ""'
~v•
-Es ettriós - dit' la dama, q¡¡e
punts, segons la capacitat 1 coneixeILn crim. I no tenia. altre remei revengisme...
com a dona es Jf:ra molt en tot ments remost.rats per cada aspirant,
!ltle cometre'l.
Bena. de Snttner, potser mes ar- la signatura diu, "ornis.· J. Pic, en
e· que vol dir que l'aHudit Tribunal
L'irrteressat, amb atró, va per- lista que Zo~a. no volem discutir- lloc de Pic 1 Pon, com fills ara.
Provincial est~dlà 1 \'8. tnar d 'entre
dre la brúixola.. L4 vida 1e lf teu ho, vo. adjudicar-se, amb el ~u lli-No t'estrany!-, diu ell--es tracels prE'sentats els que més es d!stmimpossible. No menjava nt dormia, bre-, el Premi Nobel de .la pau. En ta, scgurameut, à'un dels pri:ners
giren i d'aquests ~elccc 1 onà els quepensant en aquell crim, que vul- la :>eva gran J?OveHa, VIU .el lec;:tor ejPctes àe la Llet de restriccwns.
al seu jlÚ, mereixien c~er aprovatS
gues o 110 y;ulgue 3 , tenia l'obligació dues gucrreB: 1austro-prUSSiana. 1 la
, Madrid per haver sobresortit dels
de JX!rpetrar. Fins que una nit, en franco-prussiana; _En la de.'lcnpctó
• • •
altres concursants. I a Madrid no els
pc!Uar per un pont damunt del de totes dues, I escnptora posa toEn una localitat que no ts la nosaprovaren, malg:at la justesa C:el
Sena - crec q1le era el Sena - t;a ta la seva seilSlbllitat; fem~mna. a.l tra, pcró que com la nostra t•fu rubTrlbunal
de- Barcel011a.
t'etlre
que un home abocat a la. senei de la bona causa. ALxequem- ¡'ecta a la 'rwèvfa cennua ""'riodist!.,_
·
d
.._
'·
•
h un monument. de gratitud. ablns
...:
,... .
.....,.,.ummt: per a esarrotUar el Scvurana. guat1 ata. e1 r1u .. Era. 1 hora 00 siguem a temps de IZin..;h..., r ro.~--<; ca, le1 O/ICitrc.!. d'!JQU(!la ra~tque~t
gon exercici (que per cert tracta\-a
de treure's el pesombre 1 quedar bé paciiíStell
en una dependenCía, per cunbar a
d! qti€St.ims «*mentals), es conceamb el~ astres. Engr~pà el descaLe3 dones, mares, muuers, Ulle.'i, 1la qual cal pujar 111oltes escales.
dircn 4 hores de temps. El ela" i!lne~t 1 el llançà a l a&glfa. ~ lia germanes. amants. no poden e,t!mar 1 Una n1t dos ctcltst& de premsa,
cat primer en l'exercici anterior emmonr ojega~. La. tdentt/tcaCIO del la G\tt'rra. Elles haurien de llegtr, ul- l mentre esperaren les galerades disprà solament 35 minuts, i una bona
ccuUwer poea efl. clar que el mort tra cAba.ix les armes!», obra d'tma clltien l'afer que els portava alli.
JI?rt e s altres
'Ptrants necessita.era el dde_nt, el profetat···
dana. el magnífic llibre tradutt. ru
-De,cnganreu-vos. Acf ma11ca 11n
ren entre una hora 1 hora. I mitja,
Muuoltm va yrojel&tzar que castellà ,;ota el titol «Ha) nO\'edad bon ccnwr - deia. l"tm qu re •~s
amb el que es demor.tra que estaven
Z'an¡¡ que ~om, fóra criiCial per t~l en el !renta, que també és d'una donaz:a de saberut.
imposats de llurs obll.gacions, I en
oom, en tl seu tran$CUrr, el Mó11 dona. però d 'una dona «que lla fet
-MUlor cJJ.S t;indria '"' bon ascen.
F:1!u'opostspe'~aa~~tatemr-hpora,am2 bh.,l
cometria el crim m~s esgarri/ós de la guerra», una nola anglesa ben- sor/ - va. sU3pfrar l'altre, gU41tanr.
~-...
"1
tots els crims, el cnm collectlu que estant, qne lm conduit camions so- ae co1uir6s les moltes escales.
e;
es veu claramen~ la ~eva mante! diu «G~rra» ... Ha posat en ¡oc ta la metralla i sap què cOtin. es el
festa mferíortt.at. davant dels altre:;.
rotes les set-es dots i energies, per front I el pa que s'hi dóna. Uegiu• • •
Ev1dentment. en confeccionar la
A prec de Ja direcció de l'Acadè·
4 no quedar 1nl!la1nen.t com a pro- la. amigues, llegiu-la en castellà,
ct&.ssificació general, s'han lesionat
teta. ¡QvJ114 fóra que aquesta in- mentre hom restiona la seva tra- 1 fa Marshall, fem const4r que la
drets d'un gran nombre d'opositors
jeliça humamtat, 0011vençwda de duccló catalana.
suJ)OI4da. Juta muffcal a honor de
que varen obtenir 4'6, 4'1, 4, 3'8. 3'6
la aera mi~sió cruetal, l'engrap;!s
COLOFO Garcia Lorca, que um.e~:tdrem er~
3·5, 3'3. 3'1, i 3 punts en el Primer
Q.qJU:sta St'ccló dtcs pa&lats, 110 1;a. te4 ell 1ma nit, ¡ el ll4ncé.s per fa
exercici, í no s'l'.a tmgut. en compte
bara~a/
Un altre ll!bre: «L'lnS'.:.rgent.», de
Uoc a l"t.rmentcda A.:adèmla.
e1 t'ritcri d'un Trlbl.mal Pro\1ncta1,
Jull Vallès. No és pròptamenL un
l fi no va temr-hi lklc, cada oosa
aonmmt, t:n lloc d'un ben classlfiJ. M.• FRANCES
llibre de ~uerra, però conté sa.boro- al seu lloc.
J
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La bellesa ! l'amor, el luxe 1 la
fastuositat en el ritme enervant d'un
novlsslm ball
Di.ni&mic • Trepidant - Intens
cantat. en espanyol per
RAUL ROULIEN
Es reserven butaques

Ims a

les 8 tarda

Un film

RADIO ...

Naturalment

~ un nou tnoml
de Shir.ley Tcmpl(', que farà cré1xer,
Sl és possible, la seva pop-.¡lnritnt

se que aquest film

I

((EL HOMBRE QUE VOl VIO

POR SU CABElA», Al
CATALUNYA
Basada en I obra de .tean
Bart. lntêrprets : Claude Ra ln,
.l.. n aennett, Llonel Atwill.
Producció Un iversa l.
Aquest film té un \-alor que cal
destacar ~ aegul Es tracta de ¡a
Als
UN MATX DE DIBUI X
Idea bàsica, de l'argument, que es
Qa •tlldla Paramount. durant la fllmactó de t Ahora . y slempre
a la ~tra compatriota Maria
'Y Ceopw Yilt pW lhlrley Tem ple I Sh lrley Temple VISta per CarY degut.
Vllardell -per al.xò tu ln>bem una
Coo,.,.
gran afinitat. de senUments-., que

Jmr

-

En cap llar catalana no ha de manca.r LA HUMANITAT

la tiumanttat

6

LES ~ BOMB~S

DIYENDREI, 4 D' OCTUBRE DEL

DEtS A VIONS ·ITAU ANS, MANATS PELS DOS FILlS

estat

~

reC IS arribar a

uerra

amb les natUrals· reserves, que França
Nou bombardeig
d 'Addua
Addis Abeba, 3. - S'acaba de comunicar que l'Aviació Italiana ha
tom&t a bombardejar Adaa, 1 ha
,c:;auSat nombroses victi:nes 1 enormes
destroces.
Es considera que els italians volen
provocar amb llurs bombardeigs que
els abtsstnts es retirin per tal d'iniclar després l'avançament per terra.
Han bombardejat
l'Hospital
• Addls Abeba, 3. - Les últimes nolleies d'Adua. diuen que en el primer
bombardeig de la ciutat hi han pres
part quatre aparells multimotors, els
quals han llançat 78 bombes.
El bombardeig ha afectat l'hosplt.al de la Creu Roja.
Els italiana no han
atacat encara el fer·
rocarril
Addis Abeba, 3. - Els italians no
han intentat encara cap atac contra
el ferrocarril d'Addis Abeba-Djibutt.
Hom creu que esperen que l'hagin
utilitzat tots els diplomàtics estrangers.
Nou comunicat a la
Societat de Nadons
Ginebra, 3. - Al Secretariat de la
8 de N. s'ha rebut aquesta tarda
el següent telegrama. del Govern
abissini: «Continuació del telegrama
anterior. Aquest mati quatre aeroplans mUltars italians bombardejaren la ciutat d'Adua; la primera
bomba caigué a l'HoSpital que os·
tenta l'emblema de la Creu Roja. E.1
segon bombardeig s'efectuà per dos
l\eroplans, a les deu del mati. Fins
!lra s'han comptat 78 projectils.»

La mobilització i la
distribució de forces
abissíniques
Addls Abeba, 3. - La mobilitza·
ció abtsslnia està ja en plena marxa. Els carrers de la capital aparei·
xen plens de soldats, que es dtrl·
getxen a llurs punts de concentració.
Les tropes considerades com a les
millors de l'Exèrcit abissini, que són
les pertanyents a l'organització «Matielsefarl», el prtnctpt fonamental de
les quals és l'absoluta lleialtat a
l'Emperador, han sortit avui cap al
front. La pròpia organització procedeix a la. formació de nous destacaments de tropes amb un total de
100.000 homes.
S'espera que, una vegada acabada
la mobilització, Abissinia podri. disposar d'un mil1ó d'homes, o quelcom
més. La quarta part d'ells- seran tramesos al Nord, formant part de l'Exèrcit del Ras Kassa, que té la se\'ll
. caserna general a Gondar.
• Ats círcols oficials es declara que
~·han a.magatzemat. queviures i municions en quantitat suficient per a.
dos anys.
A l'est del riu Takase s'ha concentrat un altre exèrcit de 200.000
homes, sota el comanament del Ras
Sayum, que mana el sector d'Adua.
El sector adjacent de Makala comp.
ta amb un exèrcit de 150.000 homes,
sota el comanament del governador
Dedjas Gussa.
Les tropes de la regió de Walloo,
que són les més properes als italians,
àón comanades personalment pel ministre de la. Guerra., Ras Molugueta,
e.j udat del Príncep hereu, que és fl
Governador de Walloo. L'Emperador
ha tramès instruccions al ministre
1 al seu 1lll perquè defensin les Untes d' Aussa 1 Danakll.

tta.

la total destrucció de nombroses cases.
Els bombardeigs han tingut lloc aquest mati 1 no s'ha pogut disparar
contra els aeroplans per falta de
canons antiaeris. Els aeroplaps tta.
lians han volat a bastant alt\lra 1
moltes bombes de les que han llançat no han fet blanc.

_ .RadQW

La resistència etiòpica
Addls Abeba, 3. - Les tropes italianes que han iniciat l'avanç al sud
d'Abissínia. partint de la Somalía
italiana, s'han trobat amb les avantguardes abissínies i han entaulat
alguns combats que continuen a. l'hora de comunicar.
El-cònsol italià d'Addua
Addis Abeba, 3. - El cònsol d'Ità·
lla a Adua, que aballS d'ahir sorti
d'aquella ciutat d'incògnit, ha estat
detingut pel ras d'aquella província,
el qual ba declarat que ha obrat aixi
a fi de protegir el diplomàtic italià.

*

El generat Del Bono, cap suprem de In foroea Italianes a l'Africa Oriental

(Foto. Keystone)

Adua 1 els pobles propers, on han
causat nombroses victlmes entre la
població etvil.
Durant tota la nit passada ha
sonat el mlllenar1 «tam-tam» arreu
del pafs 1 han estat enceses milers
de fogueres per a comunicar a tot
el pafs que havia esclatat la guerra.
Les noticies rebudes a. Addia Abcba respecte a l'estat d'ànim de les
poblaclollS del nord-est, són molt
optimistes.
Itàlia no espera san·
ciona militars
Roma, 3. - A Roma I a tot Itàlia
ha renascut la calma des d'ahir a
la nit, quan es donà per acabada la
formidable «adunata» o concentració
feixista.
Als cercles polittcs persisteix la
Impressió causada per les paraules
del Duce, que digué que Itàlia no
reaccionaria contra sancions merament econòmiques o Unanceres.
Discurs del comte Ciano
Asmara (Eritrea), 3. - Ahir, dimecres, igual que a la metròpoli,
també tingué lloc a les colònies italianes la magna mob111tzac1ó feixista. A Asmara s'efectuà una concentració a la plaça major de la ciutat
i a l'aviguda Mussolini, en la qual
prengueren part soldats, «camises negres», dones feixistes 1 nadius del
pafs.
El comte Ciano, gendre de Mussolini, que havia abandonat el camp
d'aviació per a traslladar-se al Palau de la Residència, fou reconegut
pel públic, victorejat i obligat a parlar. Amb aquest motiu, el comte va
dir, entre altres coses inflamades:
«L'hora de la venjança. ja ha. sonat. Els nostres punyals brillen 1 la
Itàlia fetxlst.a continuant el carni
de la. revoluciÓ, es disposa a aco11Seguir els objectius Immediats I llunyallS que el seu destí 11 ha marcat.
I això contra tots els «chantages»
1 les oposftlollS, vinguin d'on sigui
l de qualsevol que sigui»

centenar d'avions l utilitzaren els
de característiques més modernes 1
eficients.
Ha entrat també en acció l'esqua·
dreta que comana el ministre de
Propaganda, comte Ciano, gendre de
Mussolini.
D'un sol aeròdrom militar hau
sortit quinze avions plurimotors de
bombardeig del ttrus Caprou.i.
Les primeres tropes que inlctaren
l'avanç d'aquest mati passaren el riu
Mareb. Eren forces motoritzades portadores de petits canons 1 un gran
avanç començà a la matinada.
El Quarteret General i-tallà, que té
com a cap el general De Bo•1o ha
quedat establert a la. ratlla de la
frontera i s'endinsarà a territori abl.sslni conforme es prossegueixi l'avanç
italià.
L'avanç italià comen·
çà a dos quarts de

àet

lf

clara que les a.flrmaclons contingudes en el telegrama adreçat pel Ne·
gus a la Societat de NactollS afirmant que en els bombardeigs efectuats per l'Aviació italiana han resultat morts dones 1 nens, es troben
desprovistes de fonament «1 són d'evident tendenciositat L mala fe».
Amb tot, en l'esmentada font in·
formativa s'admet que hi ha hagut
bombardeigs aeris, però es nega que
hagin resultat víctimes entre la població civil.
Els ciutadans del Va·
ticà, neutrals
Ciutat del Vaticà, 3. - En aquesta
capital regnava una tranquiHltat absoluta, mentre es portava a cap la
mobllitzacló a Roma. Els habitants
no participaren en la mobilltzació.
El Papa romangué a la seva bl·
blioteca particul~· i rebé informes
periòdics de la mobilització per mit·
jà dels seus dos secretaris ajudants
d'Estat.

Londres, 3. - L'enviat espednl del
«Star», a Asmara (Eritrea), com un!·
ca que, a les cinc del mati, les autoriComunicat d'Itàlia a
tats italianes ordenaren tocar les
campanes 1 posaren en moviment
la S. de N.
altres mitjans d'alerta per a donar
Ginebra, 3. - A la Secretaria de
major aparatositat a. la iniciació de
l'avanç general !tallà, que ha comen- la Societat de Nac~ollS s'ha rebut
çat a dos quarts de set. del mati a aquest matí una comunicació del
Govern !tallà que diu aixf:
diversos punts.
"Tinc l'honor de comunicar-vos el
Comunicat de guerra següent: L'esperit agressiu desenrotllat a Etiopia entre els caps I les tri·
italià
bus, que demanen Insistentment la
Roma, 3. - Itàlia ha començat guerra amb ItàEa, 1 que ban assolit
avui la publicació de comunicats de imposar-la, ha trobat la seva darrera
guerra.; el primer ha estat facilitat 1 completa expressió en l'ordre per
a la mobllltzactó general anunciada
a. les dotze d'aquest migdia.
Aquest primer comunicat dóna per l'Emperador en els seus telegra·
compte d'haver~se lniciat aquest ma- mes del 28 de setembre. Aquesta orti l'avenç de les tropes Italianes l dre constitueix una directa 1 Immedeclara ésser fals que l'Aviactó Ita- diata amenaça. contra les tropes italiana hagi bombardejat «llocs habi- lianes, agreujada amb la creació de
tats!!, 1 causat la mort de dones i la zona neutral, anunciada per Add s
nens. Declara qce aquesta afirmació, Abeba, am.b falses explicacions, que
feL en el telegrama dirigit pel Ne- en realltat no és més que un punt
gu;; a. la S. de N., «constitueix una estratègic per a facUltar la reunió I
mentida, la intenció 1 malevolència preparació de les tropes ablsslnles.
El Govern italià. ha tingut l'honor de
de la qual són evidents».
presentar en el memoràndum sotmès
El comunicat dl u també:
«L'a venç de les tropes ttallanes I el 4 de setembre, l'evidència docullur pas a. través de la frontera no mental de les continues 1 sagnants
tenen Importància, 1 s'ha efectuat agressions que els italians ban sofert
únicament en el territori de Nobody. en les darreres dècades. Amb l'ordre
Respecte a l'afirmació que han co- de mobUització general, l'agressió ad·
mençat ara les hostUitats a Ablssf- qulreix majors proporcions i més
nta, convé recordar que en realitat ampli objecte, i enclou un mant·
començaren pràcticament quan s'ini- fest I Immediat perill contra el qual
és essencial, per raollS elementals de
cià la mobilització etiòpica.»
El comunicat, sl bé confirma l'a- seguretat, adoptar una acció sense
venç. com s'ha vist, declara que ig- retard. D'acord amb aquesta situanora les topades que s'hagin pogut ció, el Govern italià es veu obligat
registrar, si s'han produït victlmes a autoritzar a l'Alt comandament a
Eritrea perquè prengui les mesures
1 el nombre d'aqueste J.
El comunicat acaba negant que l'A- necessàries d'avanç.-suvitcb."
Aquest comunicat, igual que el te·
viació italiana hagi bombardejat
Adua.
legraroa del m' nlstre de l'Exterior

El testament de Me·
nelik i la guerra
Addls Abeba, 3 <U rient>. - Aquest
mati, a les onze, des del balcó del
seu palau, l'emperador Haile Selassie d'Abisstnla ha ordenat la mobilització general.
L'ordre ha produït un entusiasme
inenarrable.
L'emoció bèHtca i l'entusiasme han
estat apoteòsics quan l'emperador
ha
anunciat que el tresor de guerra
Cerimònia de la Iee·
de dos mllions de lires en or, que
tura del Decret pel Itàlia pagà el 1896 després de la
seva derrota pels exèrcits de l'empeNegus
rador Meneli.k, resta posat integraAddls Abeba. 3. - La cerimònia ment a disposició de l'Alt comandar¡ue ha tingut lloc aquest mati, quan ment per a l'organització de la det'Emperador ha sortit al balcó cen- fensa contra l'invasor.
:tral del Palau, per tal de llegir l'orEn morir l'emperador Menelik esEls italians patriotes
we de mobUttzactó, ha estat impres- pecificà al seu testament que aquesf:!.lonànt. El sobirà abissini es trobava ta suma havia. d'ésser co11Servada inde París són només
Ciret al balcó, que ha estat mag. tegrament per a ésser gastada tan
cinc-cents
cament decorat amb un gran do- sols en el moment que la seguretat
'
; el Negus apareixia voltat de de la Independència d'Abissínia es
Paris, 3.-Segons la Premsa, prop
els prínceps t els membres j_el trobés amenaçada.
de 500 italians residents a Paris feren acte de presència durant la tar-' vern. Ha.lle Selasste ha llegit soda d'ahir als locals feixistes Italians
nement 1 amb veu segura el dePassat el pla, els ita· com
a demostració de solidaritat
·~et ordenant la mobilització general
liana seran contin· amb la movUització que en aquells
la gran multitu:i que s'havia conmoments es celebrava a tot Itàlia.
regat a l'entorn de la residència
guts
Els individus que feren acte de preperlat. De lïnterlor d'Etlopia han
Addls Abeba, 3. - Se¡ons noticies sència mostraren llurs carnets del
tngut més de 10 000 representants
de diferents grups abissinis, molts rebudes en aquesta capital, l'avanç partit, on fou estampada la certificadels quals anaven vestits de manera dels italiallS pel pla, utmtzant car- ció d'assistència a la mobll1tzactó.
tntoresca, 1 àdhuc adornats amb ros d'asalt I tancs amb canons I meA Londres també fra·
·' lls de lleopardf, tigres, etc. Quan tralladores, ha produït nombroses
Emperador ha acabat la lectura del baixes als ablsslnis.
cassa la crida dels
Hom
esmenta
el
cas
que
una
cocret, la multitud ha esclatat en
italians
rans crits d'entusiasme. En aquell lumna etiòpica ha sofert 800 ba!Jtes.
La noticia ha prodult enorme inLa retirada dels etiò·
oment els tambors hnperlals han
Londres, 3. - En aquesta capital
començat també ~ ressonar, mentre dignació en aquesta capital I hom també foren convocats els italians
pics
era una amenaça
espera que, un cop passat el pla, per a la concentr&cló que s'ha efecèl Negus es retirava del balcó.
Rom 3
A 1 12 10 d'
ta
i quan els Invasors no podran ser- tuat a Itàlia.
.
a., . es aques
vtr-se de tancs ni de carros d'assalt,
Els diaris d'aquest maU posen de tarda s ha publicat Uf! comunicat
El ministre d'Itàlia la
tesonomla de la guerra canviarà relleu que sobre una població de oftctal donant compte d haver escla·
marxarà avui d'Ad dis conslderil blement.
més de 2o'ooo Italians que hi ha a tat la guerra a l'Africa Oriental.
Londres, sols acudiren a la crida
En el comunicat es diu, entre alA beba
tres coses, que «davant la pressió
Els abissinis ja tenen consular menys de ml¡ miler
Addls Abeba, 3. - Es confirma
Mentrestant, a les coll1miles de exercida per l'esperit. beHlcós dels
més municions
que demà sortirà d'Addis · Abeba fl
cThe Times» 1 del cDally Telegraph» abissinis, reforçada pels caps de les
ministre d'Itàlia 1 tot el personal de
AddlS Abeba, 3. - Cada cop és segueixen apareixen insercions po- tnbus I les hordes del poble baix,
la Legació, en un tren especial, cus- més ferma la creença que, quan ha- sades per italians que d'acord amb que de fa t-emps reclamaven la guertodiats per una forta escolta i sec- gin passat la zona plana, els italians la llei, fan saber llurs 'desigs de fer- r_a COI!tra Ité.lia, 1 davant la moblctollS de metralladores.
se súbdits anglesos.
1 ~tzaclo general ablss1n1a, que conspodran ésser continguts.
L'edifici de la Legació Italiana est:\
btueLx una amenaça directa contrn
Hom declara que la falta de muroteglt per 300 soldats d'infanteria nicions ja no es deixa sentir tant
L'aviació italiana es· les nostres tropes a les dues colòca\'llllerta de 1:\ Guàrdia Imperial, a Etiopia perquè ja s'ban rebut imde Somalla 1 d'Eritrea. ha estat
combra el tern"ton" •• nies
precls arribar a ia guerra».
L ha quedat completament acordo- portants carregaments d'armes l munat per evitar qualsevol incident.
nicions de fabrtcac1ó bntànica i txeEl gendre d e Musso·
També diu el comunicat que cl'aEl barri estranger ò'Addls Abel.ia coslovaca, que ja han estat tramemenaça ablSSinia a Itàlia havia augl "m•'
e~t"' tambè prote;it per 5 000 soldats. ses als punts més necessitats.
mentat pel fet d"baver-se retirat ks
Londres, 3. - A Londres s'estima tropes etiòpiques de tot el llarg de
Al districte d'Ha.rrar hi ha con·
Els italians, contin· centrats més de 50.000 etlops ben que la Invasió d'Abi.ssinia pels !ta- la frontera. tot deixant 'ò.lila zona
lla.ns ha començat avui formalment lliure que sembla neutral 1 que en
armats.
guts abans d'Addua
Per les carreteres I els camins etr- amb- l'entrada al territori etiop de realitat C011Stltuía una mesura estraAddiS Abeba, 3 - CirC'Ula intensa- culen molts camions 1 vehicles de nombroses columnes italianes, a tra- tèg1ca encaminada a collocar les troment. el rumor que les tropes italin- diverses menes que reparteixen en- \-és de les fronteres d'Entrea I de ls pe<~ etiòpiques en millors condicions
nes s'havien apoderat d'Adua, però el tre les tropes els darrers carrega- Somalla. Aquest maU han entrat en per a realitzar llur atac.»
El comunicat afegeLx després els
Govern h!l desmentit categòricament ments d'anoes 1 mlnuciOllS que s'han acció les tropes motontzades d'Itàlia
1 l'aviació ha operat en grallS gruP3 allegats !ets en el docament dlri~lt
tebut.
la notl<'ia.
per no exisur el temor d'una rèpllc:1 a la S. de N . pel sots-secretari d'Esla h1exlstent aviació abissina ~ tat, senyor Su\-1ch, 1 acaba dient
Nombroses víctimes a
L'entusiasme dels etiò· de
pel fet de no posseelr els abissirus que, recolzat, en tals motius, cel GoAddua i Adigrat
ptcs
batenes antlaènes a les zones en-I \ern s'ha viSt obligat a autoritzar
Addis Abeba, 3 - Les autoritats
AddlS Abcba, 3. - L'ardor guerrer vaides pels Italians, que prèviament l l'Alt comandament per a lnictar les
. .
• etiòpiques comuniquen que els aero- dels abissirus es imprCSSlonant. des ban estat escombrades per les forces operacions.-.
Les b~mbes 1talianes
p!RllS ttalíans, ultra Ad.ta, han born- que s·han tm¡ut notl~les de ~ mv~ aèries.
Les noticies rebudes a Londr-,)3 f,r.:;
no maten dones ni
bardejat també Adigrat. Les bombes sió del t.erntori et1òp1c per 1exèrcJt
.
llançades pels avions han causat a- Italià. La 1nd1gnac1ó ba estat molt el moment de comunicar, diuen que
cnatures
bUndants víctimes, entre clll'S mol- 1gran en saber-se aquest mati que els en els bombardeigs aeris efectuats
Roma. 3. - De font oficial es detes dones i infant.:;, i han ocasionat, aeroplans ttalhms ban bombardejat aquest maU hi han pres part prop d'an

~

Anglàterra

~

Si es comprova l'a·
gressió italiana
Ginebra, 3. - La majoria. dels co·
entarls giren al voltant de l'art!·
e 16 del Pacte, l'aplicació del qual
rla automàtica per haver Itàlia.
altat, en cas que es comprovi l'a·
¡p-essió a. Ablssinia, no a l'artlclé 15
sinó al 12, en el qual s'afirma que
èap pals no podrà en cap cas recórrer
a la guerra abans que hagi transcor·
regut el termtni de tres mesos des·
prés de pronunciada. sentència. . n el
litigi.
Es recorda que les modalitats d'a·
plicació de l'article 16 foren estudia·
des en 1921 per una Comissió anome·
nada del "Bloqueig", que fou prec!·
sament presidida pel representant
espanyol, senyor Pau Garnlca, 1 era
secretari d'ella el representant italià,
senyor Angelotti, avui dia jutge del
Tribunal permanent de justícia. de
La Haya.
Com és sabut, l'article 16 diu que
els membres de la Societat de Na·
clons tenen l'obl!g&ció de participar
en les sancions d'ordre econòmic pre·
vlstes en el Pacte: tenen, a més, l'o·
bllgacló de coadjuvar a. l'apllcacló de
les sancions m1lltars, però no estan
oblJgades, sl ho desitgen, a prendre
part en activitats d'aquesta classe.

El quarter general del
príncep hereu
Addis Abeba, 3. - El príncep he·
reu d'Etlopla ha establert el seu
quarter general a Dessye. Està proveït de defenses antiaèries per a contrarestar qualsevol atac aeri !tallà.

Ela estris moderns de
guerra, en acció
Addis Abeba, 3. - L'avanç italià
s'ha generalitzat a la frontera nord
ensems que s'Inicia al sud, partint
de la Somalla Italiana.
A mig mati s'ha advertit a les avançades etiòpiques nue avançaven
per territori etiop nombroses columnes ttallanes, ajudades per carros
d'assalt i tancs armats amb canons 1
metralladores. Ent re les forces invasores es notava gran quantitat de
contingents motoritzats, que maniobraven amb facUltat perquè encara
operaven sobre terreny poc accidentat.

I

d'Abl.ssinia han estat comunicats als
Estats membres de la s. de N.

Els etíops encara no
poden oposar resis·
tència
Addis Abeba, 3 (Oficial). - L'e·
xèrctt italià que ahir traspassà la.
frontera L entaulà combat amb les
avançades etiòpiques, ha prosseguit
el seu avanç aquest matf. A les tropes invasores hi ha nodrits contingents d'tndigenes.
Les tropes abtsstntes, donada la
naturalesa del terreny en aquella
zona, no poden oposar encara la resistència necessària, per bé que hom
espera que d'un moment a l'altre po.
dran actuar prou eficaçment aprofi.
tant les asprors del terreny.

L'Emperadriu anirà al
costat del príncep
Addis Abeba, 3. - El Govern s'ha
fet càrrec, a Djiboutl, de 2.500 bi·
dons de gasollna per a. auto 1 d'al·
tres 2.000 per a avió.
L'emperadriu marxarà aviat cap a.
Dessye, per tal d'ajudar el seu fill,
comandant en cap de les tropes en
aquella regió, en l'organització de
l'exèrcit a la regió de Ual-Ual

•
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Els italians no creue.
que Anglaterra vu1p¡
fer la guerra
'l'ori, 3. - Un informador de
«Gazzetta del Popolo» COnsidera la
en el cas d'un conflicte armat e~~
Itàlia i la Gran Bretanya a u
darrer pafs no es troba suficient~:
preparat si el conflicte és de grruu
proporcions.
El propi informador creu que a
Anglaterra.· existeix un fort corr
d'opinió contrària que la Gran JÍ~~
tanya sigut «l'única potència enc ·
regadà d'aplicar les sancions» i de~
entreveure que Anglaterra sola no
s'arriscarà tant.

Itàlia i Etiopia no haa
comprat gairebé ma.
terial de guerra ala
Estats Units
Washington, 3. - El Departament
d'Estat publica les xifres de les ~
portaclons beHtques dels Estats Unit~
entre 1'1 de gener i el 23 de setem
bre de l'any que som. Són les ~
gUents:
A Itàlia s'exportaren fusells per va.
lQr de 986 dòlars; cartutxos per
638 dòlars 1 motors d'aviació per va.
Ior de 328.000 dòlars.
Les exportacions a Etiopla foren
inexistents.
Les exportacions a Etiopia 1 les
França i Anglaterra, Somalles han estat enexistents.
d'acord
Una altra notícia diu
Paris, 3.- Amb tota classe de re·
el contrari
serves facilitem la següent informació que procedeix de font habitual·
Washington, 3. - Segons lnform~
ment ben informada·
oficials, Abissinla ha comprat als &.
"sembla que FranÇa 1 Anglaterra tats Units, en setembre, una quantt.
han arribat a. un acord respecte l'a· tat, relativament important, de mate.
pllcac~ó de sanclollS a Itàlia 1 al seu rial de guerra.
augment progressiu a mesura que es
Aquests informes senwten coul!r·
consumeix l'agressió italiana a Etio- mar les recents noticies !PAddls ~
pla.
ba que indiquen l'arribada de caretes
S'af1rm~1 també, que en els ter· contra els gasos I armes de prOCP.mes del rut acord, al els italiallS dència americana.
agredissin sen&e provocació algun
vaixell brltànle, França prestaria
França podria deter·
ajut a Analaterra."
minar el resultat
Paris1 3. - El «Paris-Midi>> publica
Eden é s esperat
el quaare de les forces navals angleParis, 3. - S'espera per a les set ses, ttallanes i franceses a la Medi·
d'aquesta tarda l'arribada a Paris de terrània 1 dedueix que França té a
Mr. Anthony Eden, de pas cap a Gi· les seves mans la balança 1 pot in·
nebra. A l'estació del Qual d'Orsay fluir C011Siderablement en el result~t
l'esperarà Mr. Le.val 1 ambdós cele:.. d'una guerra naval, segollS pïengut
braran una conferència, en la qual partit per Anglaterra o bé per Itàlia.
és probable que t'S tracti de l'actitud que han d'aroptar els dos Go·
Quinze mil soldats
verns davant l'eventualitat d'aplicació de sancions.
italians en un di~J
El Catr, 3. - Nombrosos valxelll
L ' ambaixador d'ltà· italians, transportant aproxima~·
ment 15.000 homes, passaren all:r
lia conferencia amb pel canal de Suez.
Laval
Les Legacions esbV·
Paris, 3. - L'ambaixador d'Itàlia
geres
d'Ad dis Abeb•
a Paris ha conferenciat. aquest mati
amb el senyor Laval.
pregunten a Roma si
L'ambaixador italià ha afirmat quu
bombarde j aran la
el seu pals no té cap Interès a estenciutat
dre el conflicte amb Etiopia a Europa I que no farà res que pugui
Paris, 3. - Informen d' Addls Ate,
provocar aquest perill mentre les ba que en la capital abJSSfnia cirettll
sancions que se li apliqUin slguln ex- el rumor que les Legacions d'Alema·
clusivament econòmiques.
nya, Anglaterra i França s'han pnsal
en comunicació amb el Govern de
per a obtenir d'aquest una resItàlia demana mig mi· Roma
posta categòrica arran de la possib1
lió de parells de sa· lltat que l'a\'lactó italiana bom!Jar
degi la capital d'Etlopia.
bates
El rumor no ha estat confirmat.
Amsterdam, 3. - Les grans factories de calçat d'Amsterdam han reLa impressió a Pari•
but del Govern italià una comanda
i
a Varsòvia
de mig milló de parells de sabates
Parts, 3. - La noticia d'baveN~
per a l'exèrcit italià d'operacions
iniciat formalment la guerra ha esa l'Africa Oriental.
La comanda no ba estat acceptada. tat rebuda amb calma per la pobla·
ció parisenca, perquè el fet era unànimement esperat com a lnevitab!o.
Els vaixells grecs do·
A Polònia, la noticia ha causat gran
naran la volta al cap impressió 1 la premsa Uança edlclolll
especials que s'esgoten ràpidament.
de Bona Esperança: Mentre fins ara la premsa polonesa
No admetran càrrega es mantenia en una actitud molt reara sembla dividida en apreper als porta italians servada,
ciar la conducta d'Itàlia.
Atenes, 3. - Els armadors grecs
El Japó es mantiD·
han ordenat als capitans dels seus
vaixells que no admetin càrrega per
drà neutral i no reals ports itallans.
colzarà les sanciou
Els vaixells mercants grecs que
naveguen vers la. Mediterrània. o bé
Toquio, 3. - L'agència Rengo deper l'AUàntlc I que havien de clara que el Japó guardarà la neu·
creuar la Mediterrània i entrar a tralitat en el confllcte 1talo-etlop.
aquest per la Mar Roja i el canal
També posa de manifest que alS
de Suez, han rebut l'ordre de prendre cercles diplomàtics del Japó es di•J
la ruta del Cap de Bona Esperança. que, davant el fet de no pertànYer
Els asseguradors d'El Plreo dema- a la Societat de Nacions, no es COll"
nen fortes sumes per l'assegurança slderarà. obligada forçosament a pracdels vaixells que naveguin per certes ticar les sancions que, eventuaimenC.
zones properes a les aigües italianes pugui decidir l'organisme de G~
I eglpcles.
bra.

REFORCANT L'ESQUADRA ANGLESA A MALTA
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Lle~iu avui i

Per tal de fer front a tes maniobres Italianes, Anglaterra no sols ha en "'at tropes cap a Malta sHlO ~
també ha r eforçat la seva esq~adra destacada a MaJta. El creuer ans lès etValiantD entra al port de t'li
(Exprt>SS-Foto>

cada dia LA HUMANITAT, el vostr-e diari
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DEL D.UCE, HAN CAUSAT C·ENTENARS DE · V·ICTIME::S A ABISSI NIA
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comun1cat .of.icial: italià

confessa

han ar.ribót a un acord referent a 1aplicació de sancions a Itàlia
Segons informacions
ta· ca·t apulta
1

em
hx.

pnits

rte:

va.

per

va.

t

oren
le¡

r diu

Impressió a Londres
Londres, 3. - Les edicions espt.• ciats dels periòdics donant compte
· de la ruptura d'hostilitats a Abissi. nia, han estat esgotades als pocs mo. ments de la seva publicació. Els ve. oectors no han pogut compllmentar
• tota la demanda de periòdics.
El Downing Street, Fleet St. 1 les
seves lmmed.iaclons apareixen plenes
de gent, que esperen conèixer més
noticies dels esdeveniments. No obSta.nt, no s'han produït manifestaclons de cap classe a favor o en contm de la guerra.
A la Legació ab1sslnla de Londres
s'han presentat gran nombre d'excombatents anglesos, al¡uns d'ells ofictals, oferint-se com a voluntaris per
· a l'exèrcit del Negus; però el .secre. tari de la .Legacló els ha manifestat
· que té Instruccions del s~u Gove~
. per a no acceptar cap ofenment danaturalesa.
. questa
També
s'ha notat gran animació
, en l'Ambaixada d'Itàha, on durant
! tot el dia han fet la seva presentació
súbdits italians residents a Londres,
alguns d'ells amb camisa negra, que
. s'han inscrit per tal de servir en
l'exèrcit.
Als cercles poUtlcs anglesos la calma ~s completa. Hom creu, no obs. tant que sl es conflrmen els bombardeigs aeris d'Adua i Adigrat, el Consell de la Societat de Nacions immedlatament haurà de declarar sl eXlS·
telx o no crebantament del Covenant, i, en cas afirmatiu, l'article 16
del Pacte entrarà en vigor automàti·
cament.
L'embargament d'exportació de
material de guerra a Abisslnla con: tinua en vigor.

la qual cosa sembla descartaL el perill d'una complicació europea a la
Mediterrània.
·
Les esquerres france·
ses es reuneixen

Londres, 3. - L'Ambaixador d'Itàlia, senyor Dino Grandi, ha anat
aquest maU al Forelgn Office. Sobre
aquesta entrevista, hom creu que
l'ambaixador Italià ha donat al Govern britànic la comunicació oficial
de les operacions iniciades per Itàlia
a Etiopla.

«Deu milions d'italians disposats a ésser
llançats»

. '

.

Un article de Sir Nor· PRECAUCIONS AGIBRALTAR
Gibraltar, 3. - El port militar "e
man Angell per a Gibraltar
ha quedat sense vaLxells;
tan rols dos petits auxiliars romanen
ancorats
la dàrsena de Ja
LA HUMANITAT drassana.. Els acuirassats
«HOO<b 1

Paris, 3. - Aquesta tarda, a les sis,
el senyor Lava! ha rebut el senyor
(Ve de la primera ;~àgina)
Eden, el qual procedeix de Londres
de pas cap a Ginebra.
una guura. I malgrat això, aquesLava! i Eden han celebrat una llar- ta
afirmació falsa és presentada per
ga entrevista.
certs diaris com sl ros una ,·eritat
indiscutible.
Es encara menys Ca vora ble avui que
El Comitè dels Tretno ho era a l'època que Anglaterra
ze s'ha reunit
deixà actuar el Japó a la 1\lanxúrla.
Ginebra, 3. - Aquesta tarda s'ha Durant el conflicte xino-japonès, l'alr~unit el Comitè dels Tretze. La ses- mirallat afirmà seriosamntt que Anglaterra estava a Ja mercè del J apó;
Sió ha durat hora I mitja.
Ha estat estudiat l'informe sobre CJUe les sancions econòmiques conel corúlicte !talo-abissini, preparat tra aquest país portarien com a conpel secretariat, 1 l'informe juridic seqüències immediates l'ocupació de
Hong-Kong 11er les tropes ja.ponesu
redactat per un altre Comitè.
sense que Anglaterra. -afirmaven els
tècnics- pogués oposar-s'hi, fins 1
França recolzarà An- tot secundada per França, Itàlia,
glaterra, però amb Rússia i Estats Units.
limitacions
L'INSOSTENIBLE
ningú no tindrà la pretensió
Paris, 3. - El periòdic «L'Oeu- dePerò
sostrnir que Itàlia posseeixi la
vre» diu que el Govern francès en
a la l\lediten-ania. l'rauforma més o menys definitiva,' ac.. supr(macla
~a. i Anglaterra tenen totes les poscedlrà a prestar a Anglaterra la cosessions
més
Seria suoperació f\aval soHidtada per aque- ficient fins l estratègiques.
tot, &ense anar fins a
lla en cas d'atac a la flota britàni- les
mesures militars, de refusar tot
ca. Afegeix que és probllble, però, emprèstit
i tot material per a fn
que la resposta definitiva francesa l'agressió tan
difícil, I els seus reque ha d'ésser redactada al Consell sultats dubtosos,
que Hàlla es veurla
de Mlnlstres de demà contindrà al- forçada a aenunciar-lú.
gunes distincions, a menys que aquestes distincions desapnreguin en el
curs de la discussió en el sl del Gabinet. Diu també que, indubtablement, una gran massa d'opinió francesa és oposada a la participació de
França a una guerra
«L'Echo de Paris» adverteix al Gabinet que mesuri bé lè'S seves deci'>ions
Puix qu~ en pot adoptar alguna de
conseqUencles Imprevisibles. Posa de
relleu que a França actualment hl
Madrid, 3. - A les set menys deu
ha dos grans grups d'oplnló: un, el
dels grups de dreta 1 centre oposats minuts el senyor Lerroux ha rebut
els
periOdistes al ministeri d'Estat 1
a tota acció béiUca contra Ítàlia.
«Le Journab diu que França no els ha dit:
-No tinc res que vosaltres no sapis~a de deixar embolicar en cap conflicte amb Itàlia, enciU'Il que afe- gueu. De totes maneres, us donaré
geix, una actitud neutral pot Perju- compte dels telegrames més interesdicar també en gran manera França. sants que s'han rebut al ministeri
. «Le Petit Journab diu que la So- d'Estat durant el dia d'avui, relacioCietat de les Nacions Intenta salva- nats amb el conflicte italo-etlòplc.
Un d'aquests telegrames -ha seguardar la pau I no promoure la
guerra.
guit dient-- és del nostre ambnixa·
dor a Roma, senyor Oterin. En ell
ens tramet un comunicat oficial del
Els liberals anglesos Govern italià en el qual dóna compte que la mobilització et!Oplca rerecolzen el Govern
presenta una amenaça per a les troLondres, 3. - El llder del partit pes Italianes 1 afirma que la zona
liberal, Slr Herbert Samuel en un neutra~ és una argúcia, la qual cosa
banquet, ha dit que el miniStre d'A- ha obligat l'Estat Major italià a reafers Estrangers, S1r Samuel Hoare litzar alguns moviments de tropes.
pronuncià un admirable discurs
Un tercer comunicat rebut a la
Ginebra el dia 11 de setembre 1 que Societat de Nacions 1 adreçat al seaquest discurs havia estat aprovat cretari d'aquest organisme perquè
per una important majoria de l'opi· doni compte al Consell I als Estats
nló anglesa.
membres de la Societat d .u que el
Ha dit després que la politlca de- ras Seyun afirma que els avions ml·
Clflrada en aquell discurs té tot l'a· lltars italians han causat a. la pojut del partit liberal al Ptirlament
blació civil moltes vlctlmes. S'afegeix
S'ha referit a l'actitud d'Itàlia· i en el comunicat que a Agam s'està
la qualUica d'jntent deliberat 'de lli~nt una batalla 1 que Etlopla.
portar la S. de les N. a la inutilitat cons dera aquest Incident com una
I :Jl t·tlJpPnd{.
vlolarló de front.. res
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LA SITUACIO INTERNACIONAL
SEGONS TElEGRAMES RE·
DUTS PEl SENYOR lERROUX

nat.

La tràgica magnitud bombardejat pels italians i inferme·
1·es.
del bombardeig
Entre els morts h1 ha moltes do·
esposes dels soldats que lluiten
Addls Abeba, 3. - Segons les dar· nes,
reres notícies rebudes d'Addua 1 la prop d'Addua 1 els seus fills.
seva regió, es confirma plenament
Un enèrgic article
l'Intens bombardeig efectuat per dues
vegades per l'aviació italiana. Igualanglèa
ment es comunica que la resistència.
Londres, 3. - El periòdic liberal
a l'acció a~ria ha estat gairebé nuBa "Star"
publica aquesta nit un enèrper haver-se redul:t a dlspars de ca- gic article en el qual diu, entre al·
nó corrent.
tres coses, que es fa precls replicar a
Els efectes del bombardeig han esamb una a{:Cló igual almenys
tat desastrosos per les pèrdues de Itàlia
a la seva, com a únic mitjà d'evitar
vides 1 els danys materials.
a. la Humanitat l'espectacle d'una.
Es compten mil set-cents entre nació poderosa aixafant un poble in·
morts 1 ferits. Entre uns i altres hl defens sl es tenen en compte els mo·
ha dones 1 nens, germanes de la ca- derns mitjans de lluita.
ritat de l'Hospital de la Creu Roja,
Eden p~rlarà amb
"tota claretat,
3. - A les deu del mati
ha d'ésser trobada en el curs de l'any d~lGinebra,
dissabte es reunirà, com hem
fiscal del 1935-36. El Ministeri de Co- dit, el
Consell de la S. de N. Prop del
lònies, el de Guerra i el d'Interior desenrotllament
que tingui
.abSorbeixen els 2.500.000.000 de lires. aquest s'ha sabutprobable
el senyor Eden
La part destinada a aquest úl.:lm parlara1 camb tota que
claretab.
.
sembla que serà dedicada a perfec·~lo
Davant d'aquest anunci, resulta
nar l ampliar les fortificacions 003* aventurat
predir
l'acord
que
sorttrè.
teres.
de dita reunió.

I

Dino G randi visita el
F oreign Office

Laval i Eden han parlat llargament

OUÍU'·

d1 última hora, les ·víctimes passen de 1.7 00

Paris, 3. - A la Cambra dels dl·
putats h1 ha gran animació. Molts
representants esmentaven en llurs
converses la conveniència de convocar el Parlament en vista de la greu
situació exterior. Els socialistes, parttcularment, recolzen l'oportunitat de
l'esmentada convocatòria.
S'ha reunit la delegació dels grups
d'esquerra sota la preSidència del
àlputat senyor Blum.
S'aHudl a la convocatòria antici.pada de les dues Cambres i a aquest
efecte hom procuraria les signatures
de la meitat dels senadors i dels
diputats.• però
no es va prendre cap
acord flOS que es celebri el COngrés
del Part,1t Ra.dl~al, anunciat per a
antre d uns .dies;
La delegació d esquerres celebrnrà
u~a nova reunió el dia 10.

a

..

(Del «Popolo

d'Itàlia~ )

l'artitu~ ~H frauta a travél ~H
la lava ~rHmla

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

«Renowt prengueren el rumb de la
Mediterrània. Les bateries de la costa tiraren contra els blancs que, des
d'aeroplans, es llançaven per mitjà
de paracaigudes. h vegades, el fum
del dispar quedava flotant a l'aire
fins a confondre's amb el blanc. El
que si hi ha al port militar de GI·
braltar des d'ahir, són dos hldros
trimotors francesos.
Convé fer constar que la sor tida
dels grans vaixells cuirassats que
ROMANDRA FRANCA NEU·
aqui quedaven, ha coincidit amb l'arTRAL?
ribada a Gibraltar de la noticia
Paris, 3. - Els principals perlód'haver t.avessat els Italians la fron- dics de la capital declaren que la
tera etiòpica. Aquesta noticia fou pet1cló anglesa ~ França està conecdonada a conèixer al públic per buda en els següents termes:
mitjà d'un suplement del diari «La
«¿Romandrà França no solament
Crònica», que és l'òrgan oficial de n~utral amb respecte a Angl!l'terra,
Gibraltar. En dit full s'inseria un d acord al paràgraf .tercer de 1 article
despatx de l'Agència Reuter en el 16 del Covenant, smó que li donaqual es deia que els italians •havien rà també ajut c~nt~ Itàlia sl els
trencat les hostilitats a Abisslnia No ' navllls de ¡uerra Italians ataquessin
vol dir això que a Gibraltar s'aba t al Mediterrani sense provocació la
·
t
n- bandera del·Regne Unit?»
d omn e1s prepara lU$ defensius, tot
Alguns periòdics entre eUS «L'Oeu.
el contra':!, ja que Sl bé és cert que vre», donen a la demanda una forma
la població fa 1ft Sèva vida normal, encara més sensacional, dec)llrant que
que els comerços, ds cafès, els ho- la Gran Bretanya reclama dc Frautels estant abarrotats de gent, no bo ça que posi a la seva dlsposlció els
és m~nys que avui es va a realitzar ports de Marsella i Tolón i una de
tm Slmulacre de bOmbardeig, en el les tres esquadres franceses a les
qual prendrà part la població ciVil. d'Anglaterra.
A les set es donarà el senyal d'aEl «Petit Parisicn»: «No pot obll·
larma, 1 immediatament, tot Glbral· dar-se - diu el periòdic - que l'Estar quedarà completament a les fos- tat anglès es veu acusat d'haver
ques. NI una llum, nl el més dèbil obrat contra el Covenant. A l'adetall que pugui servir de referèn- mistat d'Itàlia concedeix França el
ela a. unes suposades aeronaus enemi- més alt preu».
gues. _JI;Ultament amb això, l'autor!El «Matln>l declara que la supositat nülitar ha donat unes instruc- cló anglesa que França ha respost
clons, que tots els habitants de GI· ja afirmativament no és exacta. No
braltar hauran de seguir amb .11\ s'ha pres a Paris fins ara cap declmàxlma escrupolooltat, en les quals, sió, ja que l'Estat Major francès
entre altres coses, es diu el següent· haurà de donar primer la seva OPI«Precauclons en cas d'atac aeri _.:. nló. Despré.s, divendres ~1 Consell de
Com que la població civil està ·in- rrunistres s ocuparà de 1 assumpte.
teressada a conèixer les mesures de
cL'Echo de Parls» cre~ que la resprecaució que han d'adoptar-se con- posta de França serà. aflrmatlva. E.n
tra els efectes dels atacs è Ï
tal
cas, la coHaborac1ó militar entre
tres el Govern d'aquesta a ~òsnio af1• els dos països haurà d'ésser absoluta.
· bll
lú
co
a a
«L'Oeuvre» diu que a Roma 1 a
Pu e que no
ha motiu d'alarma Londres es fan esforços per tal d'ev1flns11ara peiJuè aquestes mesures no tar tot encontre eventual entre les
mp quen, r scos de guerra, nl pro- dues flotes. La Marina de guerra
ximitat d aquesta, nl tampoc supo- italiana ha rebut ordres per tal que
~·~ d~uit per part del Govern de observi severes precaucions a fi d'evlpe • que està decidit a assegu- tar encontres amb vaixells de guerra
r!'-~ la pau, per tots els mitjans pos- anglesos, encara que aquests vagin
Sl 1es a 1es seves mans. Aquestes acompanyant vaixells carni Ablssinla
mesures són totalment previsores 1 amb armes i municions com sembla
són les que, en general, han pres ja que ja s'ha donat el càs.
la majoria de les nacions europees,
Passant r evista a l'horitzó que precom, aixi mateix, els països de totes senta la polltlca estrangera, el «Jour»
parts del món. Llegiu, doncs detln- reclama enèrgicament la neutralitat
giJdament l recordeu que la' comu- de França. «La d.lscreció de França
mtat ciVIl no combatent pot retre el - diu - serà suficient per a detemillor servei a si mateL'<a, a la guar- nlr el slstema rldicul de sancions
nicló i a toU! en general davan~ les contra Itàlia, sancions que els ancircumstàncles. El pànic és tan pe- glesos no poden portar a la pràctica
nllós com les bombes.
sense l'ajut francès. L'operació ü
Instrucclons en cas d'atac _
Ablsslni!!o seria aleshores un assump..
senyal d'atac aeri 0 bombard lg ,El te coloma! com Anglaterra 1 França
nunciarà per llargs tocs d'al:nn: a~ han conegut suficientment».
la ~ana, Ajuntament 1 senyals
L' CTIT
de soroll1 al front nord de l'establi·
A
UD FRANCESA A
TRAVES DE DOS DIARIS
ment d e!S senyors Bland.
Paris, 3. - La Interrogació angleAvis. - Un atac aeri pot ésser 0 sa suscrt.a novament a les tribunes
no ésser de gasos. El perill de gasos més representatives comentarls molt
degut a les dificultats tècniques ó amplis.
meteorològiques a l'aèria de Glbral«Le Jottrnal des Debabl» no acull
tar.~ més llunyà que el de bombes amb entusiasme la demanda de preordinaries 1, per consegüent més cisions de la Gran Bretanya cL'opi·
segur és deixar les vostres llars 1 nló pública no pot admetre· que en
marxar tot seguit d'oir els senyals un assumpte en el qual no pot ob' dits a aJxoplugar-vos al refugi contm Jectar, en el qual no té res a veure,
elles.
França es vegi arrossegada a una acAllò que no ha de fer-se:
ció contràna als seus sentiments ¡
als seus interessos, i àdhuc a la pau.
Primer. Marxar tot seguit al re- En un món que no es distlngeL'< per
fugi més pròxim
la seguretat, França necessita totes
Segon. Si us sorprèn a1 carrer les forces morals i materials per a
el bombardeig. després de l'ntac aeri contribmr a l'apaivagament l a la
tenir cura amb els gasos.
tranqulllitat d'Europa i per a garan.
Tercer. rj<> apropar...se a les born- hr la seva pròpia tranquillitatJ.
bes caigudes.
•L'Iníonnation» creu, en canvi.
que la contesta de França no ha de
Quart. Evitar en caminar tocar donar lloc a dubtes. cSI la flota brt·
res que s'ensopegui amb liqUids que tànlca- escriu -, en 1'exerclc1 d'un
podnen ésser gasos.
mandat regular, ros objecte ccontra
Cinquè. Evitar en camlnar per tota probabilitat) d'un atac al Mediterra o qualsevol paVimentació en terranl, França atorgaria. naturalquè hl ha hagi escampada alguna ment, tota l'assistència que nosaltres
matèria durant l'atac aert.
devem a un aliat. Es tract& d'una
Sisè. Si s'ha estat dintre 0 prò- f~ntan clara. que nl s'hauria d'alxim a l'àrea afectada pels gasos no
s'ha d'entrar amb les sabates a les
cases, sinó deixar-les fora.
Setè. El gas pot ln!lltrnr-se a. leo
sabates de cuir 1 d'anyar-vos els
peus. Les sabates de goma són més
refractàries al gas, però han d'é >er
3.-Un decret n.ial anuncia
rentades abans d'entrar a les cases. lesRoma,
noves despeses del Govern ltallb.
Instruccions d'urgència. - Per a relacionades amb el corúlicte colocasos urgents per a l'e!ement civU nial. L'import total és de 2.500.000.0<.0
s'estableixen en Principi els U.S: de lires. Les mesures fiscals per a
sembly rooms», El cBnstol Hotel» 1 la recaptació no s'especifiquen, però
l'AJuntament•.
s'anuncia que l'esmentada quantitAt

Les despeses extraordinàries a Itàlia

Pels carrers de Roma desfilen ela joves carni de lese&MmN 1 dNPrit-

<Foto.

__ ...

Urlls)
__,___.

Les testes de la verema a nana... Pau 1 ategrra, paro enguany les carroces
guarnides dels altres anys s'han convertit en aHusions bèHiques als es•
devenlments d'aquestes hores angunioses
(Foto. Keys_tone>

L'intent revolucionari de Bulgària
Sofia, a. - L'Agència búlgara anuncià després de celebrat el Consell de ministres, que el senyor Toche1 recordà al Govern que gaudia
de la plena corúiança del rel i del
rtcolzainent del poble per a normahtzar la situació econòmica i politlcn I confeccionar una nova Constitució.
A. més a més declarà: «El Govern
terna, des de fa molt temps, notiCle3 que un grup d'insensats preparava una acció amb la pretensió
d'eliminar al cap de l'Estat ¡ enderrocar el Govern, amb la qual cos" es llançaria el pais a la guerra
civil. La conspiració infernal ha estat completament descoberta.
. Els conspiradors tenien la IntenCió de portar e. terme llur projecte
el dia 3 d'octubre, festa de l'aniversari de la coronació del rel, amb
e qual motiu s'havia de celebrar
una revista de totes les tropes de la
gt;arnlcló de Sona.»
DETENCIONS DE PAISANS
I MILITARS

er. el grup dels antics emigrats agra-

rúl, el cap dels quals és l'ex-ministre senyor Hostatodoroff.
~ policia ha practicat gran nombre de detencions, figuren entre els
detinguts els senyors Karakolako!f
ex-pref~te de policia de Sofia, i
nombrosos oficial~ membres del partit «Zveno».
Sembla que la detenció del senyor
TOdoroff és imminent. Totes les tropes estan aquarterades
No s'assenyala cap pértorbacló en
e• pals.

UN ACORO BOLXEVIC DEL
PARLAMENT MEXICA
'ctutat Mèxic, 3. - El Parlament
mexicà ha aprovat per unanimitat
l'acord d'«invltar el proletariat mund~al a revC?luclonar-se contra les ace~_ons crimmals del capitalisme mundtal, el resultat fatal de les quals és
la guerra».

S'HA RESTABLERT LA TRAN·
QUIL-LITAT ASANTA FE

Sofia, 3. - L'AgènCia semi-oflclal
dt premsa búlgara ha publicat aquesta tarda un comunicat, segons
el qual la tranquillitat és completa a
BtJgàrla, ja que s'han adoptat severes mesures en relació amb el
fracassat complot revolucionari, la
qual cosa ha merescut l'aprovació de
lu majoria del poble.
El comunicat afegeix que han estat detinguts 15 oficials l 40 palsans, tots ells acusats d'haver estat compllcats en el complot, 1 que
la policia ha descobert gran quantitat ~e documentació, de la qual es
despren que els revolucionaris tenien el projecte d'atemptar contra
la vida dels sobirans i d'altes personalitat bulgares.
Els detinguts pel complot seran
jutjats pel~> tribunals ordinaris.

Rosario, 3. - La Junta per a la
defensa de l'autonomia de la provincla de Santa Fe, ha votat a favor de donar per acabada la vaga.
general. Per tant, hom creu que tote.~ les activitats comercials es reemprendran immediatament amb
plena normalttat.

L ' ACCIO ANAVA CONTRA
EL REGIM

NO RESPONEM DE LA

Els pirates xinesos cremen
un vaixell amb 150 persones

Canton, 3. - Els pirates han tncendiat el vaixell " Sensen" que navegava per les proximitats de Cantou. En la catàstrofe que el foc ha
ocasionat, han trobat la mort 150
xinesos, entre ells 15 actrius de teatre.
·

___________*___________

Viena. 3 - La cAmtliche NachPUBLICACIO DE LES
richtentelle• diu que, segons Informacions procedents de SOfia. t1
~JOTES QUE NO ENS
complot tenia per objecte, no solament enderrocar el Go\'ern, sinó
SIGUIN TRAMESES EN
també camiar la forma de règim.
CA TALA
USlmof, cap de banda emigrat,
havia penetrn& a Bulgària al davant;
d'un grup armat per tal de participar en el monment. Diversos destDr.aments de Policia el perseguel- Per la publicació d'un opus·
xe~ complo~ dirigit contra el rel ' cie ha passat a la presó el
contra el Govern sembla haver esdoctor Didac Ruiz
tat fomentat pel coronel de la re- l
serva senyor Weltscbeff el nom del
11'\ P• " ' >l• • · pr "'
c. " ,or Di·
qual està estretamen~ Útga~ al cop duc R1uz ller tat ue complir l'arr('sd Estat de mal¡ del 1935 1 que ha· tament subsidiari per la pt>n)ora do)
via estat desterrat per ordre del Go- deu mil pessetes impos¡¡da pel ge,.em.
•
hcl'al d"aqucst.n divisió per haYer P'.ISegons es desprèn de les deten- blleat un opuscle Utult\t l:El Duce
clons practicades, el senyor Welts- contro. el NegUS» 1 h:l>er estat. decheff es recolzava en una part de r.uncl.nt com a InJuriós per a la nal'Exèrcit, en l'antic p3r~it czveno• • c16 Italiana.

___________*___________

Tots els republica-rls.llegeixen :cada d.ia LA HUMANITAT

La humanitat

8
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PER FI, AHIR ACABA EL DEBAT POLITIC

fi ~!oyor [~aJaJri!ta, en un llarg ~iuurt exJii[à ala ~!va man!ra la [fi~i i !I~ Jmiell!~ ~el ~ovem
"Volem tornar a

la

normalitatl", afirmà el President

Mndrid, 3. - 1 les 4'25 de la tarda obre la. sessió el senyor Alba. Al
banc blau, el ministre d'InStrucció
Publica. Estan molt desanimats els
escons 1 hi ha molta concurrència a
les tribunes.
Es llegida 1 aprovada l'acta de la
sessió anterior.
El senyor GONZALEZ LOPEZ,
de dzquierda. Republicana», formula un prec en el qual d:lu que el Tribunal Suprem soWcità del ministre d'Obres Públiques, el de l'Rnterior Govern, el lliurament d'uns expcwents recorreguts davant aquest
Tribunal, 1 el ministre alludit s'hi
negà. Segueix dient que soHicita del
President de la. Cambra. s1 és a.que3t
el moment oportú de plantejar un
debat respecte aquest important assumpte, perquè és la primera vegad a que ocorre un cas d'aquesta. naturalesa des de la. llei del 1888.
(S'asseuen al banc blau el cap del
Govern 1 el ministre d'Obres I: úbliques 1 Agricultuu.>
:'s pren nota del prec formulat
pel :;enyor Gonzàlez López.
Es reprèn el debat polític.
El PRESIDENT concedeix la paraula al cap de Ja minoria de «Izçüerda Republicana», senyor Barcia.

del

Consell de Ministres

Quan s'aixequi la censura. es dirà les seves coru¡eqüèncles. Aquesta ert- una de les atribucions del President
a l'opinió tot el que no s'ha permès si pot qua.lifjcar-se com la crisi del de la Repúbllca, Hom no sap s1 l'ba
parlamentarisme 1 les ensenyances refusada algun cop s. S., no ho puc
manifestar durant bastant teml)&.
Insisteix que el Govern doni ex- que se'n desprenen són senzillament afirmar. L'encarregut de formar Goplicacions clares sobre Ja. darrera. que davant el mecanisme parlamen- vern proposa una lista. 1 el Presicrisi i, per tant, en relació amb la tari, tal com està coru¡tituït 1 fun- dent, quan creu que ha de !er una
formació de l'actual, ja que en la cionant, sempre fracassaran totes les manifestació, la fa, i si l'encarregat
no hi està d'acord, declina, 1 ll~tos.
iniciatiYes.
declaració no s'explica res.
Ja no vull descendir a qüestions
He d'adreçar una advertència als
La crisi ha d'explicar-se des del
moment que el senyor Alba s'encar- grups de dreta que lluitaren amb de detall. El senyor Ca.lvo Sotelo va
regà de formar Govern, 1 de3prés nosaltres en les eleccions de l'any veure una tendència manifesta cap
declinà. insinuant raons que encara. 1933 i que es desgasten en el pro- al ~er personal en el fet que el
no s'han aclarit en aquest de':>at. pò:¡it de voler rectificar la polltica pre.->!dent del Consell hagués signat
El senyor Alba tingué l'enoorrec de nefanda del bienni, però dintre el U? mdult amb el ql.!al 00 estaven
formar el Ministeri 1 no formà el règim parlamentari 1 de la Repú- d acord t:ots els mims tres. Aqu~sts
Govern. ¿Es que no trobà. les ma- blica. Reconelxo la seva bona in ten- decrets d mdult porten la ~irma d un
tel.xes assistències que el senyor ci , però els he de cridar l'atenció numstre responsable. Segumt la teoChapaprieta? Perquè jo no puc sobre l'esterilitat de Ja seva. tasca. fJ.a del sen~or Calvo Sotelo, quan un
creure al senyor Chapaprieta capaç En aquesta crisi passada poden te- Govel'!l facl una cosa lloable, caldrà
atn~~-la al senyor President de la
d 'haver format Govern si no amb nir l'exemple d'aquesta esterilitat i Republlca.
El que passa. aJ senyor Calvo Botela comp Ieta dignitat d e la seva per- a9.u~sta Cil'lsi pot ésser anomenada
lo és que, enamorat del seu sistema
sona, puix que ha rebut l'encàrrec h1stor1ca.
el qual 00 11 importa
presidencialista,
interyenció
la
Dos paraules per a
pels seus mèrits. Le. gent es pregunta per què el senyor Alba no tingué del senyo¡ Ventosa, amb ocas1ó del que sigui monàrquic 0 republicà...
El senyor CALVO SOTELO fa sigles mateixes facilitats. Mentre no requeriment que li féu el seny~r C~ls'aclareixin aquests motius, es (o- vo Sotelo. Nosaltres som reg10nalls- nes negatius
El sr. CHAPAPRIETA: s. s. és
narà peu perquè després vinguin els tes per tradició. Prenguérem bona
comentaris maliciosos dels que s'as- nota. de les declaracions i de les as- enemic del Parlament la qual cosa.
seuen aci (assenyala. els bancs de piracions de la Uiga amb relació n no us va impedir serVir la monar«Renovación &:pañola») 1 que s'ata.- Catalunya, en el sentit q;,¡e es des- quia constitucional q'J) també serqui l'home representatiu de la na- enro~llaran sem~re absents de tot viren molts dels que prenen seient
c1ó i al qual tots tenim l'obligació propos1t separatista 1 que aquestes en aquests bancs.
s. s. ba parlat també aquf que es
de defensar. Es precis, doncs, defen- facultats que proposen no són per
sar la normalitat constitucional 1 la., a un partit, sinó que ban d'ésser concedí un honor als generals Ba. INTERVE EL S R. BARCIA legalitat republicana, i això és el per a tots. Però he de dir que l'Esta- tet i López Ochoa quan l'havia negat
El senyor BARCIA comença refe- que ha de fer el Govern; però la ve- tut no ens ha satisfet mai, perq:.~è el Parlament, i això no és veritat.
rint-se a la darrera crisi. Dm que ntat és que s'han suspès els actes !lO recull el concept~. de la llibertat Aquestes ¡·ecompcnses sempre les
de propagar:da arreu d'Espanya, i 1, del dret C!e la reg1o catalana. Pe.r hauria concedtt ~.. 1 Govern i 00 tl
ningu no ha exp:tcat en1 definitiva s'han suspès àdhuc les conferències 1 agost del ~931, a les Corts Const1- President de la República. Però, a.
(:!s In.)tius d'nquella. crisi les raons que s'havien de donar per homps tuents, v.a1g d1~ quelcom que ara he mé3 !ou el Congrés qui decidi que
que obligaren al fet que es consti- que no militen en els partits polí- d~ reJ?ehr. Va1g atl.rmar qu.e el re- havien de concedir-se. Existeixen
tuts un Govern anàleg a l'anterior, tics, i s'han donat a.lgtmes voltes g10n~li~e era consubst~l.I~Clal amb unes actes de la Comissió de Guerra
excloent de -. seva Pre3idència el més a la prèvia censura. Sabem que un regun_ monàrq"JIC tradiciOnal, per- en les qaals figura l'acord de denesenyor Lerroux 1 del Ministeri de la. s11a Iet W1a renovació a. la Sala del què el vm~le que uneix les regions gar l'ascens, però s'Indica al Govern
Governació el senyor Portela Valia- Suprem, però no s'ha dit per què amb la. nac1ó, sols P~~ assolir-se amb la conveniència que es concedeixi
s'ha fet, i amb quin propòsit s'ha la monarquia. tradiCional. Deia, JO una altra classe de recompensa, per
dares.
Creu que hi ha hagut el propòsit fet, 1 això pot tenir una importàn- aleshores qu~ el ~cpresentant de I Es- la qual cosa el Govern no féu sinó
t~~ a la reg~ó, Sl pertanyi~ a la re- atendre la resposta. de la Cambra.
hipòcrita d'embolcallar-la en la pen- cia politica.
Després, no és cert -afegeix- que
Es refereix a l'augment de la re- giO, no of.ena cap garantia., co~tra
ombra. Aquest Govern compta amb
els mateixos ajuts que l'anterior i, ca.. tació de 62 milions de pessetes, una rebeHló de la regió contra 1 Es- es concedissin aquestes recompenses
no obstant, nlng.:t no ha volgut do- e.ls quals aHucli el senyor Chapa- tat. Les meves paraul(.3 ~ v~1eren al marge de la Cambra.
El senyor Calvo Sotelo deia que
nar una explicació sobre el fet que prieta, 1 diu que d'aquests 62 mi- conñrmades per 1::1 r evoluCió d octuno el presldeL-:1 Lerroux, ja. que, se- hons, 42 milions són el producte de bre. Pel contrari, sl el representant nosaltres, els demòcrate&, consideràgo::.~ els elements de la majoria, l'operació del Centre de Contracta- del. poder cen~l no pertanyia a. Ja vem la convocatòria electoral com
presten ajut a aquest Govern igual ció è.e Monedes, 1 10 l'augment nor- regto, es suscitaven les SUS_PJC:.\cies, una amenaça. La democràcia, senyor
els recels dels habitants d aquesta, Calvo Sotelo, no és realitzar una
que a l'anterior. S'ha donat el cas mal de la renda de la «Campsa».
S'ha parlat de la nota d'octubre 1 perquè m~ aquest representant no elecció cada dia. Tot el que sigui
que al cap radical se li reconeix el
mateix prestigi, però pel que es veu s'ha wt que si no es rectifica 00 ~od1a sentir co':ll ells els anhels i escurçar la vida d'una Cambra, la vino se l'ha volgut veure a la Prtsi- pot haver-hi convivència. Jo ara. la 1amor a la reg1ó. Sols el monar~. gència de la qual està marcada en Ja
ratifico amb la significació ue té ~ue .és a. la vegada rei de I~ nació Cor.stitució, és un dany per al rèdèncla. del Consell.
EL FRACAS DE VELAYOS de prevenció que s'anaven a.q dissi- ~~:~~s~/f~ió, f0~ ~nc¡h~r e.~ gim; però m'omplia d'estranyesa el
a a, q;,¡e s - fet <r..!e fos el senyor Ca.lvo Sotelo
na
par amb aquesta política les essèn- d tifi
en . 9uenè a1 seu tom amb el seu qui defensés la democràcia i sortís
Es donà el fet que fracassés el se- cies del règim Els fets ens han comnyor Velayos enfront del Ministeri provat que teniem raó per l'actua- f~~ rter Jóq~e no ~tigu1 desc~n- pels furs ~!amentaris, i celebro que
m~c no o hagi rectificat la. seva manera de
estigui ~ re t' dquf
d'Agricultura, 1 el fet que c:llm:tls el ció dels governs
:Eceit~ I CeA e¿Hr:fg~~ I ETA pensar.
(Protestes de ia majoria, que talla.
senyor Royo Vlllanova, 1 ara tenim
Ara vaig a exposar el que ha ef>tat
El PRESIDENT D~L CONSELL·
el cap del partit on militen aquests la Presidència demanant respecte
• la cnsi. Era. evident que amb la Llei
..!.
senyors enfront del Ministeri d 'A- per l'orador )
~e de. contestar als oradors. que han de Restriccions s'havien de suprimir
BARCIA. N lt
El a
gricultura. Dimiteixen els seus comosa. r~ no mtervmgut en el debat polltlc, 1 ne tres Ministeris 1 que havien de dei:
senyor
panys 1 el senyor Ma.rtlnez de vepodem obhdar la no.,tra. sohdarldad d!'l dir que hl h~ moltes coincidèn- xar d'ésser ministres els tres senyors
la.sco subst;tueix un d'ells.
El senyor MARTINEZ DE VE- amb els grups politlcs situats a la Cies en.. llurs manüestacions. Les ana.- que exercien aquestes carteres El
Consell acordà portar a la signatura
nostra esq~erra que es mouen. d!n- litzaré en conjunt.
1
nif ta
LASCO J 0 h d
Una nota m~ressant del ~ebat és presidencial el decret suprunint els
e e ma es r a se- tre la legalitat, perquè la Repubhca
:
nyoba,~rcia q1e 1el sen~or Velayos ha de defensar el seu contingut so- la que es refere1.x a la quest1ó in.ter- Ministeris, considerant que no es pohe vingut CJa.l. El senyor Calvo Sotelo ens ha nacional. El Govern agraeix VIVa- dia modUicar el Govern sense que
q~e
racasr
n o1
ac 'ts_seguir a mateu~ política que P.arlat d,e revolució 1 co?trarevolu- ment als, oradors l'actitud patriòtica es signessin els decrets 1 es ratifiqués
aq: senyor BARCIA: Bé. 81 no ha CJó. Si s anomena revoluc1ó el man- en què s han coHocat per a a~udar a ixi la confiança. Ai xi hauria volgut
tenir les essències consb.tuclonals, el Govern i està segur que SJ. a.r- el Govern que s'hag".lés resolt el pro1
fracassat el senyor Jelayos 1 es vol nosaltres som la revolució i ens tro- rlbava un moment düicil, comptaria. blema Es portaren els decrets a Ja
s · = = t<>su~~tuff-f;? què bei? aci acomplint la nostra missió amb. el concurs de tots els partits signatUra de s. E. 1 s. E. els signà,
però mentrestant el senyor Royo Vihistòrica.. Fan bé les extremes dre- politics.
El senyor MARTINEZ DE VE- tes a voler produir aquesta ruptura. . En el debat h1 fa. algunes moda- llanova havia dimitit. i en el ConLASCO: Perquè s'acordà que fOSSin La seva. esperança. e:;tà en el cata- litats, com la de 1autonomia. de Ca- sell següent celebrat nl maU el seels caps dels partits que formessin clisme. La lluita entre les dretes i talunya. 1 la presència al banc blau nyor Velayos s'adheri a. l'actitud del
part del Govern, 1 el de l'agrari que les esq\;erres i aquest desig de fer del senyor Rahola, prou explicades seu company í resultava. que ja .r:o
la separació, tingué ahir la seva res- pel senyor Ventosa. La presència dels era la reducèló obligada de tres miocupés la cartera d'Agricultura.
El senyor BARCIA: Crec que això sonància al banc blau, amb una agraris a.! banc blau també ha estat nistres, sinó 1a dimissió de dos mtcontestació eva31va a una pregunta explicada pel senyor Martínez. de nlstres de la mateixa signlflcacló, "0
no són prou raons.
El senyor MARTINEZ DE VE- formulada pel senyor Chapaprieta. Velasco 1 no .exi¡eix manifestaciOns que constituta la total representació
LASCO considera que ja ha estat su- Vull ratificar d'una vegada per sem- del Govern, s1 la . Cambra no les de- d'Un dels grups parlamentaris. I rs
. a. DeiXant iaf!Xòt ai part, vull _re- cregué que era elemental plantejar
ficientment explicada la seva actua- pre el contingut d'aquella nota que, man
dic, era. d'advertència per als perills co11Ir unes man es ac ons, una mica la crisi.
.
cló.
s~obriren les consultes, 1 no sé si
apassionades, del senyor Salvo SoEl senyor BARCIA: El cas és que que s'apropaven.
en parlar el senyor Calvo Sotelo de
no ocupen els seus llocs els senyors I Del Govern no surten més que pa- telo.
L'article 75 de la Constitució de- les consultes grotesques, s'haurà reLerroux i Velayos i entorn de tot ra.ules, paraules 1 paraules, 1 cap
això h1 ha _..telcom, ,1 a pesar que acord dels r:ue considerem que sig- termina ben clarament que és fac~- ferit a la meva, pt'rQ"Jè no crec que
(.. vol amagar, no s ~nganya fàcil- ni fica compliment de: deure. Sub- tat del Pres1de~t de la República ho sigui cap de 1e3 altres personal!ment l'opinió. La realitat és que la sisteix la censura. de Premsa. 1 no nomenar el president del Consell I tats consultades. S'encarrega al seCeda maneja els homes 1 els partits poder.1 explicar aquesta crisi 'miste- aprovar .les llistes de ministres que nyor Alba de formar Govern, el qual
riosa. Per ara. amb el vostre silen- aquest li port1. Per a ésser cap d~l posà terme a.ls seus treballs amb
del bloc governamental.
(Entren els ministres d'Estat 1 ci, res no aconseguireu. Les vostres qov~ calen B(¡Uestes dues condi- una nota que facilità a la prems;a.
Jo, com a membre del Govern «!dissidències ~·ón ben patents 1 dic Clons. Esser designay l~iurement pel
Treball.)
Demana. al ministre d'Hisenda. que que no es pot anar a unes eleccions President de la Repubhca i comptar misslonari, sols puc dir que l'actitud
1
President del Consell d'aquell
del
que
Es
Corts.
les
de
.majona
a.
porti els conceptes d'augment de la sense abans actuar un Govern en amb
r ecaptació, puix que és neces38rl una. etapa de normaata.t. Per això el President de la R<'pubhca, . amb Gov~rl? amb .el senyor Alba fou cormantenim la. nostra actitud d'una un j Govern I par~ntari Jure tl~t~~ rectísSuna. A.ixi les coses. entro jo en
examlnar-ho ac-i.
manera absoluta. (Aplaudiments eu maper o!la.n~me~ar olllurnernoent aucnu Go- j~,baambdagrian sedntimentl: ~r_la mdcn , em ouen en....... rec e
. v..
.
PORTELA 1 ELS RADICALS les esquerres)
vern? .AJ¡nb una o altra oncntaclo, formar Govern. Jo vaig pregar a s.
·
S'ocupa de la sortida del Govern
PA RLA LAMAMI E DE CLAI- sempre s han de reuru~ aquestes dues E. que em lliurés d'aquesta càrrega,
del miniStre de la Governació 1 diu
condlc10ns. Cal dir, 1 a1xò no pot però tomà a Insistir i, com és nae
c. ·e el senyor Portela Vs.lladares per
negar-ho ni discutlll ho el senyor tura.l, li vai~ dir que reflexionaria.
RA
la seva tasca a favor de la. RepúVaig acudir als senyors Lerrou.'C
El senyor LAMAMIE DE CLAI- Ca.lvo Sot.elo, que el senyor President
blica necessitava. l'ajut de la mino- RAC: Vaig a referir-me en primer ~e la ~epublica, amb. un ~riterl que Gil Robles, els vaig donar compt-e1
ria radical. <Rumors 11nterrupcions.) terme a l'actualitat Internacional. 1 enalte1x, donà a 1 onlmó publica de l'encàrrec l els vaig pregar que
He dc manifestar que sobre aquest \mes notes en què explicava les. ca- es reunissin els diferents caps 1 cm
CAL RETORNAR LES GA· punt. participo de ::s opinlons posa- racteristlques que havia de reumr el diguessin fins a quin punt em presdes de manifest en llurs discursos ~overn 1 hi explicava el que prete- tarlen Dur collaboracíó a.mb l'adverRANTI ES
Considera. l'orador que ha de tor- pels senyors Golcoechea i Calvo So- ma que es formés en aquest sentit. tència que desitjava que formessin
En aquest senllt va redactar la part del Govern els caps de gntp. No
nar-se el més aviat pos51ble a la telo. Ací s'han !et dues manifestanormalitat constitucional, acabar cíons. La primera es re!ereix a l'ct"e- primera nota. Jo no he estat act_or per vanitat, sinó al contrari, per la
: nb la censura de PreiD&a 1 tornar rimcnt fet pel cap del Govern que de la primera crisi, i, sense perjudici modèstia de la meva pcrson:l., volta.
tomar a parlar-ne, crec que, en veurem secw1dat pel prestigi dels
a. Jo. normail.tat de la vida sinwcal, no s'adoptarà ca¡,¡ acord que no si- ~e
t - ent-hl els org!i.nlsmes socials 1 gal. conegut per la Cambra. Això es- 1 aspecte constitucional, el pruner caps. Em comunicaren que acceptaGovern no. pogué formar-se per .raons \'en tots però que el senyor MartfpoUt.lcs. S'han de retornar ::.1 pafs tinlo qae és el que ha de fer-se, que
·
.
d v' las
desprPs diré. ¿No pogué mtends
,
les garanties constitucionals sense perÒ s'h an d e portar e.s acor que tar-se aleshores un altre Govern dins nez . e e co du.bta~a un XIC. A la
les quals viu des de fa un any. (Ru- si:~uln de transcendència, abans que de la majoria de la Cambm i en fi va1g acceptar 1oferiment.
En una entrevista amb el senyor
mors 1 protestes de les dretes i dels el Govern prengui acords per a la condicions !!!CIDblants? Doncs això ~
seva Pxecució, o doni en aquest sen- el que es ·fén. perQ\tè es va veure Alvarcz. aquest em ,.a exposar els
radicals.)
El senyor BARCIA continua el seu tít ordres al nostre representant a que hi bavla dihcultats parlamentà- motius personals per a no rorm.ar
discurs. Es queixa a la Presidència la SOcietat de Nacions. La segona ries per a formar el primer Govern, part del Govem i m'oferl totes les
que se li adrecin frases de mal gust manifestació es refereix a la neu- i, per t;;.nt, no hi hagué desborda- facllltat.'3. Després \1llg r('Qucru f:l
quan el seu procedir és correcte a la tralitat. Crec que tots estem confor- ment d'autorit.'\t ni 'invasió de po- senyor Cambó, el qual, per motins
mes a romandre neutraLs, 1 qualse- ders. Allò q11e sl hi hagué fon res- de salut ben coneguts de tots, no -:.'m
Cambra. 1 fora. d'ella.
vol actitud en relació amb una de pccte al Parlament, puix que hom prestà la seva coHaboracló personal,
CAL EXPLICAR LA CRISI le3 parts que possiblement puguin desist1 des del moment en què es va però accedl a tenir una. representaBeguelx analitzant les raons que entrar en aquesta contesa.. podria veure que no es podiA formar un ció en el Govern.
hagin pogut. h aver-hi per a un can- ésser d'l.ma enorme gravetat per al Govern dins de la majoria parlaAixí . vaig formar la lllsta del Oovi en el Govern 1 diu que sent i ve nostre ¡,¡alS.
mentària, i triomfà, doncs. el criten vern, 1 eu acabar de llegir l'últim
a fer la mateixa politlca. que féu
He d'ocupar-me dels motius dc la dels propis elements de la CiJnbra, nom davant S. 1.:., d Prestdent de
el bloc, que podia seguir com abans. crisi, de les seves ensenyances 1 de com havia. d'é:;ser constitucional- la República digué: Aprovat.
I aquest és el Govern que pren
ment, sobre el propi criteri del Preseient al banc blau.
sident òe la República.
El 8 de maig d'aqne~t any, f•l GoEl senyor CALVO SO-ry:LO interromp el senyor Chapaprtt>t& i diu: vern que es presentava al ParlaAmb gran dolor del President de la ment, per boca del seu president
féu una declaració de programa.
República.
El CAP D~ GOVERN segueix el Durant. maig juny 1 Juliol oqul'll
Go\'ern ba COmplit una part de tal
l'auseu discurs i d1:1: Per tant. tota
tocltat wrt del Par~ent 1 po del p~ama. Han portat aqui lll'is com
Pres1èer:t de la Pcpubllca, Ja que el referent al paorós problema déLs
les indicaclollli del Parlament wn blats, 1a de Jurats :'d.lnOs 1 la de .a
les que prev-alen. Aq¡~est Govern es reforma de la llei agrària que seguaqui amb plcmtud d autoritat 1 els rament 00 ha agradat e. diversos
Govern 6\ll'ten aild ~ enrobustit,~. sectors socials; hem portat projecperquè la seva oplmo reflecteix a. tes de Guerra en un dels quals s'adel Parlament, que ~ la que ha borda. UD pi~ comple~ de defensa
tri=~; recol també unes mani- nacíonal; dues lleis de conversló d I
festackms de S. S., que diu que les Deute i la de Restriccions. Respecte
ba recollides al carrer en el sentit a. aquesta he de dir que no hem
que sortien de la cam'bra Presldell- \~gu~ ~favonr Pls grans de.spulla~t
etal mtmsLres que no hA\ien estat e... ; petits. perquè la primera ap!.!anomenats i d'altres que. rCUlllllt a- C8Cl6 que h~ tingut la llei de Re!>q¡.;esta condició, hav1en cstnt rebut- ~cclons ~a e&at. ~b.lr en la qual
jats. Ahir el sen~·or Maura dcmos- u. tenir 1honor d ascendir nomtn\ que aquesta és una facultat del br0606 funciotlarl.s que cobraven
President de la ~públlca, perquè, 2 500 pessetes a 3.000.
He parlat ael nostre programa en
segons l'article 75 de la Constitució.
el Cap de l'Est:.t pot aprovar o no els últims quatre o cmc mesos. Parla lista del Govern. El Presldent de Iem a. del futur.
Resolt .1 Govern ba arribar en
la República encarrega formar un
Gorern det-erminat. t, en pona.r-11 la mesura del possible a Ja reforma
perquè l'apro\1 la lll.st.& del Oourn, de la Const.i~ó. l'ampliacló de 1a
pot aprovar-la o rebutjar· la. Refu- ba..c:e del GoTern no es més que ~I
&ar Ull& lll~ta df' Govern pot és$er compllme.m del p:w.rama que amb
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Vos coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

Es la veritable rematada d'ocas1ons en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar

Tots els dies a les quatre de la tarda

anterioritat ens bem traçat. El Govern es proposa reunir demà els
caps de minoria per tal d'aprovar
un:l. reforma de la llei electoral que
ens pom als preparatius per a una
consulta al pais. No té dubte que les
e!eccions ~portaran a cap en plena
normalitat constitucional.
No m'explico allò de la confiança
de les oposicions qu3n el primer acte del Govern ha e- at aixecar l'estat de Guerra a Bllrcelone, la susperu;ió de garanties no ha estat J)t:r
un caprici del Govern, sinó per un
moviment revolucionari que obligà
a acudir a un mitjà per a defensar
la societat d'un perill extrem. Antrem a la normalitat perquè el Govern ho vol i ho desitja, 1 espl:!ra
que la consulta electoral li sigui
bl
f
a.vora e.
Volem collaborar amb tots els elements que estiguin dintre de la legalitat. Per això he acudit a tots
els caps de minoria per a pregar-los
que en la seva posició politlca respcctlva desenrotllin les seves activitat.s dintre de la cordialitat.
Es necessari també anar restablint
la situació financera i econòlnica, 1
el més tard el dia 15 portarem un
pressupost 1 lleis complementàries
que ens aproximen, si no ens hi fan
arribar del tot, a l'anivellació pressupostària. Hem de portar també lleis
de caràcter econòmic per a revalorar la riquesa i els productes del sòl.
Ço que es demana és que tenint
presents els greus problemes nac1onais i internacionals que pesen damunt Espanya deposeu les qüestions
de partit 1 aixi farem pàrtia. (Aplaudiments de la majoria.)

COM Sl NO S'HAGUES CELEBRAT

El deba t poII'f'Ie no ha f'In 9Ut
m'• li or f •na I que e I seu pr'•nct·p·l
w
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gueix ;>arlant 1 fa història de l'assumpte 1 reconeix qne hl hagué dictamen favorab.e 1 després de discutir-se tomà a la ComiSóió, en la qual
es convingué substituir l'ascens per
una. altra recompensa.
Diu que el fet de la substitució
del senyor Lerroux a. la Presidència
del Consell no està perfectament
dintre el sistema parlamentari, 1
c. •.~ - afegeix - que jo sóc eneInic del parlamentansme, però em
rcconelx'é'rea el dret a interpretar-lo.
Llegeix les notes del President de
la Rep!lbllca durant la tramitació
de la crisi d'abril i ma. g darrers en
les quals creia que havia de confiar l'encàrrec al senyor Lerrou.'C.
Afegeix que per una vegada eatà
conforme amb el senyor Azaña que
digué que l'únic espanyol que no pot
aconse.llar la revisió constitucional,
és el cap de l'Estat.
Declara que ell és monàrquic, però
que sl Espanya hagués de sofrir una
fonda convu.ls:ó, en benefici del pals
renunciaria a les sevea convícciona
doctrinals.
Seguei.' dient que és una coneupiscència que homes que coHaboraren amb la monarquia coiJaborin
dintre de la República. Diu que ell
coneix la corthianla pr..ncipesca i la
cortlsa:ua de la multitud, però no 1n.
republicana, a la qual el senyor ChaP:lPI'Ieta es lllurà prop del cap de
l'Estat.
El ~nyor CHAPAPRIETA diu que
es veu obligat a defensar a. qui no
pot defensar-se aqui En les meves
paraule..s no es pot assenyalar n1 una
sola adulacló, sinó que r~en al
compliment dei deure. Si no hi hacut:s aqut qui defensés el President,
¿què seria d'aquesta institució?
Afirma que ha quedat patent la
lnjustlda i la passió de les paraules
del senye: calvo Sotelo, ja que recul!co rumors dels passadissos.
El senyor CALVO SOT.ELO: Són
perscnat¡;es de la RepObllca.
El senyor CHAPAPRIETA: Doncs
amb més raó degueren dir-bo al Aló de SC$Slons.
s. s. mba f~ el càrrec que Jo
va g ~ monàrquic. Efectivament,
la vaig servir lleialment, Jl'"..rò quan
ho valg creure oportú em Yaig acparar totalment d'ella 1 valg arribar
àdhuc a la descorte.sla quan a'em requ!'rl. En canvi, S. s. diu que és monàrqwc i us vàreu separar més que
de lrl República de la monarquia
perquè vàreu \iolar la seva. ConsUtu;
c:ó adscrivint-vos a la Dictadura.
El senyor CALVO SOTELO: Jo no
valg jurar la Constitució.
Bl senyoc CHAPAPRIETA: SJ que
•
la vàreu jurar.
El senyor CALVO SOTELO· Si no
eXlstla ja· estava 5USpe.Sa. •
EJ seny~ CHAPAPRIETA: S. S.
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n 1ca del nostre redactor a Madrid Alard Prats)
Madrid, 3 <per telèfon). _ La segon, que donà per resultat la !or
qüestió internacional ha esfondrat
e.1 la seva enorme insignüicància, el mació de l'actual Govern, el Parla:
men~ pr~valgué damunt els desigs
debat polltic.
Mancava la intervenció del senyor pres1denc1als. _El President acatà
Barcla. Parlà el representant de «Iz- aquest prevnliment, amatent sem.
qnierda Republicana» amb briosa pre a les normes que assenyala la
Intenció que en repetides ocasions Constitució al seu alt !ur.
en
aixecà els ànims de la maJ·or•o
Lerroux, no estava present al ban•
...
una reacció instintiva de defensa. blau mentre Chapaprleta pronuncia:
Sobretot, quan l'orador afirmà rodo- va. el seu discurs. Ja. hem dit
nament que al Govern 11 manca l'as- el nou cap del Govern no és un :.e
sistència de l'opinió i que les Corts dor ni un parlamentari d'altura À.
estan en absolut divorciades dels in- la vista. està. Es debatia. en el cÒrn
teressos de Ja República 1 dels sen- pliment d'una missió. Del Parlament
timents nacionals.
s'ensenyoria una estrartya somnolèn
No és home el senyor Barcia de cia i rumors d'absolut desinterès ri
paraules categòriques. No obstant, senyor Cambó no està al Govern :Per
però, en pronuncià algunes sufi- què no 11 ho permet la seva Preeà:
cientment precises per a. arr¡tar na salut. Es cercà un homo de sa.
h desmaiada majoria. El represen- lut a prova de bomba: El senror
tant de «<zquierda. Republicana», Rahola. Perquè els agraris s"han
abandonà aquest canú, segurament avingut a coHabornr amb la Lliga'?
confiant que prou elements de des- Sacrüicls a què obliga la poUtlca.
integració porta en el seu si el que no s'explica ni el mateix cap
Bloc, per a no aplanar-lo amb no- de qovern.. En resum la. crisi que
ves ferides. La seva posició quant nin~ no s explica al començament,
als fets del 6 d'octubre, sense ésser ningu no segueix explicant-se-Ja ara
Això són anècdotes. El Sr. Chapapne:
en excés valenta, fou inteHigent.
La seva feliç defensa del proleta- ta, ratifica el programa. de Govern.
1iat llançat de la legalitat, fou opor- FJt:l la crisi de maig es prometé am·
tuna. Llàstima que sobre aquest punt pilar la base del Govern per a en.
no enunciés el cúmul de fets que l~ontar-s~ amb Ja reforma constitu.
CALVO SOTE LO RECTIFICA s'han desenvolupat en la vida poU- Clonal. L actual és el govern amb Ja
Rectifica. el senyor CALVO so- tica, en tots els ordres de l'existèn- base ampliada per a complir tan im.
TELO. Diu que li sembla que no Cib del pafs i que en la realitat de portant comès. Es el mateix Govern
va ara a realitzar la segona part
s'han comprès bé Ips seves paraules, dotze mesos de Govern, els radicals queseu
programa. Vol anar el GQvern
ja que aix.l es deixa entreveure pels 1 agraris amb llur tasca correspo- del
d'acord amb totes les forces parladiscursos dels senyors Maura 1 Cha- nent han confirmat amb tant exu- mentàries
a la confecció de nova IJet
papr1eta. S'ha cregut que jo he de- berant generositat. Solament oir electoral que
presentar a les
fensat institucions determinades, parlar d'eleccions, promou aldarulls Corts no méspermet
enllà del proper di·
quan en realitat ha estat el contta- a la majoria. ¡Perquè proclamen la marts. Les eleccions
es celebraran
n. Per aquestes paraules que se m'a- plenitud de llur autenticitat repre- en plena normalitat Constitucional
tribuei.xen sembla resultar que la st-ntatiYa de l'opinió pública! Aque- S'anirà graduant el restabliment dé
República és un veritable paradís ppr lla frase de Cambó «'rodo menos les garanties com al Govern millor
als penedits de la monarquia. Per\> las elecciones», ha fet adeptes. Tots li quadri. Per ara és necessària Ja
el que he d'afirmar és que el Pre- Pis del Bloc la repeteixen. El conse- seva suspensió.
sident de la República no pot in ter- rtüent ramader tradicionalista. seEl Govern - afl.nna el senyor Cb;:.
venir en la confecció de la llista nyor Lamamlé, també s'indigna de
paprieta - anhela una. consulta eJec.
dels ministres, com ho demostra el ~~~~~. dels que g05en demanar toral.
Això produeix estupor en la
El debat polltlc «triba a la. seva
fet que aquests ministres no tenen
Sf, eleccions quan el Goven1
despatx directe amb el cap de l'Es- fi. A part de les manifestacions con- majoria.
propícia. Res, però,
l'oportunitat
\regi
tat, com ocorria amb el règun mo- tra la gestió d'alts poders republi- de precipitar els esdeveniments. El
nàrquic, ja que a la Constitució del caus en el tràmit 1 solució de la cri- Govern vol conviure i ésser cordial
1816 es deia que el rei nomenava i si, fetes pels monàrquics declarats, amb tots els sectors polltics. Convi·
separa lliurement els seus minis- b. majoria dels oradors han centrat vèncla! Els rumors s'apaguen. Els dió
.
d d'
d
tres.
Recorda el procedtment de Fran- 1a eman a una exp1Icact de la putats de la majoria resten astorats.
ça on el Govern Daladier hagué de crisi per )art, del Bloc i els seus Què és això?, sembla que diguin. El
dimitir a pesar de tres vots de con- components. S esperava que el Go- senyor Cbapaprieta s'ha adonat del
terreny que trepitja. Vira en rodó.
fiança de ICJ Corts, en virtut de la 1 ve.rn atengués. la dema!!da. El se- Parla
dels problemes econòmics, dels
topada haguda amb la força pública. n3or Chapap!Jela., en a1xecar-se per interessos
vitals del pals ... ho 1'a amb
tal de res.mrur el debat, ha pronuni els ex-combatents.
L'artic!e 87 de la nostra. Constitu- c1at u!"l diSCurs que podriem qualifi- esforç, encès el rostre, fadigat. Pres·
ció determina que Ja direcció total car d arriscat pas damunt d 'arena supostos, economies, més que els dis.
politlcs l'atenció a. la riquesa
de la República Ja porta. el Presi- encesa. Ha defensat en primer ter- cursos
als interessos. Això és el que !a
dent del Consell que és l'únic que me la conducta. del Cap de l'Estat, igran
els pobles! A la fl sonen aplaupot nomenar 1 'separar lliurement. que proclama com a estrictament diments
timids! El senyor Chapa·
Sl a v. s. se 11 hagués modificat la constitucional davant les. acus!lcions
prleta s'asseu. Rectificacions de ca!.
llista hauria sortit capitidisminuït. de Calvo Sotelo. Una af1rmac1ó im- vo
I Cosculluela: Que quant a la
L'orador manifel>ta que tot el que P')rtant del di!¡curs del senyor Ch~Vdiu en aquest ordre constitucional paprieta fou aquella en q~è asseny¡v. qüestió internacional no es preng.:t
ho sap per ex-min1stre de la R':)pú- là que ~sprés de Ja pnmera. nota cap acord sense consultar tothom.
presidencial i de !:encàrrec de for- Proposició de confiança, Votació i al
blica.
A pesar de tot Govern de
El senyor CHAPAPRIETA 1 AL- mar Govern content al senyor Alba, carrer. el
temps. Romanones bo ha
passar
TRES DIPUTATS: Doncs que vio- 1 en vista que les forces ~és nom- dit:
No h1 ha cosa pitjor que el re•
broses de la Cambra. coaligades no
guio act a dlr-ho
crisi que molt bé pot
d'aquesta
sulta.t
feren viable el primer pro'ecte d
·
e anomenar-se de l'amargor. Ningú no
J
•
El senyor CALVO SOTELO lnslsteix 1 wu que això ho proclamaven Govern, en po~ar-se en pràctica. el està satisfet.
alsElpseassnadisyor.:;osTRA.BAL·. Els noms d 'a- '!!llll!!!!''!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
quests ministres.
El senyor CALVO SOTELO segucix dient que tota la seva e.rgumentació seguei."'< en peu. Insisteix
en el que es refereix a les condecoracions dels generals López Ochoa 1
Batet.
El senyor CHAPAPRIETA: Foren
a~~~rrr d~L~~ ra.TEL0 se-
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LA lliBERTAT ATENUADA DE LA QUERELLA CONTRA l'El·
CONSELLER COMORERA
LARGO CABALLERO
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El fiscal de la República
demana la revocació
Madrid, 3. - Al Tribunal Suprem
s'ha presentat un escrit signat cel
fiscal general de la República, senyor
Uorcnç Gallardo. L'escrit va dirigit
a la Sala Segona en súplica que raute
dictat pe1· l'esmentada Sala 1 en el
qual s'acordà la llibertat en pre--.,0
atenuada del senyor Largo Cabaliè·
ro, sigui revocat.
I..a Sala resoldrà sobre el recurs
aquesta mateixa setmana.

CAP A LA FORMACIO D'UN
GOVERN NACIONAL 1
Mad!id, S. - Els comentaris ~
Congres versaren entorn de la '"'~
viss'.mn situació internacionaL El dobat polit.lc ha passat en un pla
gairebé secundari. El tema principal
de les converses era. l'agreujament
del conflicte ltalo-etiop, i es deia q•te
sl la situació intemaciona.l prenia
altres rumbs més greus, el Goven1
no contwuaria al banc blau, 1 .úxò
ho acollbel1ar1a el propi President del
Co.u.sell, i s'aniria a la formació d'un
Gorern que respongués al moment
internacional.

Madrid, 3. - El vocal del Tribu·
nal de Garanties Constitucionals, se·
nyor Sbert, conversà als passadissOs
de la Cambra amb alguns diputats
1 periodltes entre els quals figurava
el també vocal del Tribunal 1 diputat a Corts, senyor Basterrechea.
Interrogat prop dels antecedents
referents a la querella contra l'ex·
conseller de la Generalitat senyor
Comorera la qual es troba pendent
<12 resolució del Tribunal, el senyor
Sbert digué que l'assumpte no tenia importància. pel que respecta a
Ja qüestió de tons. Es tracta d'una
querella per injúries al Govern fil
un article publicat al periòdic «Justfcia Social», de Barcelona 1 del qual
es declaraà autor el senyor Comarera.
.L'assumpte té importància per Ja
questió de competència, 1 s•anomen~
el Comitè dels Cinc, del qual formen·
part els senyors Gil 1 Gil, Bece11e,
Ruiz del Castlllo, Martin Alvarez 1 jo,
el qual exposarà el seu dictamen
sobre la qüestió plantejada i resol·
drà a la major brevetat, pel fet de
considerar als mlnlstres del podel'
executiu central amb els consellers
del podpr executiu regional, com Indica la llet.

Més disencions de la Ceda
Madrid, 3. - El diputat de la mi-

noria agrària senyor Maestre, que
------~--*:---------- s'ha
separat de la dita minori3, M

la. jurà com a diputat. (Forts ru- ingressat en el grup independent
mors).
que dirigeix el senyor Caldcron. ES
diu que ingressaran en aquesta mi·
RECTIFICA BR EUM ENT EL noria. alg-.m.s diputats de la CEDA,
entre ells el senyor Ruiz Valdepeiias,
SENYOR CHAPAPRI ETA
El $~yor CHAPAPRIETA rectlf1- que ja es donà de baixa. de resmcnca i dm que vol insistir que el Go- tat partit.
nm no adoptarà cap mesura sense
·
consultar previament amb totes les
fclsorces ~la nació. Que es paru en El senyor Azaña a Madrid
1
11
no
JX!r!vules de neutralitat
Madrid, S. - Acompanyat ce :a
sembla mal, i amb aquest mòtiu diu
que vol con~tar a. una afi.rmació seva. esposa arribà a Madrid )'exdel senyor Gotcocchea. que la censu
ra. inuWit.za. tots ela articles Que par: president del Consell de ministres
Ien de neutralitat. Precisament _ senyor .Manuel Azaña. El retorn ba
- aquest mati he llegit W1 estat anticipat en un parell de difS.
!!.cgeix
1 1e quo
·
acabava. amb les parau-~e
les: ,«ncut.ralltat, neutra.lltat i neu- per 1a sltnacló internacional. El c;.P
de «<zqulcrda Republicaruà es p:otraU;.a.t».
Acaba dient que n? li sembla pru- posa reunir Immediatament el Colld ent
u
que es parli ae1, perquè el que
es digui ac1 ens compromet davant ~e Nacional que prcsldclx pPr a
sol.metre al seu coneixement i aproel món.
A continuació es dóna lectura a 1a \'adó el pla. politlc que sub.:;cr!urà
pr~cló de C'oníJ.a.Dça que defen- an1b e~ senyors Marttnez B;trT.o 1
~~-!_eument el senyor Martinez Sànchez Roman.

l'll'~!bsenten del saló els diputats de
.._uerra, Mauristes, bascos, tradic!onalist.es, monàrquics 1 republicans
d esquerra 1 Unió Republicana.
!Al votació dóna aquest resultat:
A favor de la confiança al Govern
voten 211 wputats. i en contra. 15.
Després d'un hreu debat SObre el
Projecte de rPpoblactó forestal, es
SUSpèn aqu~ 1 s·a1.~eca. la sess10
a les nou en punt de la nit.

El diputat Tomàs Maestre
es separa del partit agrari
Ma.dnd, 3. - El d•putat a corts
senyor Tomàs Maestre ba dlrl;;it un
escrit al senyor Martmez de Veli.!·
co, en el qual diu que es separa del
partit. agnn ~,;· r raons oolltlques.

LA HUMANITAT ll-uita pels ideals catalans i republicans
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L'HOMENATGE A APEL-LES MESTRES
A CABRERA DE MATARO

Nord, 38'00, 86"75, 36'80; Alacant,
32'50, 31'50, 31'80; Ford, 240, 234, 237;
4'80; Gas E .• 107, 104'50;
lmpressió Petrolets,
Colonial, 35'00, 33'50, 33'75; Expl()121'65, 1%2'50, 122'35; Rlf,
Ha tingut lloc a la Plaça de la del venerabl6 músic-poeta l l'i.ltre
Al sector de comptat de la sessió sius, 122'00,
61'00, 61'75, 61'50; Aigües, 1'79, República de Cabrera de Mataró el a la senyora. Teresa Cabarrús de
de borsa d'ahir es començà a confir- 61'50,
1'78'50; Chade, 410 4.09.
gran festival d'homenatge ai vene- Marshall, del qual digué qua era l'imar el que hem dit a>iaant els renrable patrici Apelles M~tres. La niciador 1 l'ànima de tan magne hodmtes, que hi havia canvis dels .vaplaça fou gairebé Insuficient a en¡o- menatge. Amb aquestes paraules el
lors al comptat que eren exceSSiv~
Borsa de la tarda lir
el gros públic congregat davant pUblic dedicà una xardorosa ovació
p¡ent alts i, atenint-nos a allò mamAla37'50;
38'10,
36'50,
38'80.
IINord,
l'escenari construït davant de la al mestre Fra.nk Marshall. que junt
Testat -bo fem perquè creiem, 9l1e
rut,
32'40;
32'75,
'70,
31'
32'10,
cant,
casa Consistorial, on a'ha'l'ien dis- amb Mercè Plantada. collaboraren
. és complir amb un deure patnoticavLsem restnh·i que procur1 fuglr d~ 61'75, 63'00, 62'25; Explosius, 123'25, posat cinc-cents seients en l'impre- tan desinteressadament i amb tant.
la crema que s 'apropa i que no fac1 123, 124'50, 123'75; Ford, 240, 246, 243; vist que, com succel, s'hi presentés d'entusiasme al major esplendor de
com mulmud de persones i entitats Alacant, 1711'50, 181 '~. 180'75; Col()- compacte tot el poble, presidit per l'acte.
Ja ben entrat el Vf.!SPre, els C01'll
que te nen per negoci fer carreê;ar el nlal, 34'25, 34'00; Gas E ., 105, 107, les seves autorita ts populars.
rendista amb valors car.J. que, a la 106''75; Petrolet, 6'00, 5,10; Chade,
Amb un èxit complet fou presen- «Joventut L'Atlàntida» i «La Floresfi, ban d'ésser perjudidal.s pa- a 411, 412, 411.
tat el drama en tres actes, onginal ta Cabrerenca» finalitzaren la magl'estalvi 1 beneficiosos als particulars
de l'homenatjat, «Niu d 'àligues•, en nifica festa Interpretant eLes Flors
una
fer
es distingiren especialment de Maig», «L'emigrant> l ~La don0 les entitats que aconsellen
Borsa oficial elles qual
operació que al seu fur Intern ja
actrius Aurèlia Borralleres, Pe- zella de la Costa» 1 foren molt aplau·s aben que no pot ésser beneficiosa.
Nord, 36'80, 39'90; Alacant, 31'80, peta Sànchez i Frnncisca Vinyals, l dits en acabar les obres esmentades.
al client. Això ho fan per cobrar un 32'00; Colonial, 34'50; Chade, 404 pa- els. senyors Josep Pla, Pere M. MaGUITARRIS•
L'EMINEN'(
corretatge.
ritat; Chade D., 78'00 paritat; Cha- nent, Joan Carbonell, que substituf
TA ROSA LLORET, FOR·
Tant els deutes de l'Estat com les de E., 78'00 paritat; A!gUca, 181'25, el senyor Ramon Pla, Joan Maltes,
MARA PART ENGUANY
obligacions Municipals, Diputacions, 181"00; Filipines, 339 paritat; Rif, Julià Diviu. Joan Mar!, Pere Serra,
DEL PROFESSORAT DE
Tresoreria. de la Generalitat, obliga- 61'75; Petrolets, 5'10; Ford, 244..
Josep Teixidor, Francesc Pallès i AnL'ACAOEMIA MARSHALL
clonS rerrovíàrièa I obli¡acion.s intoni Rovira. Tots foren repetidament
Ferm. el propòsit que el pro!cssodustrmls, amb una gran manca de
aplaudits a la fi de cada acte.
negoci i perdent terreny, pa.rticularAcabada. la represeiltació, l'excel- rat de l'Acadèmia Marsball si¡ul
Jnent els deutes de l'Estll.t i les ()o
sa cantatriu M.ercè Plantada inter- compost de les figures més destapretà, ma¡istralment. acompanyada cades de cada instrument, la direcbligacions Municipals.
Als rotllos de fi de mes han seper l'Insigne mestre Frank Marshall, ció d 'aq\lt!St centre d'ensenyament
36'00
36'10
Lliures
cuit le6 tendències de baixa, partiles magnifiques cançons del venera- musiw ha designat la eminent coni8'45
f8S5
f'rancs
ble músic-poeta., cEndreça.;a. «Pa,_ certista Rosa. Lloret per a dirigir
euJ.arment les accions ferroviàries
7'34
Dòlars
7'36
toral del vano», cEstima'IDlt, cCanú les classes de guitarra de l'esmenNord i Alacant. S'ha notat bastant
llU 11.
011~
Uit.::.
més animació. puix que, després de
de la font», cM.inuetll i «La 1!lado- tada. Acadèmia.
"d'\lti:l
2'1Kb
6.1:11'0>
Rosa Lloret ba estat una de les
<!J\1 ()O
Ull~
~U laOS
ru. Totes les obres foren calorosatres mesos de no fer-s'hi res, ahir
l2;i"ih
Hf-I ;cues
I !i~~
ment aplaudides, especialment per més avantatjades deixebles de l'Ufou el primer dia en què s·operà corFlorins
4'96
4'98
guitarriSta. Miquel Llobet 1 és
lustre
la mestrtvola. interpretació que obcorrentment. suposem que tots els
Escuta
33'00
82'60
actualment ur1a de les concertistes
rnust.res
tan
de
part
per
tingueren
dirigents ja s'hauran fet càrrec del
Cor Pr-.ra
80'60
~0'80
ctne dóoa de si posar obstacles de
executants, que foren O>-acionats en que més justament ha triomfat i que
Cor. aueQuea
1'85
1'87
acabar el seu lmportanUslilm recital. per la seva vasta cultura ha acontota mena al mercat bursàtiL
Cor. norueguoa
1'82
1'80
Acabat aquest acte de concert, l'al- seguit també, com a escriptora i com
AI rotllo d'aecians industrials les
Cor, da neses
1'60
1'112
d.'AigUes. Ri!, Explosius, Ford, Colocalde de Cabrera oferi dos formosos a conferenciant una envejable anonial, Gns E., perderen terreny al borrams de flors, un d 'ells a l'esposa menada. La seva obra «Desenvolupament històric de la i\lltarra clàssl del maU, a la sessió de borsa de
sica», ha contribuit eficaçment a la
la tarda es referen una mica, partidivulgació d'aquest magnJ.Iic instrucularment Explosius i Rif. La puja
ment que tan meravellosament ba
d'aquests dos valors fou deguda a
fet sentir en els seus nombrosos rehaver fet córrer la veu que eren vacitals.
lors de guerra I que, per aquesta.
Cal felicitar Rosa Lloret i el meseaUlla, es sostenien. Creiem que els
Frank Marshall per la importre
especuladors faran molt, bé de no
tància que aquesta alta coHaboració
fixar-se massa en la tesi exposada,
puiX que poclrla ésser perjudicial &
,~~¡¡~~~ i representa per a la seva acreditadissima Acadèmia.
Durs lnt.eressos.
Les accions Ford segueixen amb
cran nerviosisme 1 fluixesa.
L finalment, les accions Chade,
amb una gran manca de negoci, varen sostenir els canvis amb tot 1
que a Zuric seguiren fluixejant les
esmentades accions.
..~

I CANVIS DE MONEDES

lA Seccló Universitària de Ràdio

Barcelona, parlà. per mitjà de la Mitja hora de l'Estudiant, el darrer diumenge, en la seva XXIV sessió.
En aquesta sessió, s'Incorporaren
a. la tasca a realitzar, dues noves
Associacions Culturals. Una, la Federació Universitària Internacional pro
SOcietat de Nacicms, altra l'Associa·
ció d'Estudiants de l'Escola Municipal de Música de Barcelona.
«La Mitja hora de l'Estudiant»,
ve~; amb satisfacció la. nova collab()racíó, inidada en la seva sessió
XXIV 1 veu eixamplar una vegada
més els seus ja amplis horitzons.
En nom de la primera Associació
1 sota el tema: «La Joventut Universitària i la Societat de Nacloes», par1~ el president d'ella a Catalunya,
senyor Carles Eugeni Mascarenyes,
el qual acabava d'arribar del Congrés celebrat a Ginebra 1 en el qual
prengueren part representants de 28
O.'l.CÍODS.
El president de l'Associació d'Estu·
c:Uants de l'Escola Municipal de Múslca de Barcelona, Josep Gulnart, a
continuació parlà de les activitats
d'aquesta entitat.
També va collaborar a aquesta sessio el docte director de la Residència
d'Estudiants de la Universitat Industrial. Dr. Miquel Ferrà. el qual
Iéu l'elogi d'aquestes residències, lndispell5&bles en tot país culte i tan
neces..;àries i benfactores pels estudiants que dels 16 als 18 anys lluny
dl! la familia troben una llar nova
on aprendre el que la Universitat
o la familia no pot ni han d'ensenyarI finalment s 'ocupà de la Secció
d'Estadística el director de l'Institut
d'Investigacions Econòmiques de Catalunyn, senyor Vandellós.
Aquesta fou a grans trets la seas!ó de diumenge passat que sota la
direcció de Delfí Escolà i Rossenè
Oliveró celebraren els estmlla.nts.

El professor Pittaluga
a Barcelona
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VISITA ALS LOCALS DEL
PARC MOBIL
Ahir al mati l'arquitecte de la Direcció general de Seguretat, Antoni
6ala, va inspeccionar les obres que
es realitzen als locals del Parc Mòbll de la pollcia.
A la nit marxà cap a J.tadrid 1
abana de sortir manifestà que estaVI'- molt. satisfet de la visita.

A[A~fMIA MAK~Hill
Director
FR.ANK 1\lARSHALL

VloU - Violoncel - Arpa - Gldta.rra Cla.ricemba.l - SoUeig - Teoria - Harmonia Carsos
llbtòrla - Pràctiques de Peda:ogia d'andè& i francès
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Coop. Manresana Ener.
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Elec. I Gas Lebo.n 6 'f•
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AlgUes Barcelona 4 •¡,
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Aplicacions Elcc. 6 •¡, ..
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Aala.Dd 7 .,... .. .. ........ . 142 liO
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100 .Asland 6 •¡, Còrdova.. .
D7 Auxll. Cons. cSaosón1. D250
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Const. Ferrov. 51/ 2 •¡,
OrO.. S. A . 6 •¡, .. ...... . 108 25
Electre Met. Ebre 6 •¡, 102 El Tibidabo 5 •¡, .. .... 88 86 Com. <l'Obres Ce<!. 6 'I•
11550
EDeJ'&'. I..ud . Aragon 6 '/•
Eç. CJU"burs Met. 6 •t. 1osColl&trUcclon. Elec. 6 ·¡ .
!lli SO
Color1Wbi I Explos. 6 •¡, 1oo 50

102 76 Telefònica 5 112 •1• •••
'l'tmeria MOC1erua 7 •¡.,,
Ub.ló CotoOBera 6 •¡• ...
1111 - Un1ó 8aJiuP..ra d"l'!a. 8 •¡,
81 - Valên. MIUon:s Urbanes

D<lliO

Tramvies
On\1. Tramv1c; 4 .,....
ora¡, Tramvle'!' .5 ·t· ...
l:!nrnpla i Grkla 4 'f,

Ant.

Hullera Espanyola 1932
Madrid-Paris 6 •¡ , ......
Manufactures de SUro.
MaQu Terres. Mnr. 6 •¡.
Metropolitana de Cons.
Min, Potassa. Súrla 7 •¡,
Product.ee Plrelll 1928..
108 75 Sert, S. A. 6 •¡• ..... .. ..

9S -

101 -

NOTICIARI
Inhibició. - A1 Degannt dels Jutjats s'ha rebut el sumari instmït
per l'autontat militar i del qual s'hn.
inhibit, contra Pau Lacambra Cerda.n, a<:usat d'intent de robatori 1
lesions.
Dt"Sobediència. - Acasat d'un delicte de desobediència, ha estat condmt al jutja el propietari del cabaret «Palermo», Antoni Bosc i Prat.s.
Per ordre del jutge de guà rdla,
fou conduït al Jutjat municipal,

Fom.

fll -

Sev!UaDa cl"Elee. 9 • •
~ D«:t:. catalunJa.

tra.cta.ments de què la feia victima,
pe;: la qual cose. ja havta demanat
el divorci.
El Tribunal, després de deliberar,
dictà Sl'ntèncla condemnant el del
banquet a. la pena de dos anys i
quatre mesos de presó i la indemnització de cinc mil pessetes.

Fom. d'Obres 5 •¡ • ......
Fom. d'Obres 6 •¡, 1923

71 -

11250
115 -

En troba reu de tots els
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51 -

ss-

a Reus 3 •¡, .. .

ld. Vale~~CIIUles 5 1 / 2 '/•
Alar a Santander .... ..
Alacant l.a hipoteca .. .
li
2.a
•

7t -

10S 25
1Da 50
102 1111 15

•
a

VUI.alba a

78 -

0411102 111 25

•

EsJ)eclala

119 5D

Da
99
m
117

•

2.aa. a·; .
3.•&. 3•¡.
4,aa. 3 •¡,

:t

116 -

74 -

l .aa.a •¡.

»

54 -

119 25

B~~penra

Nord

~eida

81 1!6 D8 -

Caixa d'Emia. 6 •¡ • ...
lli<1rc)lfl'àllca Ebre 6 •¡.

,

ootitnn oom efectu

El!¡) a 4 •t·
5 .,.
t

Avui

Ferrocarrile
14 75
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B 102 »
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e 102 so
•
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B 107 50
»
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50
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o
•
•
8550 Cèd. 7 •¡ , Costa Rica... 55 -

a u ~tlca

l'rea. ~&lltat 6 .,., 1102 75 1 102 so

- ---
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•

Mancomunitat 1914 ...
MancomunJtat 1920 •••
Ca.lxa Crédl~ Com, ......

Yel-.

111 Sl

:

•

Ui

100 ss
100 7S

Treso!ri~"A::: *~

Bons oc Trcsorcrta B
R:.~ Pcmmart 5 •¡ ,';\

6 •¡. 1926.. .
8 ' / • 1930. •

..

•

eeee&D

86 -

100 SS 108 50
80 75
100 ss
o ..... .... 100 ss 100 25
•
Anüe"ues DIDutaclons
Amortit. 5 •¡, A ......... 100 75 100 50 B;ll'celona, 9 mlllona .. • DO » 1827 sense B ........ . 100 as 100 50
V 6 mlliODII , ..
li
1oo as 1oo fiO
• lmJ)OSt;OB e .. ••. .. ..
a sèrie B ......
1t
D . .. .. .... 101 as 100 as
11
88 sèrie e . .. .. .
,.

AmortlL. li •J, A .. .......

Avui

Valors amb aarantla de l'Estat
DO 50
60 50

O'URGENCIA

Associa:;ló iHeg5.1. - Es veié una
causa contra Vicenç Rodri¡ue&. pel
suposat delicte d'ao;sociació lHegal.
El Tribunal absollrné el proeessat per
manca de proves.
Per avessió. - També dn vant
mat.eix tribunal es veié la causa per
, agressió contra Didac Ramos Gonzàlez, el qual, segons el sumari, t.l
dia 6 d'abril d'aqi.lest any, al carrer
de Pere IV, va veure la seva muller
del braç d·un altre home I l'agrecli
amb una navalla d'afaitar; li causà.
lesions d 'importància. Sembla que
s'estava tramitant el divorci.
El processat manifestà davant 1:'1
Tribunal que e.t veure la seva muller
amb un altre home, li vingué rom
un atac de ~rh i, sense saber t-1
que feia, l'agredí, però sense pe115ar
que el dany causat fos tan lmportant.
La maller declarà que el seu marit
li feia la vida impossible pels mals

l\IAIUA DAVALILLO

El cap del servei d 'Informació de
l'Armada, ha notificat a aquesta Del~ac ió Marítima que els dies 12 al
17 del corrent mes ancorar~\ al nostre
port el vaixell de guerra anglès
~Sh a m Roocb, eu visita no oficial.
Aqnest vatxell és actualment a Melilla 1 d'allà llllirà a. Mallorca i d'aquesta ciutat a Barcelona. Quan surtl d'ací anirà a València i Cartagena.

,.

TRIBUNAL

Subdireetor
D. lUAS i SERJ.tA.CAST

Seuetària

Et VAIXELL DE GUERRA 'AftGlES «SHAM ROOCK» ES
ESPERAT El DIA 12 ABAR·
CEtONA

Dtutu de l'Estat
80 75
InteriOr 4 •¡, A ...... ,_
s ......... 80 75
"
80 75
.........
e
•
80 85
D .........
J

e

A LA JURISDICCIO ORól·
NARIA
L'auditor de la Divisió ha deter·
minat la inhibició a favor de la jll·
risdicció ordinària de les causes se·
gtients: la núm. 537, per crema d'u.,
autobús a Badalona, fet en el qual
resultaren è.:\ei'SOS ferits; contra Bal
domer Mallal 1 vult més, per reunió
clandestina; contra Pere Canet, per
Insults i amenaces al ministre de
la Governació; la núm. 543, per un
atracament a Santa Coloma; la 532,
eontra Manuel i Dolors Escorza, per
tinença iHlcita d 'armes i repartiment
de fulls clandestins; la 519, per mcendi de garberes de blat a Vllovf
del Penedés ; la 560, per un atracament al carrer de calàbria; la 53!
per ús indegut d'uniforme; la 498,
per tinença iHícita d'armes, contra
Pere Llerano.; per explosió d'uns artefactes & les cot.xeres de tramvies
de Lesseps; la 596, per tinença il:tieita d'armes; 485, per l'assalt a un
camp de nudistes a Gnva; I, finalment, la 482, per un acte de sabotatge & la. casa Jorba..
LA CAUSA PELS FET5
D'HOSPITALET
El jutge comandant senyor Urrú·
tia crida l'atenció dels defensors de13
diversos processats en aquesta causa,
número 101, perquè s'acosta el final
del termini concedit per a la qualtficació respectiva i informe, t els lletrats encara no s'han fet càrrec èe
la causa.
A L'ARXIU
Practicades les formalitats d'estadística corresponents, s'ha decretat
l'arxiu de cent deu caases, ja rtstes
i fallades, que wrresponen als fet3
del passat mes d'octubre.
NOTIFICACIO
El jutge senyor .Martlne= Peñalver
ha notificat als interessats la inhibició a favor de la jurisdicció ordinàriA de la causa que mstruia contra Francesc Valls Curto i altres
per cotitzacions pro presos i del Socor Roig Internacional, la gual na.
estat tramesa al Deganat de jutges.
INUTILITZACIO D'ARMES
Han estat trameses al Parc d'Artilleria totes les arme.s i municions
r ecollides als individus que foren ju·
dicats en Consell de g-..terra suma·
riss1m per intent d'atracament a Ull3
cobradors de la casa Asland.
MES INHIBICIONS
Ha passe.t a. la jurisdicció ordrnàNOTICIARI
rla la causa seguida contra Isidre
EIC~a Social de Barcelona. - Les Pérez i un altre per robatori a mi
Pt'rsones que desitgin inscriure's a armada.
les classes d'aQuesta Escota Social,
1~ quals començaran el primer dia 1-------*~---~-
uel propvinent novembre, formalitzaran llur matricula dins el mes ac- l'escola i els funcionaris de l'Ad.minlstració Pública de Treball, queda.
tual.
Per a les classes del curs d'idioma oberta igualment la matricula ducatalà, especial per als almnnea de 1 rant el mes d'octubre.
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Curset de poUtlca mundial. - «Des
de. Napoleó fins a la Societat de les
Nacions», és el Utol del curset que el
senyor J. Torres i caprara començarà a donar a l'Ateneu Polytechnicum
el vinent dimecres, dia. 9, a les vuit
del vespre. Aquest curset constarà
de vult lliçons en el transcurs de les
quals s 'estudiarà 1& marxa politica
d'Europa en el perlode que agafa des
de l'epopeia napoleònica fins a la
creació de l'organisme ginebrí de la.
Pau.
Per a programes detallats i inscripcions, a la Secretaria de l'Ateneu,
Alt de Sant Pere; 27. pral.
Les classes de l'Ateneu .Encicl~
pèdlc Popular. - Continua oberta la.
inscripció, durant tota la setmar~a,
per a les classes que Integren el curs
1935-36. Aquestes són les de primerea lletres, aritmètica, càlcul, comptabilitat, castellà, català, francès, anglès, alemany, rus, esperanto 1 taqui¡:rafla.
Pi!-r a lnseriure's, al local de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, Carme, 30,
pral., tots els dies de set a deu de
Lq, nit.
Secció de Ciències da l'A. E. P. Aquesta secció de l'Ateneu Encicl()pMic Popular ha organitzat les següents rJasses per IL1 curs que començarà el di& 17 d'aquest mes:
Iniciació a la biologia; anàlisi qufmic de productes comercials; educació sexual; fisiologia experimental,
química. general i electricitat elemental.
Queda obert el període d 'inscripcions a la Secretaria de l'Ateneu, on
facilitaran programes i detalls de les
assicnatures esmentades.
Cursos de català a I'Assoclaoló
Protectora de l'Ensenyança catala·
na. - Dimarts vinent, dia 8, al local de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana començarà el
curset elemental de català que ha
estat anunciat, a càrrec del professor
senyor Jaume Aimà. Lea lliçons es
donaran els dimarts i dijous de vult
a nou del vespre. La durada del curset serà de tres mesos, durant els
quals s'estudiarà fonologia, ortografia, morfologia i lèxic.
Una vegada finit aquest, seguiran,
amb el mateix nombre aprold.mat de
lliçons, els Ctlrsos mitjà i superior.
La matricula. resta oberta a les
oficines de la. IIProtectora», carrer
dels Arcs, 1, pral., telèfon 18862.
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Procedent de Buenos Aires ha ar-

ribat a la nostra ciutat el proressor
Gustau P1ttaluga, director de l'Escola de Sanitat de l'Estat I titular
de Parasitologia de la Uni'l'ersttat

dl' Mndrid. Durant el seu viatge ha
visitat l'organització sanitària de la
F'undació Rockefeller & Nova York,
ha professat un curs a. la Universita.t de Mèx1c, i a les Facultats cle MePRIIIIERA SECCIO
Lesions. - Un súbdit 1ta.lià fru dtclna de Montevideo i de Buenos
processat a. causa d'hsver atropellat Aires, sobre Hematologia i Fisio1 causat lesions d'importància a Ma- patologia i Clfnica de les malalties
r1a Jesús Díaz, amb l'a.utomòbll que del sistema reticulendotelial EI pro..
J fessor Pittaluga. professarà un cur. conduïa,. al carrer de Provença.
La pena demanada pel fiscal \a set sobre les organitzacions sanità1t.'.Jn!liH·'
1 ésser
de dos m~os i un dia de ries internacionals a. la. nostra Fade la conferència
pessetes d'mdem.nització. cuitat, ampliaciósanitària
de lt. SoJB!i~S~~~~If~§Ei!!!~~!!~[;~~~~~~~~~J]~ presó 1 500
sobre l'activitat
SEGONA SECCIO
sense Importància. - Es veieren cietat de les Nacions, que profes~à el
únicament, en aq-J.esta Secció, Incl- ct:rs passat a la Universitat.
dents d'apell.aeió sense importancis.
TERCERA SECCIO
Estafada. - Tomàs Miralles i un
altre compraren Ufla partida de bestiar bovl i se la. vengueren sense
pagar abans el seu import.
El fiscal demanà per al processat
CREMA PliA ABRli.WITAR
la pena de quatre dies i un dia de
YCOMSElYAl ELCALUDO
Rambla de Catal~a. 101, prmclpal
presó.
FAMA UIUVERSAL
DE_.,_.0
NOM.Df!CA
Telèfon 72726
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LA CORTINA
S'AIXECA

MEMORIES DE DORA STROECHER KOERWIN

No hi va haver més viSites entre Friedo i «El Paradfs:. -atxt
havia batejat la Wagner la seva
plantació-. Varen poder-se evitar nous refrecs. Witmer, un dia,
va dur-nos documents trobats al
bocoi que ens servia de bústia a
la badia. Contenien una querella
de la baronessa contra nosaltres,
cper haver-la difamada-:. t per
hat·er -se negat, Frederic, a assistir un malalt d'urgència. També
ht havia tot d'atacs contra Witmer i la seva dona, tan tonamentals com els que ens eren
fets a nosaltres. No ens impressionaren massa aquelles burdes
calúmnies, però jo em sentia molt
deprimida. Suportava una veritable tortura ftsica. Havia calgut
arrencar-me totes les dents amb
instruments primitius i sense
anestèsic ni calmant. Havia so- ger~d havta arribat a Blackbeach.
tert molt, però mai tant. Les tor- V_atg dir-lt que _st t a continua.
ces ttsiques i morals m'abando- ció vaig ategtr.
-Com és que mat no ens ve'
'
niu a veure? Entreu, st us plau...
1/aven.
En aquest moment algú va esPel maig, el Govern de l'Equadar va trametre un delegat per tossegar, aZ bosc, a poques pastal que resolgués les queixes que ses, i vàrem percebre la baroli arribaven de Floreana. Aquell nessa, amb els ulls llampegants
personatge ens va dir que Friedo d'Odi, creuada de braços, amb un
enr pertanyia en tant que ht ha- aire mixt de cómitre i diable.
bltésstm i va pregar Frederic de L'esclau Arends va comprendre.
redactar-li un report de la st- Barbotejà un adéu-siau t anà a
tuació. No cal dir que Frederic va trobar la seva mestressa.
Al matt, el jove periodista va
escrittre'l prects i imparcial. Després el plenipotenciari va anar anar al cParadts>. No cal dir que
a t•etae la baronessa, la qual el la baronessa va reeixir a ter-se'l
va rebre amb tots els honors. seu. Era llàstima. Amb tot, no
Resultat d'una nit oriental que va poder privar-lo que anés a
va seguir-se tou que ella obtin- casa dels Witmer, en compliment
gués, com nosaltres, el dret de de la seva missió informativa.
conservar les ter res que ocupava. Passades algunes setmanes, va
El visitant degué quedar tan sa- tornar amb el cCobos>, acompattstet, que va endur-se'n la ba- nyat d'un amic. Aquest vaiXell,
ronessa i Philippson a Chatam, tot i haver escurçat el seu nom,
a t er un petit creuer marítim. era el sinistre cManuel Cobos,,
Van tornar, dies més tard, amb les visites del qual eren sempre
de mal averany.
e! cManuel Cobos-:..
No recordo haver vist mai un
Sabíem que la Wagner pensava prendre un altre servidor home més formós que el jove
al lloc de Valdtvieso, t ens va amic del periodiSta alemany. Era
astorar que l'home llogat tos tot- molt alt, amb els cabells rossos
just el nostre antic conegut A- i acanalats i els ulls d'una lfmrends, l'ex-soci del difunt capítcl pida blavor. Era de preveure el
Bruuns. Crèiem que es deixaria que passaria atxt que la barones~· eure t que ens contaria les se- sa el veiés. Amb els dos alemanys
ves aventures. Però no va ésser arribà un soldat equatorià, enafxt. Els habitants d'cEl Para- carregat de dur-nos la correspondis> tenien privat venir a Frie- dència, d'ençd que vàrem queido. Ens assabentàrem que Arends xar-nos que la Wagner ens obria
exercia de favorit de tom. La ba- totes les lletres. Tots tres van
ronessa l'havia llogat a tant el dormir a casa nostra t l'endemà,
mes. Però no era exigent amb a primera hora, sortiren cap a
ell. La feina de bastaix, com sem- les grutes.
El dia va transcórrer sense inpre, la teta el pobre Lorenz. Aquest trobà manera d'assabentar- cídents. Ens ajocàrem i no sé
nos-en. Quant a Philippson, tu- l'estona que devia ter que dorriós per la seva desfeta, s'esbra- miem, quan va trencar-nos el
vava, també, amb el pobre Lo- son algú que s'apropava corrents
renz, al qual perseguia i atrape- a casa nostra. A la claror de la
llava. El diable semblava haver- lluna vàrem conèixer el periadiSta alemany, presa d'una excise installat al cParadfs).. .
Un noruec, anomenat Nugge- tació gravíssima:
- Un accidenti-cridà-. Hi ha
rud, que patronejava un sloop a
Santa Cruz, va dur un dia a F lo- hagut un accident! ...
-Qui és l'accidentat?-interreana un periodista alemany, que
venia per tal de conèixer l'illa i rogà Frederic, saltant de l'hamaels seus habitants. Va arribar-se ca-. Lorenz? ...
- No ... Es Arends, el jornaler
a Friedo i com que ja era vespre, l'invitàrem a romandre amb de la senyora ... Ha rebut una
1
nosaltres. va acceptar, i mentre bala .. Ere"!'L de cacera, sabeu_? ...
Frederic li mostrava za planta- Vemu, st us plau, de segmda,
ció, vaig oir que em cridaven pel doctor f···
En tm aclucar d'ulls Frederic
·neu nom. En tombar-me em va
sorprendre molt veure el nostre va requerir instruments, benes i
umic Arends estintolat a la tan- desinfectants.
-Us ha demanat algú que vinca. Inquiet t malhumorat, va corresponclre al meu cordial acolli- guéssiu a cercar-me?-va dir, pement t va preguntar-me si Nug- ró, abans de sortir.
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-No calta ¡¡as, què dtablelcrtdd l'altre-. Ningú no m'ho ha
ordenat, nt ella ho volta, que vingués. Però el noi està molt greu ...
Per favor, doctor, veniu de seguida.
Varen marxar. La nit se'm va
ter un segle fins que tornaren,
amb Frederic, el periodista, el
seu amic t el soldat equatorià.
Aquests darrers varen contar-me
què havia esdevingut.
En arribar al «Paradts,, prop
del migdia, tot estava tranqu1l.
Lorenz t Phutppson apartaven el
fumador. Arends teta de jardiner t la baronessa rentava ¡¡lats,
tntr~pidament. At:d que va veur e el jove Adonis, va cuitar a

deixar una feina tan poc aristocràtica I desaparegué per tal de
canviar-se -digué- de roba. El
que va ter, però, va tsser llevar-se la que duta l romandre
en una semtnuesa que degué
creure temptadora. En havent
dinat, els alemanJIS anaren a vtlitar els Witmer l no en sortiren fins a mitja tarda. S'acomiadaren per venir a Friedo. Però la Wagner els en privà I tent
tls de !es seves màximes dots de
coqueteria els persuadt que restessin allf, per tal de sortir a
caçar a !a ¡¡ampa. Per no sentar plaça de grossers, els joves
acceptaren i , tant com va durar
el camt, la baronessa va posar

del Sud)
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en joc tots els artificis imaginables per a seduir el jove que l'havia ullpresa. Tot d'una, veient la
fnutflitat dels seus esforços, canvtd de to t devingué aspra f nerViosa. El periodista, que observava f callava, s'ht divertta molt,
t es prometia ter-ne un curiós
reportatge.
Tot just parlava de nosaltres
f de Friedo -dient- ne mal, naturalment-, quan hom va arribar a la pampa. La baronessa va
escampar les seves torces. Duta
un lleuger fusell de caça, Arends
I el soldat, carrabines, t els dos
alemanus, r evòlvers. Philippson
va destacar-se ZZunu t Arends,
amb el s tres invitats, romangue-
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En canvi Arends es va deixar anar a terra, xisclant de dolor. Tots el voltaran esverats...
(Dib. d'Arteche)

ren junts. La baronessa va allunvar-se uns cinquanta metres i
va dtr que donaria el senyal de
toc, atxt que hi hauria caça a
la vista.
Va oir-se el senyal i esclataren dos trets. Un va sortir de
la carrabina del soldat i l'altre
del fusell de la baronessa. M en.
trestant, el jove alemany i Arends
havien permutat, sense adonarse'n, el lloc respectiu. El ramat
salvatge es va dispersar sense
cap baixa. En canvi, Arends es
va deixar anar a terra, xisclant
de dolor. Tots el voltaren esverats. Fins acudí Philippson.
Quant a la baronessa, sense
apressar-se, s'atansà al grup. En
dir-li que el ferit era Arends, va
semblar esglaiada. Com una folla
s'hi va llançar, el va estrènyer
entre els seus braços i li va prodigar cartetes i mots tendres. Després es redreçà i cridà, adreçantse al periodista:
-Sou vós que l'heu ferit amb
el vostre revòlver/
Però el periodista no havia engegat ni un sol tret.
-Aleshores ... qut és el que ha
tirat?-demanà, violenta.
L'equatorià va dir que ell havia obeït el senyal convingut,
abans que esclatés el segon tret,
el que havia ferit Arends.
- No és pas aquest que l'ha tocat-féu ella, tossuda-. Ha estat
el rebot de la vostra bala.
Aleshores el periodista volgué,
de totes passades, venir a cercar
Frederic. Ella s'hi va oposar aferrissadament, però a la fi zt calgué accedir. Arends estava molt
greu.
Frederic comprovà que la bala havia fregat el braç i penetrat a l'abdomen. El ferit no tenia febre ni semblava massa extenuat. Però Frederic li va prohibir tot moviment; el projectil
era encastat en un indret perillós i podia venir una peritonitis. No podia moure's d'on era,
a la pampa. fins que tornes el
cCobos:) a ter-se'n càrrec, per tal
d'hospitalitzar-lo a Guayaquil.
Acabat. exigi que li tos aclarit
aquell miSteri. La baronessa va
afirmar que Arends havia estat
ferit pel periodista o l'equatorid,
espècie ja descartada. Frederic
tJa acabar d'anorrear-la amb el
seu dictamen. El tret havia estat engegat a distància i no pas
a boca de canó. L'angle d'entra da del projectil no coincidia amb
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la posició de cap dels tres h
mes. En canvi, coincidia Per o.
tament amb la posictó que f:c·
a.
via triat la baronessa.
Aleshores, veient-se en un ca
reró sense sortida, va assa;~;
una escena de tragèdia. Va llen.
çar el seu culpable fusell i g
emegd:
-Emporteu-vos-ell... Mai 71!é
8
no tiraré/...
Jnsistt, però, encara, amb ver
sions i més versions completa:
ment fantàstiques. Però tots el
presents var en convenir, sens!
dir-s'ho, que la bala anava des.
tinada al formós visitant, retrac.
tari a la seducció d..1 la baronessa.
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L'endemd Philippson va ven¡,
a Friedo. Li havia estat encoma.
nada la vtgtldncta del ferit i Fre.
deric li ordenà q''<J vingués, 4
hores fixes, a assabentar-lo de 1~
temperatures. Lorenz era man.
tingut al marge de tot allò.
El pseudo-marit no sabia ave.
ntr-se que la «seva dona, ha.
gués tallat un tret t donava, t 08 •
sudament, la culpa a l'equatorià,
La seva angúnia era digna de
pietat. El seu amor per la Per.
versa aventurera era sincer.
L'Adonis, per contra, no va sen.
tir-se gens acompadit, àdhuc 1
que ell era el promotor involun.
tari de tot el drama.
-Em sap greu no haver endevinat la i ntenció d'aquesta dona
-va dir secament-. M' hauria
avançat a tirar contra ella.
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cCobos> va trigar molt 1

això va determinar un desori 4
casa nostra. Frederic es veia oblt·
gat a anar tot sovint a la pampa a visitar el sofrent t jo em
veia en el cas de tenir cura de
tres homes Joves. Ultra això tot•
estàvem nerviosos i malhumorats. Qui més qui menys, es veú¡
embolicat en una enquesta judicial, llarga t contusa. Va arribar,
per tt. el vaixell i Frederic va
passar a bord, cridat pel pri mer
oficial, al qual va trametre Ull
ple. del lloc de l'accident i un report. Hom va improvisar una llitera per a dur Arends. La baronessa, en ésser-li dit que el pa- ·
cient no pOdia ter la travess14
sense algú que en tingués cura,
tntentd trametre amb ell Lorena.
L'oficial, però, assabentat qUI
Ph ilippson havia estat testimoni
presencial del tet, no va escolta,. la cridanera dama f Philipso.. va haver d'embarcar-se.
La baronessa tenia, segons donava a entendre, una por cerval
a restar sola amb Lorenz. Per4
l'oficial no va t ransir ·.·. Quan v4·
ret~ reveure la baronessa, no sem·
blava pas la mateiXa. Havia envellit de deu anys. Tenia el ro!tre marcit i arrugat. Altrament,
les seves maneres eren totes can·
viades havia devingut suau, glff.
1 ebé hubil. Adoptava gestos f ac·
titttds de penitent. Jugava. en
ttna paraula, a la perfecció, el
nou paper que acabava de trtar.
Quan els alemanys i el soldat
varen sortir de Friedo, jo no m'imaginava pas que Arends, ddhtuJ
i la seva greu ferida, escapés a
la fi violenta que no hauria pogu·· evitar de romandre a l'illa.
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ELS ESPORTS
El Campionat del Món de la I. B. U.

En vèncer netament Pierre Charles, el
vell Godfrey és proclamat campió
No era diffcil de preveure el re- velem de quins homes ha hagut de
, :.~ltat d'aquest combat -la ressenya disposar per fer disputar el seu com1 el qual donàrem en la nostra edi- bat pel titol suprem; de dos boxa• :ó d 'ahir, Informació estrangera- dors en plena decadència .
Ja. tenim God!rey, campió del món
J;er la disputa del titol de campió
1lel món... de la cinternacional Bo- de la d. B. U.:t. Sl no hi hagués al
~.ing Unión». No era düicil de pre- món altre pes fort, no ens quedaria
:eure, perquè amb tot i que el ne- mes remei que acceptar-lo, però mengre Godfrey, carregat d'anY:> i de tre sigui possible reurúr en una llls¡:reix feia temps que no puJava al ta. noms com els de Loius. Baer,
alng de combat, a Europa tothom Schmeling, Braddock, Paulino, etc.,
, abia que el belga Pierre Charles, un el resultat de la cgatada:t controlada
, ' ia tigura destacada de la boxa con- per Ja «I. B. U.» a BrusseHes, ens
un ental, és avui una ombra molt ha de ter riure per força.
\aga del que fou. Ha guanyat l'hoLluis MELENDEZ
.1e menys esgotat dels dos, l'home
¡·ossc;eor d'una més gran experiènria 1 sobretot d'una major corpu.t ncia.
La desgraciada iniciativa de la
<-i. B. u .1 ha fracassat d e ple. Ha
Jracassat de ple, perquè els dos ho, es que tu:.n pujat al ring a. defenSemblen confirmar-se les
~. r el prestigi del títol, no han ret
d N é · M ·
. •tra co:;a que posar-lo en entredit. b .
aiXeS e OgU S I aSSip
... emprendríem que la ci. B U.J haSembla que, defuútivament, ni NoL\;és pres la ~eciSió de f~r disputar
'~! seu:t camptonat. mundia! del pes gués del Barcelona ni Massip del Sa-~
!ort. en un moment en que hagués badell no podran •arrenglerar-se de' .sposat de figures destacades; pe~ mà passat a Les Corts amb motiu
1 emple, en aquella època en que 1det partit Barcelona-Sabadell, cor' .:nada la cr!si que travessava Nord- I responent a la segona volta del
1 'llèrica, podia disposar de Carnera, Campionat de Catalunya.. L'un i l'al: . hmeling. Paulina. en la plemtud tres per lesions. No obstant, aques<.o Ja se\·a forma. i pot-ser hauna po- tes baL'tes, de produir-se com semL .t disposar, àdhuc, de Lougrhan, bla, no repercutiran gaire en el ren:3narkey i Bae:r, si hague~sin ~rbt d.iment dels respectius equips, car
1 mpresaris amb empenta. Pero (;n !borra pels blau-grana I Florença
nquests momeu~ en què la boxa res- pels del Vallès, són jugadors de prou
t rgelx a Nord-Amèrica, és absurd categoria per a no desentonar.
En el mateix camp de Les Corts
\ .Jler pretendre fer ombra al carnl''onat del món que des de sempre celebraran el seu partit els reserves
~ organitza sota ei control de la Fe- d'aquests dos clubs, a les !>llU del
t'eració Nord-americana. Es absurd mati. El de primers equ1ps esta
~er dues coses, primer, perquè nin- anunciat per a les 3'40 de la tarda.
Ens comunica el F. C. Barcelona
oU no reconeLxerà mai altre campió
.el món que el que declarin els orga- que aquest part1t Barcelona-Sabaa lsmes nordamerlcans i. segon. per- deli no serà retransmès per rap de
ouè per tal d'a~mm·rr ,.1 ')110~ '"' l"• noo:trt'"': emlssore~

El BARCElONA - SABADEtl
DE DIUMENGE

AlTAVEU

•

Pere Ruiz contra Angelmann

Speicher és molt soHicitat

Paris, 3 - Valent! Angelmann tarà Ja seva r eaparició pròximament
als rings fran.;csos. Actaarà, en ia
prunera quinzena d'octubre, al Central, contra Willle Smith. Tot seguit
marxarà cap a l'Anglaterra, 1 el dia
14 es presentaré. a Belfast contra
Warnert, l posteriorment, a Chateau,
serà acarat a l'espanyol Pedrito Ruiz.

Paris, S. - El campió francès de
'1''1->t- Això de l'amauteurisme at,._,...,_ Tot el bo s'acaba av1at. Per
ciclisme, Georges Spelcher, ha dit
això s'ba acabat aviat, massa aviat, !ètic, cada dia és més divertit. Per
que està molt sollicitat per a pren·
l'estiueig. I ja estic a l'aguait 1 dis- exemple, a Catalunya, els periodlsdre part a diferents competiciona
posa.t a fer pessigolles a qul calgui. tes esportius no poden exercir càrciclistes; però que de moment no
Ja suposo que a molts, maleïda Ja recs a la Federació, per considerarpot acceptar les proposicions que
gràcia que això deu fer-los. L'any los professionals, en canvi considera
hom li ra. Digué que ara està dispurs,
més
els
entre
purs
"amateurs"
simpamoltes
passat vaig captar-me
posat a concórrer als «Sis Dies» d•
I ties, i enguany, que em sento més els atletes i directius que, per exemNova York, perquè es tracta d'Ull
treballador que els anglesos de "l'Es- ple, hagin comès actes que posin en
viatge molt atractiu, 1 que proba·
panyol", espero fer -me, almenys, tan entredit el desinterès material de la
també disputarà els d'Am!popular com el gosset d'en Berkessy o seva gestió.
El Campionat europeu dels blement
terdam. El gener anirà, com de 005Però vaja, on han deixat batuts
el caliquenyo d'en "Taxo".
tum, a la Costa Blava per tal de
plomes
Jt.'f-'1- L'altre dia, va venir-me a tots els records en aquest sentit, és
reposar, i ja no començarà a córrer
Paris, 3.- -~Comitè de Ja 1. B. u. fins el febrer.
la mà un retall d'un periòdic base a Nord-Amèrica. El famós corredor
que es dedica a ter la prop"tganda. negre Jesse Owens, ha estat acusat ha acceptat el desafiament del !rande Goicoechea. 1 en aquest retall de professionalisme. No diríeu mai cès f'eorges Leperson a Maurlce
vaig llegir un tros d'informació, en per què. Doncs perquè Owens és por- Hotzer, per al títol de campió d'EU·
Madrid. 3. _ El porter del Ma·
la qual es deia, no res més que això: ter del Parlament d'Ohlo, l com ropa dels plomes. Els contractes slg41
, Después de este triunfo, y aotc la que aquest ha estat tancat en el cua-s nats hauran de sotmetre's al Comitè drid F. C.», Ricard zamora, el qual
JmpOS:bllidad de que por el momen- dels mesos de juny, juliol l agost i abans del 29 de desembre 1 el com- • \ 'll ressentir-se d'una forta leSió a
to puella pensarse en un combate 1 Owens ha contm..tat cobrant el sou bat celebrar-se abans del 29 de ge- la cama esquerra no podrà actuar
1fins d'acf ¡¡.lgun temps. Es possible
Braddock-LouJs para el titulo, p:ue- integre sense haver treballar, es con- ner.
que fins els començos del camp!~
ce que el negro està dispuesto a sid~ra,·a qu~ el reeordmann del món
1
nat de Lliga no es trobi en condi·
CICLISME;
aceptar un comb~tc con Uzcudun a vlna amb esquena dreta.
1celebrar en Espana. Parece ser que .4. aquest pas, si els periodistes es1clons de defensar la meta madrileSI.S d'leS nya.
·
el promotor catalàn. Joaquin Gasa. portius i els porters de Parlament L'
eqUJp espanyol als
CS qui~n ha iniciado las negocia- SÓn CO~idcrats professionals, DO hi l
ATLEfi SME
'
p
d
ha mot,u perque no ho siguin els
clones.
ariS
Aquests baseos tenen bromes pe- metges, oficinistes confiters etc etc.
Prat
I M t
.
Es
Pa . 3
: sades. Ves quina mala intenció; tant Llavors, qul seran 'eis "amateurs·:.?
a x entreconeixen ja els
ns,
tranquiHet que està en Gasa, celeE
G
E
A
F
que
estrangers
I
equips francesos
PARASIT
:,rant, encara, les vacances.
• •
,
• •
llu1taran al Velòdrom d'Hivern en
'1-'f.'f. L'Espanyol ha donat la llauEl diumenge vinent tindrà Uoc al
la prova dels ~Sis Dies»: que tindrà
BOXA
na a un dels jugadors angle.;os. 1
lloc de~ 5 a 111 de novembre. Són Camp Municipal d'Esports del p¡-at
segons sembla no trigaran gaire a
un matx lnterclub d 'atletisme entr9
els següents:
b
donar-la a l'altre.
~ulps belgues: Jean Aerts-Dan· els equiPS del Centre d'Esports del
Om at SUSpès
Sembla ment'da que els de l'Esnee.s, R. Maes-S. Ma.es I De Cal u-, Prat 1 la F. A. E. G. E. LesJroves
.
p .
panyol no tstlguin encara escarmenque començaran a les deu d mati
~l'lS, 3. - El campió d Anglater- we-Bonduel.
tats dels "anglesos .. Mn .... , Damiàn"
Equips ltali~s: Guerra-Battesinl, seran les segúents: 100 metres lJ.¡sO.'!.
no
Avoy,
l.;ac
, I ra el pes mitjà, Jac
més vista. per esqui.var~los
~om batre ~b lltalià Bat~s- Olmo-rlemontesi 1 Camuso-Morelll. alçària (mascuil I femení) ; 80 !1).
'IJI.'i- Amb això deb J.l~adors ts- romà
101
Eqwp alemany: Thierbach-Um- lhsos <femenins) • disc, 2.000 m. Ul·
• t pe s compromLSos. mll!tars datran¡:-ers, es dóna un cas molt xO<'ant.
sos, pes <masciííf i femen{), 300 lliDe cop i ,.olta, un dia els diaris I ques : En el seu defec.c, 1 esmentat benhauer
Equip holandès: Pellenaers-Va- lliSos, llargada (masculi ¡ femenfl.
anuncien de manera destacada que I ~~~~ anglèsterà acarat a Marcel
I rellevaments mlxt<>s 4 x 100 ro.
debutarà a tal club un jugador 'b on- mi~=f~rt campi de França del pes lenEq~·
wp espanyol: Montero-Bachero
•
garès, an:lès, argentí o italià. Es ra
La Un'1ó Excurs·Jon·lsta de
o Prl~r.
una gran propa~anc~a. d'eu, ve el priEqmps francesos: Charles Pelli' ·
El
ò t th
d
mer partit n
Catalunya
sler-Anton.ín M~e. Speicher-Le
s proxJms co_~bats
per allò q'ue ou~~n:~ ~~ fao es~~:
J Aquesta entitat posa en coneueG~ves Vlet~~lorgettl.
de Sangch11J
espe~a el segon partit. I al segon
que es formaran ment dels seus associats I siDlpil·
m sem
.
_.
partat ta_mpoe no fa ~'! pe", I de C"?P
Pam, 3. - «L._A •. Lo:t d1u que el l ~ltres eqwps francesos, que el mé3 1 tit.zants dels esports de neu en gei volta. J_'l no en senhu parlar mes.
Es q?e Ja l'han facturat. Els t'lubs, camp1ó del món l ~ pes gall, l'espa. ~egur ~ran _integrats per Lapeble- neral, que el seu refugi de La tJ~
llru. ha estat aquest any ampliat I
per f1. s'h~n a saben tat que les agèn- nyol Baltasar Belenguer, cSanchili», Leducq I Momeau-Archambault.
millorat, ja que s'hi han instaHat
.
.
cies ~e natg~s tenen un magmf1c abans de marxar als Estats Units,
Els SIS dtes de Toronto 4!l lliteres 1 totes les comoditats nea.s>.orht de bitllets d'arulda i tor- combatrà a Valenc~ contra Petit Bi·
cessà. es per als esquiadors.
quet o contra Eugene Huat. Tamhé
1 nada..
JAUME ANGE L
Com cada any, aquesta entitAt _na
Nova York, 3. - Han acabat els
el gran atleta català, al qual ha' 'i- 'i- 'f.. El partit de futbol Suècitl- e.; po-ssible que cSanchill• disputi .m
estat Imposada la medalla d'or del R_oma_rua:_ ha estat _arbitrat pel coHr- combat a A~g!ate~ contra Kay Mor- «Sis dies ciclistes de Toronto», e:l , organitzat. un curset .de g~n~~~
baró Plerre de Coubertin concedida pat •talla Barlassina. Fet i fet, la gan. «Tot aL-.:o -dJU-, servirà d'en- els quals ha triomfat la parella d'esquí que començara el dUl • -~
!lht;a de despesb pr~~entada pt'l dit trenament al campió en vistes als Calthour-Cr~sley. Aconsegui 4.025 qt-est mes. Per a detalls i in...;ttl
er la u. c. F. É.
~
~b•tre a la Fedrrac1o suera, puja' a I seus combats amb St:de Escollar 1 punts i cobr! un total de 4 105'524 11 cions, adre<.'eU-\'0< al domicili
P
ela I carrer «::11:"!1 A1 • ·' lO. 1 er P
qul:òmetrc,
S: 1i!'a..
T r
<Fou) Pulg-Ferranl . soo Pl'~, ..t....

Zamora lesionat
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LA HUMANITATJiuita pels ideals catalans i republicans

I

e

DIVENDRES,

lia humanitat

D'OCTUBRE DEL 19U

· dues do la tarda. Informació de Bar- 21'45. Orquestra de RADIO BARcelona.- Actualitats Te&trals 1 Mu- CELONA.
22'15: RADIO- TEATRE d'E.A.J.l
sicals.
14.30: cEl fet del diu per Joan La comèdia en dos actes de Pere
Alav·edra. - ButlleU Oficial de la. Caballé, que porta per titol cEls
Generalitat d eCatalunya.- Sumari germans FarraronsJ.
24'- : eLa Paraula». Emissió de les
del número publicat avut. - Contidotze de la nit. Darreres informanuació de les Actualitats.
14'55: Borsa. de Treball d'E.A.J.1 clons. - FI DE L'EMI.SSIO.
15'-: Sessió radiobenèfica. Discos

RAD.... I O
.

~

UNIO RADIO, S, A.

~~!f5~ eLa

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES
7'15: Primera edició de eLa Parau.

Paraula'. Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Dl.rect!lment des de Madrid. In!ormactó
dd Madrid i general.
TARDA

Diari radiat de RADIO BARCELONA. - DiScos.
s·-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs a càrrec de
J:¡. Federa.ci6 de Gimnàstica.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horarls de la Catedral. - Servei Meteorològic cte la.
Generalitat de Catalunya.

}In.

rla

16'-: Programa de dlscos.
18'-: eLa Paraula». Emissió de les
s;.> de la. tarda. Informació general.
Música cOa. CameraJ.
18'30: Suplement de eL& Paraula.t
dedicat a la Secció Infantil de RADIO BARCELONA. Rondalles contes, consell útils, etc. - Programa
del ràdiooient. Discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO BAR
MIGDIA
CELONA.
12'-: Senyals horarls de la Cate19'45: Cotitzacions de monedes.
dral. - Secció Femenina. Música selecta en discos.
NIT
12'-: cPiat del di.aJ del Restaurant TfvolL - Continuació del pro20'-: «La Paraula». Noticiari esgr~-:m de discos.
portiu.
20'15: Cinc minuts mutualistes per
Angel Oliva. 1 Oli\'3.
EMISSIO DE SOBRETAULA
20'20: Programa de discos selec13'-: senyals horaris de la Catete3.
dral. - Lectura. de programa.
20'35: Excursionisme.
13'05: cCockLaU del diu de Pedro
Noticiari des de la Redacció
Chicote. - Programa de discos va- d"20'45:
eLa PubHcitat».
riats.
Cotitzacions de mercaderies,
·20'55:
13'25: cCocktaU d'avu!J del Restau
valors 1 cotons.
rant Brasserie Tivoli.
21'-: Senyals horaris de la Cate13'30: Informació Teatral I Carte- dral.
- servei Meteorològic de la
Continuació del programa Generalitat
llera.
de Catalunya.
de disCOS.
21'05: Orquestra de RADIO BAR13'55: Secció Cinematogràfica.
Crítica d'estrenes per J. CUesta i RI21'15: L'actualitat Teatral. Progr~
CELONA.
daura.
14'-: eLa Paraula». Emissió de les ma a càrrec d'Un artiSta lfr1c.

Ybarra y c.a, S. en C.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

36, SOQUERIA, 38

EAJ· 39 • RADIO BADALONA

ADAM 1 RAGLAN
(patentada>
Oèneres de punt; mitges PERRO
Cde garantia)

Camises

Programa per a avui, divendres
A les 12: Obertura; Senyals horaris; Música militar. A les 12'15:
Música regional. A les 12'30: Música
variada. A les 14'30: Fi de l'Emissió.
A les 19: Obertura; Senyals horaris;
M(.ctca \'arlada. A les 19'30: El disc
del ràdiooient. A les 20: Cotitzacions
A les 20'05: Müsica variada. A les 21
Noticiari i Servei Meteorològic. A les
21'15: Fantasies d'operetes. A les 22:
Jazz. A !~ 22'15: Noticies de premsa. des de Madrid. A les 22'30: Jazz.
A les 22'45: FI de l'EmlsSló.

SP.J.tVI:l RAPW t::iE'l'MA~Al. ~l'tU. I:SAlW&.ONA ! tHL.w.O
60rt1óell cadi. DIMECR" a La Olt c:ap a V&léllc1&. AlaCIUl~. MAiaga
t;evWA. VliO. VillaprCla. Oonwya, 6.1\JSel, Santander I Bllbac
A!ternanÇ-6e lea esca1ea de :
1'arraltOnA. Qeuta 1 HUelva cada dUes Oó8tlllU.O~
San~ Oarlea l Ferro! cada dues setmanes
6EBVEl OORBL'."' E.NTltB HA.ttCE.LON4 I B.ll..HAO
cada du es setmanes
sortldel ea OIVENDR~ a lA ot~. cap a 1vraavoa. l:lnnG Cartea.
Vlnaruo, Valencl&.. CUllera. A!acan~. canageoa. A¡UUU. A!Lilcrta, aaeWia, Motrll. Màla&&.. Ceuta, Càdlz, t:levWll, Buetva, VICO. Marln, VI.
uaaarc!t.. Perro1. CorUD1a. Avuos. Musel. tiant&Diler, 8Ubao 1 PasaJea
&o tee 11n1ea rtpld 1 corren~ a admet. carrep per a l'a.ni81'. Larrau
Caaabtanca amb transb0n1ament a A1tJa¡a 1 tamb6 per a l'lila en.
t.LD.J l Aramonte amb transbordament a Huelva.
t)JWVBl E.Nl'HA HAHCEI..ONA, b.K'1lS ! M4HREI I A
6ort1dea QuJ.nzenal.& eta JlJoua cap a ~te t t.1&rlellil
6en'e1 QU11U8na.t cap a UE.NOVA
c.a ctunp ea cep a.1 lln¡¡ladO da La Comp&nJla Moll ao! RebalJ
reléton lSS&

Preus baratíssims

NO RESPOÑEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EfJ
CATALA

*

[olma~o V. UllA
QUEVIURES DE TOTES 1\IEXES
SeiTe1 a domlc1ll
Telèfon 31610
Vllamarl, %. BARCELONA

~

Cap

MERCAT D'OCASIONS
~

c.a

ENt;ENt.;UUil8

Olll MOBLES, f>l.ANOS, RADIOS. CAiXES Dl!

CASA SUBIROS

CABALS, MAQUINES D'ES<;H.lURE 1 DE 00

a

6ERV&l H.A.PW CA.P Al. tmA::Ill. • t'LAL'A
per moto-r.rarusat.tantlc:a correus eapanJ"ol6
Sortldes una caoa ~1 àJe8
IANTOS. MUH JEVIDEO 1 OUl:NOS AIRES 5()rtlrt tl dla

1' d'octubre del 1935, la magnifica motonau

«CABO SAN AGUSTIN»

COMPRA/VENDA/CANVI

CLIN ICA

ENDA

1

Que admeU. paasatgera 1 mercaelerles
cA.rte¡a u rep tloa ta vetlla del CJa de sortlda .al Unelae!o ot'lm
c1e1 Moll de Baleara l'eleron 1827f
CONWONATA!US:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

SIR, MALETES, DISCOS, etc.

Hospital, 42· T. 13651

VIA LAJ.J:l'ANA. 'l

TOT D'OCASIO

f l

~

:11

Q

blt-

m-

CORTS CATALANES, 4)4

SENYOR ADMINISTRADOR DE

relèfon 30422

BARCELONA

ia~bumanttal

UAUR1D: t'a.ssel¡ C111 la OllstellBil&. 1t.

Servtu-vos anotar la mer:~a subscripcló a L A H O M A N 1 T A T

APARELLS
FOTOGRAFICS

Fundada 1'ao1 1111:

Nom. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,,, ••• •••

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

L~SENk~ÇA COMPLET~

IZTIJ,
ml.
QUI

ni

eo!-

a C011l.Ptar des de .........

··~

DOCUi\lENTS 1 TITOL

... ,,, •••••• ••• ••• ••• ... ••• ......

PATHE BABY
PEL· LtCULES
FON0G't4f$ OE TOTES MENES

G&RANTJT

Per 1~0 ptes.

Domfcflt ••••••••• ,,, ,,, ,,, ,,, ••• ••••• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Població •••••• ••• ••••• , ,,, ,,, ............... ••• ••• ••• ••• ••• •••

llp-

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS

Nl UN VENTIM L\1ES
<Sismatura o segell del subscriptor)

MAQUINES
DISCOS, eto.

:rot de VERiïABtE OCASIO

DESCONFIEU UELS QUE
ANUNCIEN GANGUES

CANVI

:COMPRA, VENDA

Solament es per a caçar incautes
TITOL DE L• CLASSE
Informeu-vos a les ot1c1nes

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

"EL AS''· Corts1 412

u

<prop Rambles)

TeL 1t237

B AR C E L O NA

&ttCELONA: Vla Laietana,
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ • CANARIES
el eervel lel motonaua
Electuarao
12
lea
a
dlsaabtes
e111
ntmana.l8
Sortides
•CIUDAD DE SEVILLA• I • VILLA Oli MADRID•
LINIA RAPIDA DE QRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
6ort1dti! cada cua (llevat el8 dlumen¡rea) de Barcelona 1 Palma a lea
21 cores per les motooaua
aCIUDAD DE BARCELONA• I •CIUDAD Ol PALMA•
SERVEII REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANt I PALMA
EIVISSA
MAO I BARCELONA
DE MALLORCA . BARCELONA
WNLA OOMERClAL AMB ESCALES A 1'01'8 ELS PORTS L>B L.A MWl•
Sortides QUinzenals de BarTERRANlA NORD U'AFR1CA I CANAR!ES
celona e.1a C11Joua. LINlA COMERCIAL BILBAO · CADIZ · CANARlES. AMB
ESCALA A TCTB ELS PORTS OI!!L NORD O &)PANYA. - Bortldce QUlnzenal.a C1t HUbao ela diJOUS. UNlA RAPWA REUUI...AR !NrRE ESPANYA
l TERJUTOIU8 02 LA GUINEA ESPANYOLA !FERNANUO POO). - Sor•
tldel el C1la 1'1 de cada mea. amb escate~ a Valènclo., Càdlz. Laa Pa1mu. santa
CriD cSt Tenerife t Freetown, &ota ls3bel de f<'ernando Poo. Bata Ko¡o I
Rlo Benlto pela vauells
•CIUDAD DE CAOIZa I •LEGAZPb
MELtLLA
ALACANT • ORAN
LINIA RECULAR ENTRE BARCUONA
ClUTA I VICE· VERSA
VILLA ALHUCEMAS
Bortldea de Harcelona cada C1lumen¡e. a lea 8 tlore»: d'AJacao\ el.a C1lllu01:
d'Or&D elll d.lmartAJ: e!'Oran cap a Alacant. ela dlmarta 1 d 'Alacant cap a
Barcelona. ell dimecres

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES
VENERI · PROSTATA
Carrer NOU de la Rambla, 11 - PELL SANG
Directora Or. RIU Porti DIATERMIA
MATRIU • IMPOTENCIA
consulta. 11 a 1. ne a 1. f , 10 a 1

PARAULE S

PE

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

OFERTES
I DEMANDES

I

p ROFESSOR 1ra. ensenyI!.DÇI\, 1 bOr& dla, 20

ptea. mes. neceealta. conceot, f:ia, ter. 2a..

ecu ae

--brica

à
F
amb

di\

en·

CORREDOR lntrodUit
falt.ll per córrer ~tocolata.
Se 11 donaran clients 1
bo m' comts&ló. Escr¡ure a
La Humanitat. Núm. 366.

-

OIU

no

que

dls-

de

~E

C0!-

1 de

rer

1t I

FALTA mitja oflclala,
modlsta. MAllorca, 214,
pral., lra.

VIATGERS, 601.1 Dabl.
taciO per t ptes. Coorort.,
aigua. corrent, tel. Arlbau,
64. pral.

&e

de lleixiu ANUNCIEU a

clientela, lot eresBeD corredOrS; &'extgl.ran
ret erènctll!l. Escriure La
Hu manltat. Núm. 364.

; de

FALTA xofer de lra.
Sant Jordl, 13, ler., lra.
(Sants).

BONA HABITACIO sen.
moblllo.rl amb balcó
al carrer, assolellada, Iloso a matrl.rnoni. Bou
preu. Trompetes Jaume
ler., 3, ler. 2B. (zo.mtr~
Jaume ler.).

FOT~GRAF ratta prlc
tlc eu laboratori. 'sants:
3U.

PRESTEC de 150'000
es. lra. hipoteca. Maprop Barcelona de redtu. Bona renda. Esc.
Humanitat. NUn1. 36ò.

-

MODISTA, 4 ptes. tall
rte) 1 rtarrera prova
ta mena de vestlt-6. Con
ll do Cent, 231, ler "'\:1.
MECANOCRAF,.

11\ • espanf¡ol, !u.n

comptabU tat, s·o.
Escrture a La H.Jma
Nu· m. 362.

la humanitat
El diar popu·
lar de Catalunya

--

.JOVENEl atnO I mm!-

er1ptor1 Escriure a La
H umanitu. Núm S2l.

S'OFEREIX per a tra.aucclona cel f ran~ a
r eo•pnnrot o cataiA. ¡¡er10na apta Elalu.re a La
H umanttat. oW:D . aoo
10 000 pessetes, falten
a oc¡ocl editorial ca.
Slcriure a La Hu·
anltat. NOm , lot.
WOI!IQ per

a mapuem o desp&U;.
Esc

a

N um 81J.')

I

CA TALA. COrrecc10 d'orlgmala I pro\•ea d'lm·
premta . EstU 1 o~
fia. Preu. mO<llce
c.rlure n La Humanitat.
Núm . 106

BOTIGA al carrer Aribau es llosa. Aribau, 110.
MAQUINA, coair t.Siuger•, llogo preu mò<Uc.
COrts, 600.
URGELL, 43, llogo 2
pisos nous, tot confort.
PIS hr., 13 duros, aigua compresa. Pere lV,
322. Raó: Tel. 2S26;!.
CASA NOVA, pral., 18

duros S dormitoriS, cambra bany. verdi, 184..

.

La HumanltaL

.JOVE. de lG anys, deslt):1. collocadO, boces reterê nCies. Adreçar-u a La
H umanltat. llo'úm. lOG.

ol. TAULER PALOMA•
RES. Advoca~. Sant Pau,
14 Tel. 234411.

BONIC 8 HP. Molt boo
estat. Tota. ¡¡rova per
1.800 ptes. Ocasió vert.
tat. Legalitat, 15 (G.).

E. LLINAS ROIQ. Ad-

ELEGANT cotxe 4 pl.a.ces, ben equtpat. 6 n.
nous tota prova, econòmic o canvl per moto, Le¡alltat, 15 (G.) .

vocat. B:úmes, 24. Tel.
:10921 Barcelona

.llEVADORES
GRACIA GARCIA. LleConsUltes srandora
tultcs.. Florldablanca, Qll,
eotJ 4ta. Tel 35147
'

TERESA ZURITA. LleVadora Paris, 19. TeL
35391

.

HIGINIA RUIZ. LlevaClora clrurslana. OoosuJta sratutta. Tallera. 16.
b.l8 Tel 216~6
DOLORS CASALS DE
VILASECA, llevadora del
«St'¡uro Maternal•. VIstta de 3 a ó. Hort de.l8 VeUutera, 4, ter. 2a..

DISPESES

\ postres,

superior.

SENYORA oecesslto. C1.18
28.
VIllarroel,
peaen
pral., ~~ clrel.&

HABITACIO sols dor.
mir. Portaferr18S:I., 28, 3er.
2na.

FACILITEM dlalleaea.
H06Ptt&l, 31, pra!.

PISETS 80 I IlO Ptes.
prop Rambles. Peu de la
Creu. 11. bla.

Bonda St. Pere. 11, pra.l.

---

-

LLOGARIA habitació a
eenror o aenroreta. Lleida, 9, 2on. 2a.
LLOGO habltacló a aen r or. Tal:ere, 41, ter. Ja.
ES DESIT.JA jove tot
e.St:n, tracte f run1lltu'.
Aragó, 138, pral. ua.

- CATALANA
- FAMlLIA

1

<lesltJa un o
d04I nmlca a tot estar o
dormir. Angel&, 6. 1er. 2n.

d'e&Querr<~

CASA

PARTICULAR.

desltJ~;yve

tnr.
2na..

e

unte

w~

ca-

è.brla.. 139, pral .

HABITACIONS <1C8 de
:Wptes mea
PIWIAtge
Crêalt. 11 1er

TAQUI - MECANOGRAFA
fil(iLT PRACTICA Ett TAQUI·
GRAFIA, CATALA l FRANC El
Adreceu-vos a La Humanitat. NO.m. 50S

DR. ROSELL
Pasaei& de Gràcia, 106

to~

Ba torna~
nDSQ!ta.

ttABITACIO per a ac.
arnlce. ca¡a wo.re 1 Ulla,
urop Footl\:ia. Elc.rluro a
La Humanitat. Nllm 33f.

.NOm

316

LLOGUER DE MOBLES
nous ¡ran asaortlmeo~.
tiev11Jana, 8 . t..
en llQUidado P¡¡ de Ort..
ela IOl

PENSIO ala Mundtalt,
Ha.plta1. 12a. prlll. Vtat¡era 1 boetes. Habita·
ctoll$ alreJM2e&. banJ
tclèlao, •

CllDler&

COMPRES

Pwmoo.a.
MALALTS.
cor. Medlclna seoera1.
SICilll. Ral¡ra X. SOl ar·
UCicltll . Dr. Llule Cuesta,
Uq¡ell, 20. pral. COosulta de 3 a CI

o e

COMPRO fusta, tota
mena.. ca1xee, neusa. etc.
Tel. 52813. S. A.
BON TRICICLE 5 HP.
tota. prova ben equlpat.
d'ooutó. Lep.llt.at.
num. lS, (0 .).

Pt:&u

TERRENY, amb bona
situació, urgel.x Yendre.

A S

o

Collecc•o d'11 quadres <narticu.
lar) d'acreditadee firmes, entra
ellee FOI'tUmf. Melfren, Cusachs,
Mart! Alsina I d'altres.

'

VALENCIA, 1111. pral,
entre Muotllncr 1 Ar!Oau.
Babltaclooa a!¡Ua corrent: co01ort.
IDEAL PENSIO, la mee
cl!ntrlca 1 co:uortaOie.
OJ:C. menJar, pensl(l COUJ•
plel.& e1ea de 125 ptes.
mes. C11U1a dea de 6 J,JtCS.
Eseudlllere. a. pral. pr¡r.>
lU.mblea. Elcala e¡;tf.nc.

LOCALS ll·dustrlala
Illa Ma&Oiot. 86 l:ia~ta

SALO DE SUBHASTES

CASA NOVA. Corta.
'161. amb ascen.. bany.

DELMIR IBAAEZ

&1gua dlrecta.; molt.

uum

peu t.ra.Divla 1

luelg. Pa&satce Wartm6n.
18. Itaó : Porterl.a..

a encarrerar-se

de la

1na

ADVOCATS
fOMA.I oiORDI aLANC,
advocat. Procurador d8la
Trlbun&~a. 1'-.r e1o o~
c•a.. n. ar. La rewon
711163

PIANOS óe Uoguer,
noUJI 1 usats. Preus econOmlca. cAnge1us Balla.
Rbla Catalunya, 7.
VENC botiga queviures

per no poder atendre-la.

Raó: Nàpols, 319.

vest:\1,
SENYORES,
abrlcs modela entretemps
molt econOmiques. Ciaria,
38, ler. lr&.
ES VEN BAR, cafetera.
Exprés. Llosuer, 60 ptes.
per 6.100. Pere, IV, 243.
REGISTRADORA cNatlonala, venc molt econOmlca, Mar¡nrlt, 25, botiga.
DISCOS gramoton ooua,
econòmics, extens assortl.rnent. en Opera 1 música.
clàssica. corts. 541. 1er.
Tel. 34187.
ORQUESTRINES: Venc
suo 1 e - b:llx. AdreceuLa Humanitat.
va. a
NW:D as2.
CASETA Torro.ssa venc
econònnca, comptat o terminis Alt Sant Pere. 68
confeccions.
ELEGANT auto t places Equipat 6 o. nous
tota prova. Oanga verltat
Legalitat, lS (0.)
VENO barat, uraJJta,
balcons. tamboreta. vitrines, taUlells, vldres I c.rl.atalls. Urgell, 121. Teufon 3047.).
GRAN ocasió. mobles,
oo cowpreu seoso vl$ta-nos. Borrell, 66.

au~oblls.

PISOS NOUS. 14 auroe,
aae., tel .. rugua, et~ Pare
Claret. 206. Hoep. a. Pau.

PISOS pc¡r a llo¡;ar <lee

CA 96 ptee t ewmutorb.
p.Jerla coberta amit aa-

Escudlllers, 1_0 bis • TeiU, 158U

l 601, piSoe 4 oatcooa ~•
t:uroe 1 ootip amb pla,

PISOS moblats, ooua.
confort, aac.. tel,.
~
bany, molt ec:onOmJce
Roser. "· poner¡a;

llOGUERS

ORISIS HDrlORROID.ALS

VARICES

HA BIT AC I O. lloo ceocedelio a bon preu
per a ltUardat·llt ob¡ec~.ea
Esc.r1ure La Humanttat
~nc.

Dr. FRANCESC ORTES
de
PARERA. Numerarl
terna de l'Excm. AJuntamenG de Barcelona. Eapeclatiata eo malaltia. ln·
temes. Conaulta de ~ a
5. Are¡O, 224, pral. Tel.
10168

VENDES

OR .OAN MIRANDA.
Malaltlea delS nell8.- P.
de Grà.:la.. f· Tel 12133
ao.rcelona

MAQUINA per a dea·
patx, en bon estat, 46
d.rs. 61t¡es, 9, Ser., de 1

•'-

¡tana. Rda St. Aotonl.
2t Tel 23541

.METGES

COBERTS a ~·&u. eotrewnuneo~a t li plato "
eleslr a la carta. pa, Vl

Medicina Interna, Infància. EUsabets, :il 1 4, prol.
VIsita do 3 a. 5. Econòmica: Olmarta 1 diaaabtea, de 6 a. '1.

COSIR
--- MAQUINES
------Compro. Clot, núm. 1111.
CA RBO. LleYaaora Cirur·

URCELL. C3, llo&o 2
pl806 nous to~ confort.

S'OFEREIX zoter, tota

Uorablea retereoCiea a·ote rel& PIU a botiga o ea-

I'OFERfiX

PENSIO DEL CARME,
prop Rambles. Allt. corrt..
t . eato.r dea de 1 so ¡¡tea.
Carme. 12. E •

fran.:esc Lanet, 150 (PAraHel). Telefon 30002

mena de trellalla, Carme.

.JO\E d'Esquerra, •
bo nu roterénc1ea 1 P-- -·
tic desitJaria admlnu...
tn Hnques al a •¡•• Esc.
l .t Humanitat. Núm. 108,

--

MUDANCES
AUTO • RECLAM

DISPESERS, :lt óuros
mes, balcó c., tracte famllulr, caa& l.rn Cece Soqueria. :l, pral.

39, 201:1, pts .

:r

PENSIO de '1 1 11 ptea.,
tlza. des de 150 ¡¡tea. tot
contort. P!. Macl~ 18,
pra1

4 PESSETES dl& to~ estar, l 'CIO àpat, tlab. ln·
dependent. Or Oou, 12,
entl. 2.•

SENYOR CATALA a e
mitJa edil~ o 11e conel~t la
comptab!Utet p a. 1 pràctic en cnrespondénc!a
comercial 1 diversos Jdlomes, soHir;lta collocacló
Oir!&eru;a pretensions.
gir-se a La Humanitat.
Núm. l'Jl .

' PISOS A 70 I 76 PTES.
Nous, compostoa de 6
gr<1oa 1 luzoses tlabltaC1oll8, wo.ter. lavabo, dutxa, cuina econOmlca, aa!arelg, ascensor 1 telètou,
en el co.rrer de Parla. nu.
meros 20, 22 1 24 (eotre
el de Tarragona 1 placa d'Erne:ot Ventós, auto.
bús lletra E).

8arce1oo&

"OSEP 11&. ESPANY A•
AllvOC.lt RoiR!IO. ~

BASCULES d'ocasiO per
auto-co.miooa, Plbernat.
Co.rrer Parlament. 9.

VESTITS a term1n.l8 l
abrlca des de 5 ptM. setmana o 20 a! mes. Trafalgar, ó, ler. la. Saa~rerta Lonólnen.58.
rlplda.
TRASPASSOS
Cifa. Laietana. 6'l, ler~
Tel. 12896

.

TRANSPORTISTES:
Motors HèrcUles Oleeel,
americana. mode~ eapec1nll per a camtona.
Pl"eUll econOmlca. AJ.ma.coa. o. de Cent. 318. Bar·
cetona.
oiOQUINESÓ venem, la!..
e1o. 0Jputac1 . 221.
MAQUINES

a·escnure

dea de 100 ¡¡tes. tes ml·

Uors ocasions sempre a
la casa cEllea• Placeta
del Pl 10. boUp

El de més tiratge
de la premsa catalana

_,

RESTAURANT MlKA·
MAR Uolo a Harcetona
¡¡er la seva tem~ratura
agradable Que 1 b.l pudeh:. Salons especl&ls per
a Oodes 1 utWQUeta

- CALDERES vapor u.dea, E. Culla sant AD·
toni, 22 !Santa)

Vtns &upenors. oervel a

DIVERSOS
SENYOR : Pn vell que
algul el -roatre vestit us
qucctart. nou. reparat a
RD.meUerca. 3, ler. la.

AGENCIA JRANSPORTS
Josep F1¡ueras ez-rerro.
vlart FacturaciOutl 1 recoiJida de mercaelel1ee per
ferrocan Il. recadera 1 camlona lotorme~ terrovlnris. mariUIIUI 1 aerta lo·
Cormac10 eoore viat¡
coYecllu.. per ferrocarril
1 aut.o-car. Pau t¡¡lealu

el diari popular

t'IPOTEQUES, ràVldes,
sonre casea renda bones
CODdlc10ll8. NOtariat 'l.
'
eutrl. Te!. ll'.l661.

.JOSEP CANUDES. eastre Preua moderats, sem.
pre ell C1arrers modela
SllDt Pau . 10

o.IOVE de bOO.Il preséo
amb moto. desitJa
relactonar.ae amb senrore\& d111CCS modernee. en
pla d 'amistat. Escriure a
La Humanitat. nllm 101

LA HUMANITAT

HIPOTEQUES ràplaca
eobro ea5ea renaa, preatecs sobre terrenya 1 CID•
QUeB rilstlQuea Notarlat.
'l. entteaol

TRASPASSO rtpldament
tota mena e1e oegocl o
estabUmeot. aeoae cobrar
comlsrló. Hospital. 6 en·
tresol

VESTITS a termln!a
sense eott·ada nJ fiador
Balmes 60. eotrl lra

2;,

C1 AUoll8

FRANCESC TARASCO.

domlcJU . ·Cal dei!. 8 · T•
lelOD 176!)6

MILLORS

LES

COI!o<:aCIODS bOD

per

al6

millors alumoee del LI·
València,
oeu Dalmau.
24S 13arceloua rel. 'l83S2 .

BALLS DE SALO
cun;vs de :, a

v0

ptea u:-

Questrn. pro1es&Ut 1 proteaorn Petrltwl. 12 ba.lxos. lDt.
.JOSEP MOREY . COn·
Signatari de ~·aaoella.·Pla
ta 4 · Teo 131136 Barcelona
o.IAUME QUERA, CC:lij·
d'obres. Pro:ectee

truc~or

. presaupostoll. Menéndez
Pclayo. :11 Tel 7'!176.
Barcelonll

ARTICLES pe¡·

¡¡,

viat;.

illl tola Lrobareu a l'acre-

dl aaa caea tta.mon ou.
vella, auc. ae f'. caateuLort. Ho:;pltal. lfl. Ta16-

rou l'l36b.

J ALLER de peara artl
UCla.!, Ol poal ta 1 rno:.aJcs,

pw.vunenta 1 tot& els derlvata de l.a cooatrUCdó

Fraoceec tiorrea&. oave.

117 I llll. 1·e!é!on

aucno.

. DINER, pago més que
altres per •Pai>Clete3
Moote¡¡1o1, Jolea, màQU!·
ncs etc. La casa mts &lltt¡¡a. Fundada el 1868
.
UotO, 22, pral.

eJS

Confecció

Tall

Acadèmia, eu.-.euy:w11:11t
ràpid 1 ccouom1c. Ea talleu patrona. Martl J ullà, t, 2.on, li.• \prop
Laietana),
oiOSEP ORIOLA. lolaletea wel.àlllquea per a automòblla ae tot. ela atarorren t Vldalet,
temCII
78 Tel '11188 Barce1ooa.
Pulwc.DB,
MALALTS.
Cor. MeGiclna reucral. ::>1-

IIU.. ttnJ¡ra

x.

Sol nrttn-

Or. Llull Cuesta •
Urgell. 20. pral OODBulta
de 3 a 6

CIIIJ .

Ri:TOLS I ETIQUETES
de totes mer.e1 per a r.pa.radora 6olercaaera. ..~

t

SAR FELICIANO . tier·
vel acurat s:umeron. 10.
MAQUINES

¡;aaoses.

&ou!~eda,

ocaslò.

10.!

L'ESCOCE$A hJ¡ca
orU!l)édiQilea Ba.

COUliea

pita.

)J;1

MOBLES Al f ABA. depnCJa, duraaa. econonua
N!> compreu HOM vllltar
aqueJ~ta casa. Jo"cllaDoa,
oum :l
weiAUiquee
PORTES
VIlar. Marl& Aguiló, 6G.
leleton ~76:l
NICANOB

t'lu~ura

Tel. 113211

CADIRE.I I TAUL u
Uc¡¡uer. Ga.aeli.U.. Oesp
St. Eu.bl . 3 (S 0 .) . Tel
14692

INSTALLACIONS 1 reparac1ona; al¡ua, aas
electMcltat. Josep vua;
C&labrta 185. Tel. 86tU.
LL18REI COillpro, de
tou meoa 1 biblioteQues.
Llibreria MWJd.l:U. Telé!.
'18908. tialmeron, 224.

SALO per w. senyoret
PuJOl Permanents per1ectee ~~ pta.
Salmeron, 114. pral. ler.
Tei 71153. Barcelona.

A TERMINIS ves tita
contecclonat& t eo peça.
Eorlc Oranlda., l'l. pral
2a. De • a 8

nEPARACIONS t:l.l &113,
al¡¡ua 1 electrlc1tat. Casa
Bachero. Ca!Ter Gall, 70
'
Ro.>ta1rance

ESPARDENYES cwr ,
treneta bonea 1 tortes?
Eslgtu sempre 1a cS•I
Tortellà (OJ.rona) .

SALDO collara. ¡¡raua,
pedres. blJuteria, antlflultats. A-rlnsó. 17, relotaerla..

ela

ANUNCIEU A

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lligada amb la difusió del d i a r i

SENYORES. Veetlta
abrlca mode.l8 entretemps
per meitat cel aeu valor.
Cllil'.l8, 38, ter. la.

TALL I CONFECCIO •
Slatema Camusa, classes
ata 1 nit, preus econòmics. Es taJ.len patrona
Veuda de ilgurlna 1 man¡qu.l8 (Carme, 24, pral.
la. (Escala. cEl Iudlo»).

!

SERRANO, •

aecorado.- R.

C&tatun1a. 1111 · Tel

SASTRE
M.!..OS

· H · .~ ,. "!OIO)

des de

110 ptes. H.onCa Saot AD·

toni 90. ler

7~111 .

S&roeJuoa

IAITRL Adoba l ¡lr&
NOU de la R.ul:l10 prop Ramble3.

VM\ltl

bla

Obrer català conscient: el ·teu diari es LA' HUMANI'rA'r

hwncmitat

d

Divendres, 4 d'octubre del 1935
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_S_I_R_E_N__A_~D_'_A__l~A_-R_M~_A_~~=:~~ci6~~~~
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
1dministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Suma anterior ............ 1SUC7'20

La cuerra
novament: la
ruerra cruel,
i.mm.lsericorde, inhumana. Medalla
de la ruerra,
lea dues cares de la medalla.
En l'ama,
l'aterria
triomfal,
l' embriarueaa xovinista,
el crit, l'aelama.cló, l'odi
que esclata
en cada acla·
macló.
En l'altra,
l'endemà ter·
rlble : e la

El nen Joanet Carbó ..... .
J oan Pallarès ........... .
Una catalana ............
Nóguera Oller .. . ... . .. .. .
Diversos admiradors l a
mies de Companys, de
SANT LLORENÇ SAVALL (3.• vegada) ... ...
A gust! Abós ... ... ... .. •
Antoni Tondo ... ... ... . ..
Isabel Fossas ............
Amàlia EscOda .. . . .. .. . .. •
Assumpció Barrios... .. . . ..
Antoni Ventura ........ .
Antoni Escoda ... .. . .. ... .
M. R. per l'amnistia .. . .. •
Teresa Molet . .. .. . .. . . ..
Francesc Sans, de Martorell ................... ..
Francesc Salas, de Martorell ......... ....... ..
Un grup de republicans
d 'esquerra de PALLEJA
<novena vegada) .. . . ..
Quatre catalans de SANT
ANDREU, per la salut
de Dencàs ............
Esteve Lluís ... ... .. . .. •
Un nacionalista ... •.. ...
Joan Pau Oliva . .. ... . ..
Pere Costa <guàrdia d'Assalt destinat a Badalona) ................. .
Unes esquerranes <quota.
setznanal) .. . . . . .. . .. . .. .
J. M .................... ..
J. B .................... ..
EL GRUP D'AMICS DE
CADA SETMANA:
Massana .............. .
Salut .....................
J. Artau ................. .
Vendrell ................. .
Vicenç, J ................ . ..
Salvador M............... .

camps devas-

tats, les ar·
mes homicides abandonades en l'a.·
ronla espan:tosa., la flora
mons t r u osa.
d'uns cranis
humans...
La mort ha
apagat tots
els crits, tots
e I s visques,
totes les aclamacions. Els
ulls de les
mares I

les

esposes dels
que, embrla·
rats per la
febre homlcl·

da, awl &ón

plens de llà.crlmes.

·anten.a

Esteve Llobet . .. .. • ... .. •
L. Borràs .............. .
MadureU ................ ..
Miquel ................. .
Flix ........••.••••..•.••

R. Sangenfs ... ... ... .. .
Miralles ...... ........... .
Caiatayud .............. .

F'eo ......................

H. Borràs ...............

xx..................... .
A. Artau ................. .

Palastina ................. .
Gassol ......... .........
Q ueralt ..................
Tejero ..................
Plana ................... ..
S. Borràs .............. .
Deure setmanal d'uns
amics ........ ......... .
R. A. P ...................

E. R ....... ........... .

Els divuit obrers 1 vint-

i-cinc més (34 veg.) ...
Gerard Capdevila . . . . .. .. •
Joaquim Capdevila . .. ...
JoaqUim Raull (31 veg).
Una catalana filla de Barcelona ... ............
La padrina dels consellers
a la memòria de Macià ...
Per les llibertats catalanes
A. R .... ................ ..
M. O...................
Madrona. Casas. .. .. • .. • .. .
Un papiol ............. ..
Familia Ramonet ........ .
Vicenç Fort .. . . . . .. . . .. •..
Jaume Gavaldà. ... ... ..,
Casimir samper . .. ... ...
Casal d'Esquerra Estat Català,. del districte Vè, recaptat per un ramell a.
Rafael de Casanova 1
destinat a aquesta subs·

2'Grup empleats Metropolità
1'5' Tranversal 21 vegada:
C. Tresfí. .............. ..
M. Arrufat ......... . .. .. .
Una catalana ... ... . , .. .
6' - L. Galup ............. ..
5'- Mare 1 filla .............. .
5' - J. Parés ................ ..
1'- J . Reverter ...... .........
1' - J. Llort ............ .. . ..
1'- F. Rull ............... ...
1'- A. Ribé ............ ..... .
1'F. Pascualena ... ... ... ...
10' - J. Sardà ................ ..
25' - J . Espona ............ .. .
J. Rili>ó ................ .
2'- J. Güell .............. .. .
J. Casimiro ............ .. .

1'-

10'05

4'5'2'Ci'1'3'5'-

5'-

1'1'1'-

1'-

1'1'1'-

1'1'-

1'1'-

1'-

1'-

1'-

1'1'1'1'l'~

1' 1'-

Moscou, 3. - L'Agència Tass rep
un despatx d'Omsk (Sibèria) en e1
qual comunica que a les immediacions de Salekarda, tocant el cercle
polar àrtic, han acabat les excavacions que han tret a la llum les despulles d'una ciutat primitiva que
hagué d'existir en aquells paratges
fa uns 1.500 anys. Durant les excavaclons han estat recollits fins a
12.000 objectes de bronze, pedra i
OS, I s'han trobat nombrosos utens!lis domèstics.
El diril?'ents de l'expedició, que
patrocina l'Institut Arqueològic de
.ut'. declart:n que s'ha evidenciat
"'·
que ra 1.500 anys, la zona extrem
Eeptemtnonal de la u. R . s. s. es
•••
trobava poblada per homes d'una
Neutralit.ltl St, 11eutralitat, pe- cultura superior a la dels seus acró ... els dretans no U volen retre tuals h. ab! tants.

prés de Madrid, o. l'este.c!ó de Si·
güenza, aquell arribà 6 la nostra
ciutat amb una hora de retard.
L'avaria registrada. no tingué altres conseqüències.

*

eent ml'I dòlars per Una pedra
1

a rony

Ó

Nova York, 3. - La cantant russa Nastia Pella.covo. ha presentat
una denúncia judicial contra la
Compagnie Oenerale Trasatlantique,
en la qual demana cent mU dòlars
de danys i perjudicis, perquè, a conseqüència de Ja vibració del transatlàntic francès «Nonnandie», tingué
un desprendiment d'una pedra en un
barquessirl cap a Abtss17tia. Ja ho ronyó, per la qual cosa hagué de
sofrir una operació.
sentirem a dir.

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

• • •
Nastla Pallacova fou passatgera
No en sortirem. Ara ens diuen
· era classe en· el viatge r-· ·
de T errassa que unrcament
......~ prun
s6n 25 du
els electors que ha11 tret el Car- lltzat pel «Nonnandle» el 2 de jullol. Les autoritats de la Companyia.
net electoral.
Decididament s'haurà de recór- consideren la demanda ri<Ucula 1

x. x ......................

Un cristià......... ........ .
J . A. F . .......... , .. .

U n grup d'esquerrans
veïns del carrer Creu
dels Molers (Poble Sec) :
Enriqueta ... ... ... . ...
Maria ...... ......... . ..
Femanda ......... ... . ..
Vicenta ......... ...... . ..
Mercè ......... ...... ... ...
Antonieta .............. .
Victòria ............... .. .
Pepita ............... ...
Cisqueta ................ ..
Antònia ................. .
Pilareta ................. .
Teresina ...............
Ramona. ............ .. ....
Tereseta ... ... ...... .... ..
Rita ....... ...... ..... .
Quimeta ...... .......... ..
Simó ............... ... . ..

0 •50
0'50
0'30

~:=

0•50
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0'50
1'1'-
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1'-
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2'1' 0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

En l'últim. discurs del Duce, del Conductor que condueix el se~ poble
a la catàstrofe, hi ha nous mots aspres que són un altre desafitinent
per a la Societat de Nacions. Però hi ha tambe la confirmació expl:cita
d'un retrocés en la tesi italiana sobre l es sancions eventuals.
Al prinCipi, Mussolint decl!J.rava que l'adopció de sancions seria con.
testada amb la guerra. Desprts ha limitat l'amenaça de resposta bèUica
a les sancions militars. I tm el seu discurs d'abans d'ahir diu que a lea
sancions econòmiques i financeres el poble d'Itàlia respondrà amb la dU.
ciplina t el sacrifici, o sia que s'absttndrà de respondre amb la guerrc
contra els Estats sancionadors
Mussolim, amb això, pretén facilitar una sortida a la Societat de tu
Nacions, a canvi que aquesta li faciliti a ell una sortida per a la seVG
situació dí{iciltssima. Es resigna de jet a les sancions, mentre no pas.!in
al terreny militar. Si la seva inSinuada proposta prevalgués, la guerra
quedaria localitzada a Etiopia.
Es probable, és segur i tot, que alg1ms Estats que estan represeutatt
a Ginebra admetrien de bon grat aquesta fórmula, que sembla cui¡¡adc
alhora per Mussolini i per Lava!. L'inconvenient és que les sancions eco.
nòmiques perjudiquen també els sancionadors i, a més a més, augmente~~
el perill d'incidents i topades.

0'50
0'50
0'50
0'50

0'50

Empleats de la casa s.
A. E. M. A. R .

<setena

vegada):
Freixes ............ .. ....
Ràfols ............ ......
Tuset .. ............. ..... .
Cervera ............... . ..
Guarro ............ ..... .
Mozzini ................ ..
López ................... ..
Cuello ............ .... ..
Roset .................... .
Albert .................... .
Medina ... ............. ..
Deliperi ..................

5'5' 10'28' 5'2'1'-

Lledó . . . .. . ... ... ... .. .
R. Farreres .. . ........ · .. .
Cardó i ¡¡.mies ........... .
Bennejo ··· .............. .
Metge ... ...............
Molina . .. . .. ... . .. .. . .. •
Rivo ... ... ... .. . . .. .. . •..
Solà. .. . .. • ... .. . ... .. . .. .
Aguilar ... ... ... ... .. . ... Pereta ... ... ... ... ... . ..
Salvi ... ...... ........... .
Pujades ..................
Arl.nyo ...... "' ... ... "'
Llansó ......... ... ........ .
Sala .....................
Perramon ............ ··· ...
Rosa Farrés .............. .
Francina Valls .......... ..
Bosch ................ ..
P . Sala ... ... . .......... .
u n grup de ferroviaris
M. S. A. Tallers Clot:
J. Riera ·· · ............. ..
J. Badia ................ ..
J. Catasús ............ '"
A. Moral .. · ........ · · .... .
A. Gonzà.lez ............ "'
J.
... ... ... .....
Oliva .. . ................
A. Romagosa
J. Grau ................. .
F. Ga.v1 ... ... ... ... ... .. .
F. Hugas ..................

1'50
1'-

3'3'3'1'50

1'2'-

-i'-

4'l '--'

5'5'......
2' 2'2'-

1'-

2'2'2'2'1'-

En la llista publicada el 5 de setembr_, havfem de consignar 0'25
pessetes on deia «Una nena de tres
anys, per Companys. Ell la del dia
7 vàrem ometre anotar Joaquima
Ballester: 0'50 ptes. a continuació
de Mercè Mir, de Santa Cristina.
d'Aro, 1 en la d 'ahir ometérem consignar «Dues nenes d'esquerra: 1
pssseta» a continuació d'«Una dona
d 'esquerra».
Amb tot. estaven d'acord amb les.
quantitats recaptades les xifres de
les sumes totals de cadascuna de
les llistes.

• • •

Cal no obltctar que t•apltcae!ó de l'article 15 del Covenant o Pacte
pot ter-se per majoria, però l'aplicació de l'article 16 -el de les sa ~;
cions- només es pot fer per unanimitat del Consell. Basta que un dela
seus membres dissentei:z:t, per a ter l'article inaplicable. Aleshores cad11
Estat queda en llibertat d'acció.
Es fàcil de votar contra l'aplicació de l'article 16? Materialment, st.
Moralment i polfticament, 1a és una altra cosa. Aquest article, segons lc
recta interpretació indiScutible, ha de caure damunt l'agressor. Si Ull
Estat és assenyalat oficialment com a tal, l'article juncio11a tot seguU,
i tots els Estats societaris es troben en situació de guerra amb el que
ha trencat el Pa~te. En tal cas, la neutralitat no és possible.
El punt essencial és, doncs, determinar qui és l'agressor. En algun,
casos es ta realment diticuítós. En altres casos, els qui no vulguin anv
pel camí de les sancions poden contradir l'acusació d'aquesta classe dtrt.
gida a un Estat o bé poden aRegar que en dubten, encara que l'agressl6
sigui ejeçtiv.a j clara. ¿No havem vist que, d'alguns dies ençd, la Prem•
feixista atribueix als etíops el caràcter dlagressòrs persistents durant quaranta a71ys?
Per a defugir l'aplica<:i6 dé !'article 16 caldria qtle al Consell 110 M
hagués unanimitat afirmativa. I bé: quan l'agressió és evident t l'agre,.
sor és conegut, ¿com· quêdarien moralment els Estats que, per llur representant al Consell, es neguesSin a reconèixer-hO? I si un d'aquests E,.
tats jossfn agredits demà, ·¿coin 'pòdrten reclamar a favor d'ells la inter.
venció de la Societat de Nacions?
El problema no és tan senzill com molta gent es pensa. Un jracü
de la Societat de Nacions davant el conflicte italo-etiop, portaria el co¡~;o
plet desprestigi i probablement l'enfonsada de l'organisme ginebrí. I ale$o
hores, damunt el món només ht hauria la llet del més tort, tant dins ell
Estats com entre els Estats. ¿Què faria, per exe1nple, un Estat feblP GI
qtlal un belligerant ocupés una part del seu territori per necessitats militars?
Si ara Ginebra no S'imposés, en u~ta jormu. o altra, i l'empresa àt
ltiussolint reet:z:ts, la guerra S'hauria localitzat de moment a Etiopia, perd
no trigaríem gaire a veure el feixisme f la dictadura entortint-se i estenent-se encara més a Europa per a acabar en una catastròfica {f~Urfl
general.

A. ROVIRA I VIRGIL I

Centres benèfics, hospital 1 altra
!uncions.
S'assegura que la proposició del
vice-president, senyor Ortega, obeeil
a una maniobra politica, que acusa
la descomposició del partit radical
blasqulsta, ple de lluites intestinet
1 ambicions personals entre els seua
homes.
Les esquerres republicanes preparen un manifest a l'opinió, en el
qual faran constar que són alienea
a l'actual situació de misèria de la
Diputació exigint responsabilitat!.
L'ex-diputat soc1allsta de les Conatltuents senyor Isidor Escandell, que
va ésser diputat provincial del se11
partit en l'última Corporació, abant
pe la Dictadura, ha manifestat que
~n aquella època l'esmentat organisme era administrat per una mt.joria monàrquica 1 una minoria socialista model d'honradesa.
Ara, a mans dels radicals bl~
qulstes, la fallida s'ha fet mestr~
de l'organisme suprem de la p»
vincla.
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de Espalia, que se dispone a em413
han manilestat que estan disposa- ~.':~¿a
z!~ft~lar
• ~~~~~er a~: ~~~~~~~~;a~~ 1 ~~t~rl~~d:~1:~fs
R. Andrés .............. .
des a lllla.r als Tribunals.
La gent s'ho ha emprts així.
tap¡sas- el - organismo fra.casado 1
masónico y judaizant~ de la So- !!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!i!!!!!'!!!!!l!!!!!i!!!!!i!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!! !!!!!'!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!I!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!
cledad de Naciones.»

'!:

. ..

«Neutralitat! Neutralitat!»

..:·:.:·:.:::.'.'.'.:::

SANG A L'AFRICA

té }

El se~t:vor Vallés i Pujals no
aturador. Després d'haver posat a
to totes les cales f ports de la Costa Brava, ara s'ha posat a arran• jar el turisme. Ahir es celebrà a
la Generalitat una d'aquelles assemblees qtle hom en ve dient
magnes.
I, les coses ben jetes, hi assistiren els alcaldes gestors de tots els
caps de partit 1udicial de Catalun:va. Això, que a primer cop d'ull
sembla que no té importància, en
té molta. De moment el tunsme
1a ha jet viatJar un bon centenar
de sen:vors. La resta vindrà despres... a l'hora dels comptes mu-

I
El senyor Largo Ca'-llero ~ndonant la presó, després d'h~ ~er·li concedit reolusló atenuada pel Tribunat de Garanties
<Foto. Keystone>

11icipal~ .

• ••

L'administració cedo-radical

Aquest Dlll Graflco si no ajluiru esqotarà tota la partida de testes, Ara engoleix 25.000 pessetes
pel segon Salo de Creacions.
1 10rt en tenim que Renovacrón
sat a la taleia de crear
no s:ha
o sinó, Oil aniríem a parar?

ES DEMANA lA DEClARACIO
DE FAlliDA DE LA DIPUTACIO
DE YALENCIA

. ..

Els mortàrqu¡cs se'1t van eL dia 8
a Roma a ter de testimonis de les
IIOCt'S de Do;t Juan. Contra el que
algil ro! ¡er drrer no s'ha pen.s at
11i am momer:t napendre el t;tatge. La situació btLernaciO!U'l .éS
gr~, però els 110$ÍTeS mOl'14Tqtl.tCS
fiO a'aluren per a res. Adhuc ~
drla émr qu.e alli qu.e tossin, ~
tre entusiasme i cntustame, S'em.

't'er Nello)

--

• • •

r-

1'1'- V. B . ... ... ............
5'1'- Germàn ................. .
2'1'1'Suma I segueix... ... .. , 135068'60

Troballa arqueològi- i~~pr~~a d~o~ad~i~ ~r:~~ J.cz¿y¡it. senyora ......
A conseqüència de l'avaria soter- ~·. ~~~~dicto·::. ·::. ·::. :::
ca a Sibèria
ta per la màquina que codui'a l'ex- J. Tortosa ··· ... ....... ..

La guerra. Tots els ciutadans
del món ahir devoraren els diaris, àvids de noticies. La guerra
ja ha fet acte de presència als
disset anys d'extingida aqtlella
- terrible catdstroje que des de l'any
1914 al 1918 esbargf pel món tant
de dolor i desesperació.
Les campanes i sirenes i•allanes han advertit el seu poble. Allà
a l'Orient africà el aenyal del tamtam sinistre, trist, ha tet de tornaveu ...
¡Homes contra homes, una altra vegada/

tassallatge. Tot té justt/icacló per
a certs lwmes que volen passar
per catòlics i cristians. Els nostres
falsos seguidors de Crist no volen
guerra, però no recaten llur adhesió als motius que la provoquer1.
Llegiu el peu que El Slglo Futuro ha posat en un gravat que
• e11s mostra el rei d'Itàlia:
«El Rey de !talla, na.clón amiga

A. E .................. .

5'~

J. Ortega ......... ... ... . ..
A. Grau ................ ..
F. Gimeno ... ... . . . . ...

pla, o sang i joc en altres països del món?
Desapareixen les últimes esperances d'una solució diplomàtica del
conflicte. Mussolini va a la guerra, a la seva guerra de conquista i d'ex.
pansió. La campanya afriCana ha començat. Els tractats, la Societat de
Nacions, les Comissions dels Cmc i la dels Tretze, tot .això ja no pot im.
pedir l'esclat bèllic.
Un Estat pertanyent a la Societat de Nacions, rebel a les indícaciona
arbitrals d'aquesta, envaeix el territort d'un altre Estat societari, tan
bclrbar com es vulgui, però que va ésser admès a l'organisme de Ginebra
amb el vot de l'Estat agressor d'avui.

-

València, 3. - Ha. estat comenta<USSima la proposictó presentada a
la sessió que celebrà la Diputació
Pl'()vincial, demanant que es facin
restriccions en lea despeses de la
Corporació 1 es declara en fallida
l'esmentada Diputació.
Féu ressaltar que des de la J>roclamació de la República la Dtput.a:..

c16 ha estat sempre a mans dels
rar!l,.'llS bla.squistes, 1 que, per tant,
Llegiu el diumenge l'in·
a ells els correspon tota re,ponsabilltat de la situació actua!, ja que a
teressantí~sim reportat·
dit partit pertanyen el pre,;ldenl t
více-prtsident i la majoria dels diputats.
ge del nostre company
Es recorda l'actuac16 del:; rad1cals blasqulstes en complJCttat amb
1~ Dreta regional cedlsta. lant a
1 Ajuntament com a rorgamsme
provincial, sense opo¡,ic1ó de qingu,
portant a aquest últun l'e::.h1t itlSOS·
tenible de contreure deutes en atencions tan lmpresctndibles eom "Ps
El Paraguai desmobilitza
dels serve\s de Beneficència.
Precisame. t per no haver abotJJt
As~1CI• ., 3. - El president de ~
4'7.000 pessetes que devien a la Te- Repúbh~:,, ua decretat la de!lllO~
lefònica, han estat tallades !e.~ línies zaetó de les trope,~. d'acord amb .&1telefòniques de la Diputació, 1 han estipülnt ~1 protocol de Buenos
deixat sense ~lèfons !"s oficines, res.

llUIS MELEHDEl

Totes .l.es causes iustes·troben resso' en LA HlJMANITAT
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