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EL TEMPS. - El cel apareix ,.,.. en aalrebé tot el pals, llevat
a les costes de Girona 1 Riberes del Segre on apareix un xlo nuvolós•
Els vents són fluixos per les comarques oosteres I Vall d'Aran, 1 en

I
Preu: 15 cèntim•

calma per la resta.

Temperatures extremes: MàXIma, t3 graus a Tortosa I Tremp; ml..
nlma, 4 graus a Engotaster.

Barcelona, d.lmecres, 16 d'octubre del 1935

Fundador: LLUIS COMPANYS

CAP A LA SEGONA ETAPA DE LA GUERRA ITALO-ETIOPICA?

5 anuncia la contra1

ofensiva abissínica
a tots els fronts
I

ES PRODUIRIEN LES PRIMERES
GRANS BATALLES. D~ ~A GUERRA
Les tropes italianes del Sud, immobilitzad es per la plu¡a
EIS veus guerrers ablssln rs acuoen • Ul cnuo.1 • 1es !l.rmes, p er a ~;e nsar ra p:urta envaTaa . El mar
huma en blano I negre, palpi ta l es remou davant el «Guebb h> del Negus, disposat a acud ir als fronts de

u talla.

La Interessant foto, obtinguda fa pocs dies a la capital etl balca, ha estat transmesa per avió des da
DJiboutl, per vla Parts, a Barcelona.
(Foto Keystone.)

SOTA LES BANDERES I ELS CARROS D'ASSALT DE
L'INVASOR...

· ·1· •

·

Ak XUm, a CIUtat santa

•
I

llegendària d1 Etiopia

Fou fundada un segle després del diluvi?
Especial per a LA HUMANITAT, amb tots els drets de reproducció reservats
Ham engendrà Kush, Kush engendrà. Aethiopis, Aethiopis engendrà
Aksumwami, i els sis fills d' Akxumwaml fundaren Akxum.
51 no és veritat, és almenys alxt

dels sa vis 1 dels arqueòlegs. Aquests
diuen que Akxum fou fundada un
segle després del diluvi, tal com hau~
ria succeït sl els fills d'Aksumwa.ml
haguessin estat veritablement els
fundadors; i diuen també que tampoc no existia en l'època en què la
reina de Saba regnava en una part
indeterminada d'Etiopia.
Sigui com sigui, Akxum és pels
cristians d'Ablssinia - s'oblida massa sovint que hi ha a. Ettopia un
nombre considerable de pagans 1 de
musulmans - un lloc sagrat.

Els

m onuments

sa..

grats d ' Akxum...
Avul dla és una. petita. ciutat

d'uns

dos mil habitants; però els

seus monollts 1 altres monuments

revelen la seva espl~l)dOr passada.

que
!ou

El cap de l'esg léSia copta crJsuana,

Abura K y r illos, resl~ént a la ciutat
tanta d'Akxum, que. segons infor-

mbaacio ns de procedència italiana, acade rendll'-'se a les tropes del feiXisme invasor.
<Foto Keystone, especial, tramesa per avió des de Djtbuti.)

c,om una llegenda abissinia explica

l Origen de la Ciutat santa.

es

una de les moltes llegendes.

Una d'aquelles que menciona la rei-

na de Saba que visità Salomó.

Heu-vos ací com pasaren les cer

Ees:

d' ~~~uns anys després que els fills
C\ll,¡)umwamt hagueren fundat Ak1fm, aquesta ciutat fou Ja residèn~
~ aósd'Angabo, que exterminà un fa•u
drac.
AnLa 1eina de Saba baixava d'aquest
g11bO. Quan Menelik, fill d'ella per
81
a Oinón, tingué vint anys senti el
desig de visitar aquest Pare, que
~1 no havia vist. La reina li donà
&nell que 11 havia ofrenat Salomó.
tnarx& cap a Jerusalem.
Salomón féu a Menellk una rebuda. reial, intentà convèncer-lo que
es éQUedés & Jerusalem, i quan harefusat, ll facilità una escorta
,.!_Joves nobles israelites, per a a""'u.Jpanyar-lo a. Akxum.
enElS Joves nobles restaren desolats
hi haPC:nsar d'abandonar la ciutat on
ca vla. l'Arca d'Allança, 1 feren un
l ,_.rnplot amb Menellk per endur-se'n

l

re

C\r~.

el EJ complot reelxi, però Salomón
lés escobrf abans que Menelik marZèrci~ Palestina. t envià el seu etno
a persegurr-lo. En el mateix
a. 1 :en~b en què M:enelik en arribar
Punt ~.éeres del Mar Roig, estava a.
Obrir
.!ser atrapat, la. terra va
u.n
davant d'ell 1 va descobrir
AQU lli. SUbterrani que conduYa a

p::

r:uan l'Arca va arribar a Akxum
ble :_uocada en un lloc lnaccessi=
1:.0... ornenat Dabra Makeda ¡ mil

\"etn;s

4e
homes foren encaiTegats
Se¡ r per la seva oeguretat.
b¡ ~~la tradició, l'Arca encara
Per alt.r ba
bo va d~ nda, aquesta tradlclO
d BlDb les observacions

-

EL TRIBUNAL DE CASSACIO DE CATALUNYA

Amb gran solemn itat se celebrà ahir la prime
ra vista del més alt Tribuna l català, exponent
de la ¡ustícia de la nostra terra
Expectació

tre eis togats 1 magistrats que allà
La vista d'ahir
El Tribunal de Cassació de Cala·
vò'::;
La vista d'ahir tenia per objecte
lunya, ~a de les poques conqwstes Bastardes, Moles, Dtuan 1 Canyaro~ l'apel:lacló d'un rectus contenciós adautonònuqu~s que el Govern espa- res, Vergés, Moreu, COll 1 Rodés, Ber- ministratiu que havia presentat el
nyol ~a dt71X8.t en_peu o. Catalunya, nis Peray Xirau COlom Maynes 1 Dr. August Vilarnau contra l'Adml-

· ~~it;'ànf.':~f!~n.

celebra ahir la primera vista 1 amb
ella entrava ja, d'una manera definitiva, a l'esfera de les realitats coucretes.
Quan començà l'acte teia molta
estona que els pauadlsso,s 1 salons
de l'alt tribunal eren molt conconeguts i es pot dir que gairebé tots els
homes de lletres, tots els homes que
amb el seu talent han contribult al
prestlgi de la nostra terra s'hi trobaven · reunits, per tal de retre aca·
tament 1 solidaritat al més alt Tt·i~
bunal de catalunya. La vista no
tenia dlicients tan grans com per
S.treure els més iHustres togats. El
fet d'ésser la primera vista del Trl~una~ de Cassació, havia portat allà
podrH;les representacions de les Corporacions Jurfdiques catalanes.

d~lsM:~~¡:,

'
•
'
. '
altres. A la tribuna publica hi havia
també gran nombre de lletrats que
vestien toga.
Cal dir, abans de prosseguir, que
no s'havien cursat .nvitacions de cap
mena 1 que la presència de les Corporacions juridiques catalanes havia
estat iniciativa del Collegi d'Advocats, secundada per les altres corporacions, a l'objecte de donar la solemnitat que requeria la primera vista
del més alt Tribunal català i de retre
acatament al Tribunal de Cassació.

Les teories del Sr. Cambó
El discurs del senyor cambó a Sitges és molt complex. Per atxó, en
comentar-lo, cat anar per parts.
sembla talment qun l'orador haut
volgut ¡er un resmn general del seu
pensament polhi~. t així les seves
tesis habituals són exposades ràptdament i prenen una forma esquemàlica. Més que una conJerèncla

és un curset a"Jreu;at. Tota la pali-

tica actual del senyor cambó està
continguda en el seu discurs de Sitges. L'enunc_iat de lu. conferència
era aquest: «La posició de la Lliga

enfront els probl~mes politics ac-tuals.» Peró tambtJ podria enunciar..
nistracló. El Dr. Vilamau havia pres se d'aquesta altra manera: c.ComPart en unes oposicions convocades pendi de la doctrina dtl la Lliga,
per l'Ajuntament de Mediona per a. segons l'edició de !'ani 1935.»
cobrir la vacant de metge titular, 1~--~~-opostc1ons que guanyà 1 en data l61•
*:----~-de febrer l'esmentat Ajuntament
acordà deixar -sense efecte l'esmentat nlstl'ació, en representació de Ja Genomenament. El Dr. Vilamau recer neralitat de Catalunya.
rregué contra l'acord en qüestió d~
Impugnà el rectus el lletrat senyor
vant el Tribunal Contencloso-Adml· Regàs, en representació del doctor
nistratiu l aquest fallà. a favor de Agustf Vilamau.
l'esmentat doctor. Es per això que
El secretari senyor Barba i Porset,
en la vista intervenia el Procurador
de Catalunya en defensa de l'Acimi( Pa ssa a la pàgina 8)
' ·~

A d'è
u I ncia pública

D'entre aquests ' monuments, e1
A dos quarts d'onze, en punt, ~
més remarc.able · és l'antiga església donà. la veu d'audiència publica i
d'Akxum, que fou, segóns les velles ultra els representants de les Cor~
cròniques abissínies, construïda per poracions Jtuídiques, gran nombre
la reina de ·saba, per a rebre l'Arca d 11 t t
•
d'Aliança; des.t ruïda a l'any 1535 per e e ra s i Particulars emplenaren
Mohamed Gran, soldà d'Harrar, tou la Sala de Vistes, construlda amb
reconstruïda amb l'ajuda d'obrers 'Severa modernitat i bon gust, coni
portuguesos pel rei FasUade al se- s'escau al TrlbWlal que tan alta
gle xv u.
m:ióT ~bcsta en comannda.
Tots els europeus que han VHI.tj~~.t
ri una 1 es 1ava compost pels
per Abissínia han quedat impressio- lmagls~rats senyors Comes, Pujol~
nats encara que no· sempre favara- ~G~rma, Gonzà:le~ Ecbàvarri 1 Mart!
blement, per . aquesta església. Bru-·· tralles. Presidia el seu President
ce, l'explorador anglès, en parla com· lecte, senyor Santiago Gubern.
d'una pètita construcció mesquina, · En l:lna est~da ~tuada a la dreta
molt mal conservada, 1 tota plena. del Tnbunal lu hav1a, ultra el Procud'excrements · de coloms.
tdor de Catalunya, senyor Ot OuUn la prendria per una fortalesa, a~ d'OCon, els senyors Maluquer,
amb els seus baluards i ei seu
l& i _Bergadà, Hurtado, Raspall 1
sostre pla; està c·o nstruïda sobre u- br. Bmx, degà de Ja Facultat Jena plataforma elevada sobre el ut- Dret de la Universitat de Barcelona;
vell del terreny, llarga de cent peus E?- altres estrades 1 cadires que ha,..
i ampla de cinquanta. Està cons- VIen estat coHocades enmig del Saló
tnüda amb grosses pedres, sense que hi havia instaHats representants de
es !es ús de morter, i està dividtd:.t. l'~cadèlJl.ia de Jurisprudència, COHe':
en quatre parlis, cada una de le.i &l d'Advocats, Comissió Jurídica As:
quals està tapisadsa. Durant bas- sessora i CoHegi de Proctuadors. En·
tants anys, va guardar un retrat •1e
Crist coronat d'espines, atribuu. ge.
neralment a So.nt Lluc, el qual, segons es deia, assegura va als ablsst- tualment, fins al Mar Rol¡- 1 més ennis la victòria en les guerres que llà, en el Yemen.
emprenien. La creença general vol
L'antiga ctvtlltzacló grega va arrique aquest retaule es trobi avui en bar fins . a Akxum, i es sortint d'auna. de les esglésies construides a. questa cmtat que Frumentius al se·
les illes del llac Tana.
gle IV va introduir el cristianisme
L'església d'Akxum és el lloc més a Abissinia.
sant d'aquesta ciutat santa, 1 per
Frumentius era el fUI d 'un .n-ercaaquesta raó ha. servit a. través dels der grec que de criatura fou captisegles de ctipòsit pels tresors, aixi vat pels aksumites a Adulis, port al
com de santuari pels criminals i dc- servei d'Akxum, i portat captiu va.
llnqi.ients polltics.
fer-se gran al servei del rel d'AJcHi hagué un temps en què ~ls cri- xum, que féu d 'ell el tresorer i més
minals que anaven a amag:u·~ a tard el tutor del seu !UI Ezana.
resglésia, quedaven en lloc se!Illl' en
Quan Ezana va haver crescut,
unes cabanes construldes a l'entcrn Frumentius fou e.11viat a. Alexandria;
i eren mantinguts amb les des¡:eses on Atanasi el va consagrar el Pria càrrec del clericat.
mer Ciutadà d'Abissínia. i et va tor~
Es per aquesta raó, 1 perquè Ak- nar, per tal que pr~e e-ufs el treball
xum havia acabat per estar pobla· de conversió que ja havia. començat;
da gairebé exclusivament per malEzana fou el primer dels grans
factors 1 gent descontenta, q·te v~ reis d 'Akxum. A la seva èooca, 1a ca~
acabar d'ésser la residència reial, pital era un important centre corner.:
encara que !ins a Menellk, el més cial, 1 els mercaders dc tots els païgran de tot.s els sobirans abissim.s. sos es llançaven pels carrers els uns
tots els emperadors hl estlguessin contra. els altres. V-a construir camins
coronats; però Menellk va trencar va protegir les caravanes 1 -era wi
amb les tradicions en !er-se coronar savt - va preocupar·sc sempre pel
a. Oondar.
benestar dels seus soldats. Aquests
Els monolits d' Axum treballs !oren consignats per escrit
en quatre llengües, pels 6eus escrl.!'
Els monolits d 'Ak:xum, el mes gran vents.
dels quals tenia 20 meLres d'alçària
Després de la mort d'Ezana., el
per 2 metres 1 mig d'amplada de rt:lalme d'Alcrum va començar a debase, !oren, segons l'oplnló de certs clinar, degut en part al criStianisme,
arqueòlegs, erigits al mateix temps que fou l'enemic natural del f!oreique el temple de Baulbek a Síria. xement musulmà, l'estrella del qual
Els historiadors no estan molt d'a- començava a aixecar-se; I en el secord sobre aiXò. Però historiadors t gle ~ la reina de Samen, Flama de
arqueòlegs estan d'acord a reconèi- Poc, va env.air-10, va destruir les ciuxer que en el primer segle de l'Era tats, va. destrossar tots els prlnceps
Cristiana, Altxwn era el centre d'un de sang reial 1 es téu coronar reina
impen important que s'estema. des d'Ablsslnia.
del que constitueix l'Abissínia- ac(Copyrigllt Opera MundL)
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Les parts .~e que e:J compon et
discurs cambontà són les segilents:
la suspensió de l'Estatut, la coUabo..
ració ministeri:zl de la Lliga a Ma-.
drid, la política de les esquerres,
ez règim transitori de Catalunya,
la qüestió del camp, les êleceions
pròximes, l'esdevemdcr de la demacràcia i el liber.utsrJH~. . 1 és curiós
de remarcar que, en quasi totes
aquestes parts, les teories del senyor
Cambó, tot es~e~'t tendencioses i de
vegades arbitràrie; no tenen altre
objecte sinó cercar atenuants per
als actes que, am.o evident menys..
preu de l'autonomiJme i del liberalisme, ha realitzat o ha ajudat a
realitzar la Lli:¡a en els mesos darrers. Fa l'efecte Q1Je l'orador r espon
a objeccfons t acusacions que li sur.
ten de la pròpia ccmsctència.

•••

De la suspensió cie l'Estatut, f especialmen~ de !d ltm del 2 d'e gener,
les esquerres catalunes en tenen to..
ta la culpa, seguns el capità de I<>
Lliga, No en tenen gens les dretes
catalanes, que van ~scitar la intervenció del TribU'liJ.l de Garanties
Constitucionals. N'J en tenen gens
les dretas espanyoles, que van aprofitar l'avinente: a rer a ferir l'au~
tonomia. No en te1•en gens tampoc
els partits polftic·; ! els homes de
Govern espanyols que imposaren la
llei del 2 de fen er. El senyor Cambó
ja ha oblida , r' e du lt a baix, el seu
discurs contra aqueaa llei incons.
titucional í injusta.
Amb les seves a/tnr.actons, en efeo.
te justifica, ,lc NL, la teoria dels
anticatalans, Eeg~n-3 la qual els ac.
tes dels goverr.c;ncJ de la Generalitat cauen, no ~c i-ament damunt
d'ells, ans encrra damunt les institucions autonómi;¡ue;s t damunt t:Z
poble de Catalun IJC. <cElls (els homes de- l'Esqucrr~ ) no han compr~s encara -diu l'orador- que la
llei del 2 de g'm er no es va forjar
a Madrid, que ea va forjar el 6
d'octubre a Ct~.talur.ya.>> Es el mateix
soJísme clels unít!ltJS ~ dels anticatalans. Després a'flaver combatut
a les Corts ti!Espuuya la llei del 2
de gener, el senyvr Cambó al cap
de deu mesos ia dc¡ensa t 'za ;usttfica a Catalt..nya 1M.teix. I de$f1TéS
encara posa al restabliment del rè(lim estatutari tot 1 una llarga sèrie
de condicíon • prèvtes i 5ine qua
non, que són la 1tt'Qacio del criteri
autonomiSta.
El conjerenci,.r:a.t a~ Sitges ha posat a mans dels enemics de l'autonomia tot Uf! ars.-:r,al 4d.'arguments
per a allargar inae}inidament el
règim transitori. J aixó no tê res
d'estran11, perqu¿ ell troba que etl
capdavall, t.ls cat'llans estem millor
avui que no pas en temps de la vtgència de l'Estat~t I de' govern de
les esquerres.
Abans de la tornaaa de l'autononHa, diu el sen¡¡or Cambó_. els catalans ens n'hem de Jer mereixedors.
Hem de demrutr'lr capacitat per a
regir-nos; hem da demostrar que
posem els interess11S de tots damunt
els d'una bandert '; hem de demostrar que allò 'J.U.:! ena uneix s'imposa a alió que ~ns dit;ideix; hem de
demostrar qt.e nJ cometrem mat
més «la mala acl!\.1 de rebeUar-nos
rontra un règim q1.e ens havia donat l'Autonomi~». hem de cWnar a
Espan¡a la ga. ·an!¡a que aplicare1n
lleialment l'E:.tn.tuL.

•••

Per pr,mera vegada S' ha reu,lt an vtsta Putlt •ca e1 Tribunal de cassa Tó es. e ta
dlncia del Tribunal, reun it a la mag n l~ca sala de vistes. A baix. les millor; ¡ més anol~~:- ~dalt, Ja ~re::
lunya, al vo ltant del President del Trtbunal, senyor GUbern -et del gran medalló- abans degues °_ •
vista.
ra.. .. __
• .
com 0nv-r 1•

Aquest n.u mero ha estat

,. ......, Centellos i sagarra.)

•
VISat

Aquesta part ::te la conjeréneia del
senyor cambó por :a, en el tezt taquigràfic publi~Jat ¡1er La Veu de
Catalunya, Ull ep1gra1 que diu:
«COm i qua:1 t.ornf\tè. l'Estatut..» l
bé: amb les condu..1ons del senuor
Cam.bó interpretal!e~ ~ les dretes,
l'Estatut no tom'lrta mai de cap
manera.
Atortwladam.:nt, el problema no
està planteJat en la jorma capciosa
que pTe?& en el azscurs sttgetà. En
uritat, l'Estatut t...rnara a Cata.lun:va Quan t ....r:d "' con1unt d'Espa_nlla _t'esperit nu.t~nticament reputrhcd 1 autono:nb•·l del t4 d'abn1,
que no serà abans d.c caure del Per
àer la coalició «11·~ la qual couabora la Lliga_ ni at·ana de desaparèixer Le• Corb cA.t,• 1933,. que tt
sen11or Ca"nbó .x>l t~r durar de tote.s
¡;auadu.
A. RUVIIU I VIRGILi

per la censura

la humanifdt
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TEATRES

DIMECRES, 18 D'OCTUBRE DEL
1. .

FRONTO NOYETÀÏS

TEATR E

TEATRE 8ARCEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Companyia
DIAZ • ARTICAS • COLLADO
Avui, tardn, a les S'lS

---

Avui, dimecres tard
Parttt a cistella.' AZcd\l: a les 4·
RRmAR contra ROMAN. Llz.t
VARRETE il. Nit
¡ · NA.
Partit a pala. QUÏN!}.Afl~ lO't5:
UNAMUNO contra ZARRA lV •
LEJONA. - Detalls Per
G.\ •

CINCO LOBITOS

carteua.

Nit, a lee 10'15:
L'obra de Navarro i Torrado

cabar l'obra, el senyor Vila. Pagès
• hagué de sortir en escena a recollir
els aplaudiments unànimes, 1 dlrigi
unes sentides paraules d'agralment
LA DARRERA COMEDIA
fent vots per a la prosperitat de
DEL SENYOR FERNANDEZ
la nostra resplendent escena cataAl Lara ie Madrid ban estrenat
lana. En resum: un èxit pel al teauna comèdia de Fernàndez de Sevitre català!. ..
lla tit"..ilada c¡Vaya Vd. con D!os,
S. F.
amigo!•
Hom diu que es tracta d'un lleu
assumpte escènic, amb r esseguits personatges, els quals durant els tres
ectes de l'obra repeteixen -1 en
fan abús- els mateixos tòpics 1 conAVUI, NIT: DEBUT
ceptes.
El que diria el públic en finalitzllf
TINO FOLGAR
l'obra:
-<qVaya Vd. con Dios, amigo Fernàndez, y no vuelva a escribir obras
cc.mo esa!»

TELONS CURTS

SIETE MUJERES
amb assistència dels autors

__________*___________

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de comèdies valen·
cianes dirl&1da per PEPE ALBA

Principal Palace

Avui, tarda, a les 6. ButaQues
a 1 pta.:
GRATITUD
l

RATOLINS DE CASA RICA
NIt, a les 10'15:
GRATITUD
1 estrena de robra de Soler Perls
I·

lA D~~Jf~A Dtl lA~~~IH
EMILIA ALIAGA
PILAR NAVARRO

ELS ES"(UDIANTS

--------*

L'obra de la màxima comicitat.
La de les cent representacions.
Sl voleu riure, amb aquesta obra
ho aconseguireu!!

Principal

PELS ESCENARIS

Pala ce

Cran Companyia de sa rsuela
opereta en la Qual figuren els
eminents cantants TINO FOL·
GAR i EMILIA ALIAGA
Primer actor: RlCARD FUENTES
Avui, tarda, a les 6'15. LA BUTACA MES CARA, 2 PTES:
LA DOLOROSA, per Pl.lar Esca•
rulla 1 A. Gaton. • LA CANCION
DEL OLVIDO, per Pilar Navarro 1
Enric 7..abarte.
Nit, a les 10'15: DEBUT DE Tl·
NO FOLGAR amb

LA DUQUESA
DEL TABARIN
-

per EmlllA Aliaga 1 Pilar Navarro.
Actuació de la tamosa parella de
ball
SIMONE 1 CARDONA
DIJous, tarda: Gran vermut po.
pular. Nit: LA DUQUESA DEL
TABARJN.
Aviat : Estrena de LA PANTALO·
.NERA, lletra d'Amlchatfa l Ollva,
música del mestre Fontana.

TEATRE POLIORAMA
Companyia
dramàtica MARIA
CUERRERO • FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, a les 5'15:

LA

NI~A

BOBA

Nit, a les 10'15:
Benefici de
Fet·ra.n Diaz de Mendoza:

LA DAMA DEL ARMINO
ANUNCIEU A
LA HUMANITAT
'

TEATRE NOVETATS
TEATRE CATALA
Companyia NICOLAU • MARTORI
Avui, dimecres, tarda: NO

HA FONCIO.

m

Nlt, estrena de l a comèdia en
tres actes 1 un epileg, de Mlchel
Duran, traducció de Domènec de
Bellmunt 1 Josep Bertrans:

Llibertat provisional
Deoorat nou de Ramon Batlle.
Demà, tarda, a les 5: Inauguració dels espectacles per a infants amb la oomédla en tres ac·
tes dlvldlts en 9 quadros, de Josep Maria Folch 1 Torres:
EL SECRET DE LA CAPSETA
D' OR
Nit l totes les ruts:
LLmERTAT PROVISIONAL
Es despatxa a Comptadurta.

TEATRE NOU
CRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bariton: PAU HERTOGS
Avui, tards, a les 4'30. Butaques
a 2 ptee.: LA CARA DEL l\UNlS·
TLO; LUISA. FERNANDA, per
Petchamé. Nit, a les 10'15: UNA
1\liSS MAS, L'exltila

La del manojo de

ro~as

pc1 divo PAU RERTOGS 1 altres
inLèn>rets.

GRAN PRICE

MARGARIDA XIRGU
LI gran actriu catalana, que amb el seu art honora el teatre espanyol,
a la qual el proper dia 23, a I'OIIm pia, el poble de Catalunya homenatjarà. Homenatge merescudlsslm
(Foto Manetes.)

EI teatre Universitari de Va·
lència celebrarà un homenatge a Lope de Vega

-----------*:_______.___ ----------------~~------------------~~----~-

oo losmgenios.

Principal Palace 1

tn ~~tit~ntf1~nRIHI

UN GAT NEGRE QUE ES
UNA INCOGNITA
Lluis Bellldo 1 el mestre Sama han
llegit a Sagi Vela un sainet lirtc
titulat «El gato negra».
Després de la desfeta ocasionada.
per cOrquest!na», creiem que és de
mal auguri estrenar una cosa que
se'n digui «El gato negro». A menys
que aquest gat sigui, potser, el Je
la sort.

Un diari que interessarà cada nit

ULTIKAHOR

1

~ iN!0§8&C,§ • CQr+IC:A. ècPOèíAtOI

«Un

pare»,

de Francesc

Cabana_~

DOMEt:EC DE BELLMUNT
que avui estrena al Novetas. No
es tracta d'una obra original, sinó
d'una traducció.
D'un !Iterat del bon gust I la
lnteH igèncla de Domèneo de Bell·
munt, cal pensar, però, que quan os
decideix a traduir una obra, serà
cosa que valdrà la pena.
Esperem-ho aixl I desitgem un bon
èxit al traductor de «Llibertat provisional».
EL TEATRE I LA GUERRA
L'actual conflicte internacional repercuteix, també, al teatre.
A Manchester les autoritats han
suspès l'estrena de l'obra cNapoleón»
de Benet Mussolini, anunciada per
a. data propera.
¿RETORNA MARGARIDA
CARBAJAL?
Cada dia que passa es referma
la creença que a l'ApoHó del Pa·
rallel hi anirà una companyia de
r e vistes i operetes de gran espectacle a base de les «vedettes» Margarida Carbajal i Perlita Greca.
Cas d'arranjar-se aquest afer l'esmentada companyia debutaria' amb
«Peppina», la tan discutida opereta
de Stolz.

Diumenge pas.:;a.t, va lC:.i"'llr lloc al
teaLre de La Unió Ssntci.tgatenca la
primera repre;.;ent~>ció de la temporada de brdor a càrrec de l'Agrupació Art!stica Unió. En primer lloc
fou representada la divertida comèdia en tres actes 1 en vers original de Teodor Baró «El joc dels disbarats», la qual obtingué una acurada presentació. Seguidament l'e3cr!ptor 1 dramaturg Lluis Capdevila,
donà una interessant conferència so.
bre teatre. La deferència de l'escriptor català 1 conseqüent republicà vers la nostra Entitat fou calorosament eplaudlda i agraïda com
es mereix, pels nombrosos amics amb
què compta a la nostra vila.
Per últim, fou estrenada com a
prova d'estudi, la nova modalitat
teatral en un pròleg, dues visions,
1 un epileg «Un pare», original del
nostre bon amic i estimat vilatà
Francesc Cabanas. Aquest autor que
ja r eeix1 amb una altra obra també estrenada a La. Unió, obtingué
diumenge passat, un nou 1 sorollós
èxit. Llàstima que l'amic Cabanas
no es decideixi a escriure obres
més rovint, ja que no li manquen facuitats per a fer-se un nom, d.lntre l'escena catalana.
La interpretació a càrrec de l'Agrupació Artistica, exceBent. El nombrós públlo que Qmplenava l'espaiosa sala del teatre, va. cloure amb sorollosos aplaudiments el final de la
representació 1 obligà a sortir a l'escenari el jove autor de l'obra.

1-------*:------Telèfons de
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«L'honra dels fills»,
de López Pinillos

Ajorna la inauguració del seu
nou establiment d'art al Passeig de Gràcia, 19, per al pròxim dissabte • Gran exposició
coHectiva de pintura i escultura catalanes

I

Sota a.que:;t titol fou estrenada.
dissabte passat, al teatre de l'Ateneu Fam11iar de Sant Bol de Llobregat, una adaptació catalana del
famós drama del malaurat escriptor López PinU!os «El caudal de los
hijos», pel bon escriptor ootalà se...
nyor J. Vila i Pagès.
L'adaptació que a la nostra escena ens dóna l'esmentat autor, no Una escena de la graoloslsslma com èdla de soter Perls que s'estrena
desmereix en el més minim l'obre.
avui al Teatre Espanyol, per la oompanyia valenciana 'qua hi actua

l

CINEMES

METRO POL
AVUI, tarda. a lea 4 I nit, a
les 10: DONDE MENOS SE PIEN·
SA. per Buster Crabbe (solament
tarda );

El SERREll DE LA COCOT

Os presento a mr esposa

Preus: Butaques de primera clas-

per Silvia Sidney l

ee, tarda, 1'50. Nit, 2 ptes. De se·

gona clas88, tarda, 1 pta. Nit, 1'50.
oeneral, tarda, o·40: nit, 0'50. Dl·
vendrea: L'HOSTAL DELS TRES
COPETS,

EMPRESA CAPITOL

FEMI NA

Avui, tarda. a lea 4. Nit, a lea
10. PARAMOUNT CRAFICO PARAMOUNT NEWS No. 8 (Re·
vista); BASTA DE RUIDO (Di·
buix de Betty Boop) I
Frederec March i Ann Sten en

C A P I T O L:
Avui, sesstó contmu.a de 4 a
12·30. LA NOVIA DE FRANKENS
TEu... per boriS KarioU; CONO-

AVUI, GRAN EXIT
.Joan Crawlord. Clark Cable
Robert Montsomery
en

VIVAMOS DE tmEVO

CE A TU HIJO, per Jack Holt.
Avut, ses..1o con~mua de 4 a
1230: ASECURE A SU MUJER .
en espanyol, per Roul RouJlen 1
Conxlta Montenegro; UN AVEN·
TültERO AUOAZ, per Honald Col·
man; UOHLE bECUESTRO, per
Philips Holmes I DIBUIXOS.
C O M TAL:
AVUI. sessló continua de 3"4S
a 12'30: QUE HAY NELLY'I, ell
espanyol, per P-. .ui Mwl1; ORO
EN LA CALLE, per AJber~ Pre·
jean~ PAGANINI, per Ivan PetroWich 1 DIBUIXOS.
W A L K Y R I A:
Avui, sessió contanua de 4 a
12'30: SE NECESITA UN PRO·
TECTOR, en espanyol, per Ed·
mund Lowe 1 Wlnne Glbson: EL
REY SOLDADO, per Emll Jannlnp; CUANDO UN HOMIJRE ES
UH HO MBHE, per Geor¡¡e o-Hrlen
1 DIBo.JIXOb.

UL Ulm de Rouben Mamoulian
(Dis tre bue t cer Artistes Associats>

Tres lanceros bengalies
per Cary Cooper
PREU UNIC : 1'60 pte!!.

Llegiu LA HUMANI TAT

Tet•ton, i~021
CompanJia Hendla • AsQuerino
A les 6"30 l l O'lS:

SUEÑO DE PRIMAVERA
Prot.agvnJ.ste.· · Irene L6pez He reella 1 Harla.n A.squerlDo. La comédla de la tendresa que emociona 1 u.tis!t.. Vegeu-la per a re·
cordar-la. Demt., a lea 5'30 l 10'15:
SUERO DE PRIMAVERA

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
Compa.nyia d.eriJrlda per l . Santpere
AVIJl. t.llrda. 6. BUTAQL'ES A
1 PTA.: EL RESBALON DE LA
Bl:ll>"A. Nit, a k'8 10"15. L"exlwa

EL tiOMBRé INVISIBLt

1---------------....J I -

. PUBLI · CINEMA
Bess\6 contmua 1:>e1eot UNA PESSE'IA: NOTICIARIS DOCUMEN·
TALS VIATGES, etc.

TIVOLI
Arul, tarda. a lea 4 1 n1t, a
lea lO :
CURIOSIDADES MUNDIALES
LAS EMOCIONES DEL AIRE
EN EL FONDO DEL MAR
ldlbuiz en colon I
la mersvellOA peillcuia:

RUSIA REVISTA 1940

FANTASIO

Avui, tarda. a les 4. Nit, a les
10 Gran 6xlt de Maurece Chevalier en la divertida comèdia
mus.lcal

EL CABALLERO
DEL FOLIES BERGERE

Opereta BUFA c:lnemato~ca
EXn: URA1Wlo::> li

PATHE PALACE:
UROUINAONA
Avu1, tarda, a lea 4 I rut, a
les 10. La ma&n1Ilca produccló
espanyola. triomf de rezlmla actriu
Catalina. Bàroena i Lluls
Alonso :

Julieta compra un hijo
f'rt)pera emrena. Bl cum de R•·
ne Claer:
EL ULTIMO MILLONARIO

-

- - - - ------:

AVUI, Be!&ó continua 4 tarda
a 12"30 rut:
EL ACRESOR INVISIBLE
per Will Bovd. 4 l 8"20 SIC!!:)
UN SECUESTRO SENSACIONAL
po:r 11U17 carUsle, S I D'SO. UNIVERSAL
ASECURE A SU MUJER
per Raul Roulien 1 Conxeta Mon·
tene&ro. .FOX. en cspaD.fOl. s-30
lO' i)() na I DIBUIXOS.

\tJluJCil:U A

L A HUM A N I T AT
CINEMA GAlAlUNYA
Fopr del cinema nacional
AVUI. sessió contlnua. 4 tarda

a 12"30 rut. Exll. dertniUu de 1a

superproduccló nadonal

CU~:

EXCELSIQR
MUSIC·HALL • CABAR ET
De 6 a 9 I d 'll a 4 .___
ESPECTACLE A L'AME'W:~Ilada
INSUPERABLE CARn d...

CASANOVAS JAZZ
Mlle. Gardy-Bella Cristina
L. Alcalà-P. Rodríguez
GLORIA LIBRAN

POM PEIA
TEATRE MUSIC • HAIJ.
EL MILLOR CARTEL¡ - -

JULITA SUAREZ
BRAZALEMA
EMMA MARQUES
Hnas. Lop·Zar
I

la formidable

DEMON 'S JAZZ
màxima a.traccl6

HOLLYWO OD
BAR DANCING
CABARET ARISTOCRATIC
SORTIDA DE TEATRES
VETLLADES SELECTES AMB
LA COLOSSAL

DEMON 'S JAZZ
A LA PISTA
ATRACCIONS INTERNACIONALS

ESPECTACLES PER
A AVUI
T E.A TRES
NovetAts. - Nit: cLllbertat provls!olblb
Barcelona. -Tarda: cC1nco lobltos, Nn:
cSiete muJereu.
· ·
Cllmio. - Tarda: cEl resbalón de 11
rema». Ntt: «El nombre invtslb!e1
Espanyol. - Tarda: cGratltud» i cBà.
toltns de casa rica». Nit: «Gratitud» 1
«Els estudlants».
Romea, - Tarda 1 nit: cSueño de Pr!
maverat.
•
Poliorama. - Tarda: eLa nJ.t1a boba1
Nit: ~La dama del armliío».
'
Nou. - Tarda: eLa cara del mlnl.stro1
eLUI.sa Fernanda:t. eUna m1ss lllàst j
eLa del manojo de rosas:t
Principal Palace. - Tards: ·eLa Doioro·
Ba» 1 eLa canclón del olvldot. Ntl:
eLa duquesa del Tabar!n,,
Gran Prlce. - Tarda 1 nit: cEl Rmll
de la cooob.

CINEMES
Amèrica, - e.f'lel a una muJen, \Una
v1da por otrat 1 &AI{ua en e! sueloJ
Arenes. - esu mayor éxlto:t cE! ra:
!or dei cbJno Chan:t 1 cNÓcbes dt
New Korlu.
Actualttats - Curiositats 1 docwnen.
tals d ·actuall tat.
Arnau. cJ:oedora:t, «El couqU!sta·
do¡· irascible» 1 «UéJame ao.fian.
Astona. - «La atea-re divorciada».
Avinsuda. - «Una aventura de Sber·
loclr. Holmes• 1 l 'orquestra Ciaren·
ce Nemlr
Barcelona. - «Pecador a medlast, cBI
correo de Bombau 1 ccautlvos del
deseot.
Boh eme - «En mala compa.fila», cTodo corazónt 1 «Un amor en Españat,
Bosc. - «El slnverguenza de Moràot
l «l.IJ?.ftaclón de Ja. vida».
Bohèmea. - cVe1nte muwnes de enamoraàast 1 «Sola con su amon.
Broadway.. cFedora», cEl conquJt.
tador uasclbiet 1 c.t>ejame soñan.
Catalunya. - cNobleza baturra».
Capetol. - cConoce a tu llljo:t 1 dA
novia de l''ranKenstetn».
Cèntreo. - «As ae asest, cM1 v:tda ell·
tera• • eLa cruz y la espadat.
Cohseum, - «llasta de mledo» ¡ cVI·
vamos de nuevot.
Comtal c<.¡ue hay NeUy?:t, cOlo
.en la calle» i cPagiUllnb.
Deana. - eLa Jey de! Haren», «Africa
lnctomaole» 1 «Todo por el amon.
Entençot. cHeceta de tellctdad» I
cl:ionrarès a tu padre:t.
Esplae. - cPaganlrut, c::>e neceslts un
protectou 1 •OJos carlñosos».
Excelsror «Asegure a su mujen,
«Un aventurera audaz» 1 cDoble secuestro».
Fantàseo - cEl caballero del Folles•
.Ber~rere».

COLISEUM

fo X f, E L S I O R :

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

UNA COMEDIA EL TITOL
DE LA QUAL ES UN EN·
CERT
Dos joves escriptors valencians,
Albert A. Carbó i Vicenç Vidal Corella, han escrit una comèdia titalada «José Maria de la O.».
Sembla que es tracta d 'una paròdia de les moltes comed.letes andaluses que avui s'estilen.
Sabem que la companyia Mora.Es~ntaleon ha acceptat «José Ma.. i'ia de la 0.».

EMILIA ALIAGA
PILAR NAVARRO

lea 10'15:

triomf de Mapy Cortú, Tereseta
Moreno, Roseta Hernaez, lsebel
Estoroh, Sa.ntpere, León, Alares,
Corda, 8!> belitsstmes OIRLS. •
Gran presentació

' d'a·
dramatisme que inclou el fons

la F . U. E., celebrarà el pròxim d!ia
La protagonista de «L'honra dels
25. una funció homenatge a Lope fills», fou encarregada. per Vila Pade Vega a nrofit de la Universitat gès a. l'eminent primera actriu EnPopular de i'esmentada Federació.
riqueta Torre3, la qual estigué meEs representarà «Fuenteovejuna», ravellosa en el dificilíssim paper de
segons l'adaptació escènica del dl- «Carme», la muller i mare amannyor Lluls Llana. Tindrà lloc aquest tfs:sipla que no dubta de fer cap sahomenatge al teatre Principal, de la 1cnfici per la felicitat 1 sobretot per
nostra ciute.t.
a mantenir l'honra del fill, que és·
Hom veu amb molt de goig l'ac-- el millor cabdal i herència que .PDtuació meritíssima que desenrotlla den deixar els pares als seus fills.
«El Buho». Darrerament ha donat
Els altres intèrprets es comportadiverses representacions a l'aire lliu- ren molt dignament, 1 són dignes
re en diversos llocs de València, d'elogi les senyores 12quierdo i Toren les quals ha essollt l'atenció po- res (Clara.), 1 els senyors Pagès (alpuJar.
.
calde de Sant Bo!), Puig, Castells,
Esperem amb veptable interès a- Torres, Rallo 1 Alentorn.
quest esdeveniment, el qual serà se,
gurament, un just record al Fènix
En finalitzar 1 acte segon 1 en a-

a

TEATRE ROMEA

cenes dramàtiques fent sentir a l'es-

Pectador tota la humaru·tat tot el

de quell drama f a millar.
«El Buhon~, teatre univers1~-ri
""

VODEVIL CATALA
VIsita L6pez • Gl.mênez Sales
Avui, tarda, a les 5'15 l ni~

original; més encara, sap conservar

1 fins augmentar força bé les es-

NOVETATS. - Per a avui. dimecres, a la nit, hi ha anunciat al
Teatre Novetats, l'estrena de la comèdia en tres actes i un epileg de
Michel Duran, «Llibertat provisional)),
traducció de Domènec de Bellmunt
i Josep Bertrans, obra que aconseguí
un èXIt sorollós a Paris.
En aquesta comèdia, la primera.
estrena en aquesta temporada catalana iniciada per la Companyia Nicolau - Ma.rtori hi prenen part, a
més dels titulars, les principals parts
d'aquesta notable formació.
Ramon Batlle, ha pintat per a «Llibertat provisional», uns magnifics decorats.
Espectacles per a Infants. - En dir
Espectacles per a Infants, tothom ja
sap que aquesta mena d 'espectacles
han d'ésser forçosament al Teatre
Novetats. Es gairebé una tradició del
teatre del carrer de Cr.sp. Per això
en aquesta nova temporada catalana
iniciada per la Companyia NicolauMartori, no hi podien mancar aquestes sessions que són una joia per als
petits i de distracció per als grans.
I seguint la tradició, aquestes
funcions, seran interpretades per
una figura coneguda i estimada de
tota la quitxalla. Ens referim, naturalment, a Pepeta Fomés, l'indlscutible intèrpret de les obres de Josep
Maria Folch i Torres, la qual ha.
estat sempre l'heroïna de les obres
de tan illustre escriptor. Junt amb
P epet a F om=·
-"~ AveU G a1ce.....
.-...~., N eus
Ferràndiz, Antoni Martf, Victòria
Benedi·cto, LIuis Teixidó i a1tres elements de la Companyia Nicolau -Mar
tor!, prendran part en l'obra «El seeret de la. capseta d'or», de Josep
Maria Folch i Torres, amb la qual
s'inauguraran els espectacles per a
infants el proper dijous, a les cinc
de la tarda.
Gran Price. - Divendres vment,
definitivament, tindrà lloc al Gran
Pr!ce l'estrena del nou vodevil en
tres actes «L'hostal dels tres copets»,
original d'un dels més aplaudits auto~vulcayü~~ dijous, tarda i nlt,
es donaran les últimes representacians del grandioslssim vodevil cEl
serrell de la cocot», interpretat per
Visita López.Giménez Sales 1 altres
elements de la companyia.

EL S <<TENOR IOS» D'EN·
GUANY
Contra el que s'ha dit, enguany no
lu haurà Tenorios» a l'ApoBó. En
canvi, n'hi haurà al Còmic, Espanyol 1 sembla que també al TivoU.
Cas de no fracassar les gestions
suara iniciades, el «Don Juan» del
Tivoli anirà a càrrec de Jaume Borràs, el feliç intèrpret dé «Don Cascabel», de Vidal i Planas.

ELS MOTIUS D'UNA BAIXA
Benet Cibrian ha estat baixa de Ja
companyia de la senyora Ladron de
Guevara. Motius? Uns hipotètics
plans teatrals a realitzar.
Ningú no creu amb aquests plans 1
tothom sospita que els motius són
altres, d'un caràcter més intlm.

Cuando el diablo asoma
Producció METRO GOLDWYN
MAYER

CINEMA PARI S

EL VOSTRE CINEMA
EL VOSTRE PROGRAMA
Av is Mesnal • Calàbria ·T. 32302
Conhnu.a, 3'30: LOCO DE VE•
RANO (3'30 I 8'20): PARAM O UNT
NEWS
DIBUIXOS
(PopeJIO)
(6"20 I 11'10);

REGINA
(5 1 10)

Tel 14644. Avda. Pta. Anul , t1 · 1J

TODO CORAZON

TARDA 4'30. NIT 9"45. El Cllm
do Kina Vidor :

M. G. M. (6'30 i 11'20)
DILLUNS VINENT:
TRES LANCEROS BENCALIES
TRENCK • (D. Viek) i MUSICA
SOBRE LAS OLAS <Carole Lom ·
bara - Benc Crosby) .

EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA
DIBUIXOS : Alady • Lepe en la
divertida producctó naciOnal

60 horas en el cïelo
amb Conesa 1 Nolla. - DTUM.EN.
GE. MATINAL. 10"30.
Despatx d e localitats numera·
du per a la sessi6 de diumen·
ce, tarda, a les 6.

VARIETATS

OLYMPIA
CRAN TEMPORADA DE

Llegiu LA HU MA NI TAT

CIRC EOUESTRE

MARYLAND

Frontó Principal Palace

5essi~ continua.
Tarda. 3'30,
5"30, 7 15. Nit, lO·
EJERCICIOS ESCOLARES
(Dl·
buexos): NOTICIARI
FRANCE
ACTUALITt:S :
INST ANTAN EAS
DE HOLLYWOOD :

Avui , dlmecres. tarda: SALSA·

MENDI 11 • EGOZCUE contra RI-

CARDO • URRESTARAZU. Nit:
JUARISTI I • CAZALIS 11 contra
RECALDE 11 • UGARTECREA.

NOBLEZA BATURRA

UNA NOCHE DE AMOR

Telèfons de

Horu; de prt.Jeo Ió 4. 6'20, 8'25
1 11, per l mDerío Arnntma , Mi·
auel Ligero. - NOTA: Darrera
volta del procrama, a lea 10.

Vemllca superproc!ucclo cmemaLOSràflca per Craçe Moore, del
Me~ropoUUU~ Opera
Bouae. de
Noçoa Yorlr.. PREUS: Butaçe,
3'3il A les 7' 15 : 2'50.

LA HUMANITAT
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Fèmina - cCuancto el d1ablo asoi!W.
Foc Nou - cCasactos por azan, cAgUa
en el suelo:t 1 rEs hora de amar».
Coya, - cCautlvo del deseot 1 coro
y plata:t.
Ires. cEl correo de Homb!ll'l I
«<.!tlfén mató ai Dr. Crosby?l.
Kursaal, - •Amor en rutat, eLa leglón blanca• 1 cA.segure a su muJer».
Latetana. - •Carolina», «Patrtclo !lllro a una estrellat 1 rLa tntrépldat.
Marena. - cMandruayt «Basta de mu·
Jerest I cPol vorlllnt. '
Maryland . - •Ona nocne de amon.
Metr opol. - cOs presento a m1 espoo
1 •Tres lanceros be.llgalles».
Merea. rDuvaUés. esta!adon, cJUS.
tlcla femenina. 1 cEl correo de Bolli·
bay».
Mestral - «Loco de verano• cRegllli1
I «'rodo cornzón».
Monumenta!, cDestlle de candllO.
Jas•, •Musica y mujeces• 1 «La ca·
lle 42».
Mundial - cSucedlo una noche», tLS
bermana San SUiplclo».
Nurea. «Ale¡rna estudlantll», eLa
necha:t 1 cHombres de lbarant.
Paris. -- cEl
pan nuestro de cada
d~u 1 160 horas en el clelot.
Pathe Palace, cEl a¡¡resor wvl.ll·
blet, cUn doble secuestro» I , A.atl{ure a s u m uJeu.
Prmoepal. - cEl Slover¡¡üenu de ~
ràn» 1 clmltac1óo de Ja vida•·
Publi Cinema. CuriOSitats muP.
dials, LDiormaclons 1 reportat¡¡esRambles - cNàutragos de Ja selva•.
•Lil8 hlJaa de la portera• 1 cEl IJII11
nue,tro de cada dia».
Royal . - cEl agresor tnvlsible». úi4Jo presiónt I eLa lelrlón blanca•.
Select Cinema. - cVlda nocturnS' 1
•Colón tnuctonado».
Smart . - &La clústera de Ja soerte•
1 «Tres tancer011 bengalies».
•
SDièndld. - cMarineros en tle~
cYo no Qulero 1r a la cama» I
herenclat.
Talia. - cDejada en prendat. a1i!IO"
mtniat I cFntalldad:t.
Tlvoh. - «Rusla reviSta 1940».
d•
Treoml. - cMandalay•. c8asta

.sa•

Te~u~~r~ c~0~:~w:•t.ren,
1

...J:

dOli
dut, cMujeres, alertat l cEl vu-rOIIO Saroumt.
Ull
Urnumaona - c.JuUeta compra
WJo».
pa~~OJ•
Vectòrill - cEl nombre del BIS()il%leS'
«Una aventura de Sherlock a auJell
Volea. - cTe Qulero y no se teOSI'·
eren, cCUAndo menos se I>
cFiesut. en pataclot.
~
Walio'rea - cSe neceelta un dO Ull
tora. cEl rey aoldado• 1 «CuaP
nombre ea un nombre».
~·
Xile. - cNavepndo por Joe 7 e . , cEl resucltado» 1 cHubo QU
los•
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Que no es facin
iHusions
Heus n.ci un cnuseL que El Di-

luvio dóna a :a Ct-da ; a la Lliga:
Nada bueno puede, por tant.o, esperars:! de los que ahora disponen de
las Corporaciones populares catalsnas. Por segura dp.mos la completa
esterilidad de su actuación. su fracaso es inevitable.
Los lligueros preparau zancadillas
a los cedistas y éstos urden maniobras
contra. los lligueros. Es afàn de unos
y otros el descrédito, el desprestigio
del adversnrio, con vistas princpalmente a las futuras elecclones en que
haya de dirimirse la suerte de la Ceda y de la Lliga en Cataluña, esto
es, cuat de esas dos agrupaciones p€r
líticas reunirà en su tomo a las derechas de nuestra regtón.
A los republicanes auténticos poco
puede importarnos que sean unos u
otros, cedistas o lligueros, qu1enes a
la postre se impongan. LO mlsmo nos
da. No consideramos a unos mejores
ni siqUiera menos malos que los otros.
Tod.os son peores.
Lo que sl deseamos es que venga
cuanto antes la lucha electoral que
ponga de resalto la fuerza incontrastable, arrolladora. de las izquierdas
frente a lligueros, ced.lstas, radicales,
lerrouxistas y cuantos grupos pret.enda.n apoderarse del gobierno local
de Cataluña.
No se hagan llusiones los de la
Ceda y sus aliados los lerrouxlstas.
No sueñen los lligueros con su predomtnio en Cataluña. Aquf la. voluntad que, en definitiva, ha de lmponerse es la de las izquierdas republicanas.

Ningú no hi creu

S'ho veuen perdut \

... peró toth?"n en parla. Potser
no va gens errrtl Diario del Co-.
mercto en jcr aq¡¡esta afirmació:
Nadie cree en elecciones, pero el
tema. de la reforma electoral es el
asunto del elia y seguramente ocuparà la atención del Parlamento desdE' esta semana que comienza. Por
los a.ntecedentes del problema se collge que la discusión en la. Càmara
serà apasionada, si antes no se llega
a confeccionar una fórmula de avenencla, en la que ha trabajado con
ahinco el señor Cambó y que debe
estudiar el Gobiemo en el próxlmo
Consejo. Si no se llega al acuerdo
como parece, dada la poslción de la
Ceda, el debate serà movido y bien
pudiera ofrecer sorpresas poco agradables para el Gobiemo.

d~d elL:'';~~~!~!

q:;, ~~i.:': Mat:iut~~Í~t~er ~¡~s r~;:~c~~
oficioses.
un assenyalat
caràcter
econòmic. Això
vol d1r que
ha reves-

I l'autonomia
com queda?

argu-1

Per al proper dia 20

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid

¡LO DE SlEMPREI
EL DE LA DERECHA. - «Una
&ran vtctorla sobre los etfopes. Dos
rnu muertos, trelnta mil herldos ... »
EL DE LA IZQUIERDA. - «Una
llrtn derrota de los Tta llanos. Dos
mu muertoa, trelnta mil herfdos ... »

(De «<nformaclones».)

lY§1!!!ttAJ!2!!

~~ ~~nv~r Manu~l

Anña

LA

d'acord

amb el Partit Republicà
d,Esquerra, ha pres al seu càr..
rec l' organització a Catalunya
d'un

viat ge

coHectiu

per tal

d' acudir a Madrid, l' anunciat
dia, a escoltar la paraula de
l'illustre ex-President del Con·

sell de ministres

Llocs sagrats

Autocars Pullmann

Tots recordar~u qu¿ el primer
que feren els JUl.! f el gendre de
Mussoli1li així que arribaren a
Etiopia Jou b:nnt>ardejar un hospital.
Comentant aquesta heroïcitat,
.A11tonio Zozc.va ha publicat un
magni/lc artic?e R El Liberal del
qual donem aquest jragment:
Y alin les diria màs: I'I'ened muy

en cuenta. - les exhortaria - que
toda. agresión contra los débtles e inermes es nefanda, pm·que, si sagrades
son el Vaticana, la gran pagoda de
Benarés o .el templa Arabe de la Meca, tamblén lo son los hogares ca.mpestnas en que arrulla a los nifios el
amor maternal. Y no menos pueden
serlo las bibliotecas y plnacotecas en
que son custodlados los frutos del
humano saber y de la tnspiraclón artística. Toda tierra es sagrada cuando es cultivada por la mano del
hombre, pensando en las cosas nol'les y gener06QS. Toda regtón es, o
debe ser, intangible, cuando en ella
se plensa, se ama, se trabaja y vive.
«ENTRE MONARQU!COS
Guardad vuestros explosivos hom1cl-Ya la tenemos en Grecla.
das. No prolúbàls en nombre de Dios
- Y eso que no ten ia tantos que unas violenclas tolerando
.. defendlera
otras, como
como nosotros.•
si sobre un solo edificto estuvlese es(De cEl Soll.)
crlto la. palabra c:Tablo. La voz e\'angelizadora debe reS(>nar E:obre todos los techos y por tncima ·de todas las montañe.s. Y esa voz desautortza la ma.ta.nza. bàrbara y condena,
como aca.so ha quertdo hacer el PonWice, a qulenes en nombre de una
patrta de una autoridad o de una

Un dia~i polític
a la nit

e·.t el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs

HUMANITAT ,

19, a la tarda.
Sortida de M a drid: Dia 20, a la tard a .
Sortida: Dia

Ptes.

Butaca ..... .... .... .. ....... ..
Seient supletori ....... .. .

--61
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La inscripció serà tancada el proper divendres, per
ésser les places limitades.
Les inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT , Ronda de la Universitat, de 1 a 2 i de 7 a 9.
L'acte serà per invitació, que serà facilitada mitjançant
el donatiu corresponent.
L' hora de sortida s'anunciarà oportunament.

el tema: <La Jornada de treballi, per

talà del 26 de ruatg del 1933, 11 són

conferides.
El més sensitlle r:.o és pas, però,
que aquells optlmismes dels cedistes catalans es quedin per confirmar. El més lamentablè és que, volent donar apat:l.k\sitat polittca a
una qüestió tan greu 1 delicada com
és aquesta de l'atur obrer, es quedi
Catalunya re.ssaJ!lda esperant que
11 toqui el torn. Es clar que ja deurà
ar ribar-li l'hora; ~ra com ara, de
totes maneres. c.rU que es vagi t:Sperant 1 cal, també_ que s'esperin
tots els obrers q11e es trobin mancats de treball.
El senyor 6alru~Ju, actual minist re de Treball : Justicia de la Re1 pública, prou s'esforça a
voler ter
veure que el pr~upa - i a.txi ho
volem creure- el paorós problema
de la manca de feina. per als
obrers. I tant éJ el que el preocupa,
que ha arribat a dlr que àdhuc estA disposat a imt~lantar, per bé que
amb caràcter tnnsitori, el subsidi
per als obrers t~arats d'aquells indrets on més eri .tea sigut la situ"'.
cló derivada de la manca de tre·
ball. Però ens fa l'tfecte que entre
les localltats que Sfran afavorid~=;:.
amb repartiments dd quantitats, no
hi abundaran pas les Çlutats O Viles catalanes, pllx que, fins an
almen)'-1!, no s·ha Vif.t gaire que Ia
sort. en aquest cas volgués fixeu.
se en Catalunya ja que si de la
setena relació d"' -eparU.>nent de
rons per a remeiar t·atur forçós t-n
separem el nom de Tarragona, la
qual hi consta J.mo una partJcta de

Dia 13 del vtnen t novembre, sobrt.
Campalans Club
el tema: <La dona 1 el treballi per
Avui, dimecres, dia 16, a les deu Ma.ria Pi de Folch.
'
de la veUla, inauguració of!ctal amb
Oia 20 del Vinent novembre, sobre
una Conferència, a càrrec del cat~ el tema: cEl pensament social dels
dràtlc de dret, doctor Josep Xlrau, obrers», per Ramon Jové Brufau.
sobre el tema: c:Campalans, exemple
Dia 21 del vinent novembre, sobre

1 guiatge>.

L'atur obrer i tes dretes

PROPERA ASSEMBLEA DEL
FRONT UNIC DE TREBA•
LLADORS MERCANTILS

aquells pobles i poblets no tinguin

IZQUIERDA
REPUBLICANA"

Primer Cicle de Conferències. - Estanislau Ruiz Ponsetl.
dia 23 del corrent, sobre el tema:
Dia 4 del vinent desembre, sobre
«Evolució de la propietat». per Ra- el tema: cEls Idiomes en el soelalls·
fael Folch l Capdevila.
me>, per salvador Roca 1 Roca.
Dta 30 del corrent. sobre el tema:
Dia 11 del Vinent desembre, sobre
cCom es fa un dlarb, per Emlll Gra- el tema: eLa dona 1 la guetTU, per
amble1ón personal enfermiza, qu!e- nier Barren..
Angela G raupera..
ren ensangrenta.r la Uerra. Porque
Dia 6 del vinent novembre, sobre
Dia 18 del vinent desembre,
toda es sagra.do cuando se qutere y el tema: <La lluita de classes al camp el tema: «Henri Barbusse>, peraobre
To ·
se sabe consagrar de veras.
de catalunyu, per Llu!s Ardiaca.
sep Roure J Torrent.

•

A YutMan (Mèxic), s'ha produit
aquests dies un estat de latent agitació qt:e ha tingut greus conseqtièncles. Els treballadors han provocat la. dimissió de tot el Govern
constitucional i han implantat una
Adminlsb ació d'obrers I camperols.
El Sindicat Patronal ha telegra~
fiat al President Càrdenas, comunicant-U que 20.000 obrers i campe..
rols organitzats han ocupat la Casa
del Poble, i han obligat el Govern e.
dlmitlr , argumentant que ja estaven
tips de les continues persecucions
que contra ells es feien. En can vi,
le:; oficines governamentals diuen
que les autoritat; locals continuen
en el seu funcionament normal.
El President Càrdenas ha dit ..J.Ue
resoldrà el conflicte amb els mitjans que H confereix la Constitució,
Diuen que la classe obrera de l'Esta~ de Yutacan, de tendències sacia.
listes, és partidària de Cà.rdenas.
Els treballadors i camperols de
Yutacan s'han adreçat a Càrdenas
demanant que sigui destituït el governador Ferran López Càrdenas, 1 ~~u e
el substitueixi el lider obrer Alfred
Pérez.

dret a veure ate:x:s les necessitats
llurs, però és el cas que la CEDA
ens diu i ens vol fet creure que els
seus homes es preocupen tant de
Catalunya que, la. verita' signi dita,
ens estranya de Ct. veure confirmades les bones impressions que
hom diu que varen portar de Madrid el senyor Cirerll i Voltà t alguns elements 1.e l'Institut contra
l'atur forçós ·.e la Generalitat de
Catalunya, els qual~ han realitzat
més d'un Viatge per tal· de recab:l-r
d'aquella «Junta» el reconeixemePt
per a. l'organisme català de tolc..~
les atribucions
tota la lmportà:tcia que, per Llei c:i.el Parlament Ca..

11

•

mensualitat més per cada un dels
següents anys de serveis a la matetxa casa fins el màxim de deu mensualitats. Sl l'acomiadament fos declarat injustificat, l'acomiadat tindrà dret a una indemnització suplementària de 2 a 6 mensualitats,
la qual ~.s fixarà en el veredicte.»
. En canvi, els articles 60 i 62 de
la Llei Ue J urats Mixtos Professto-.
r.als (text refòs) dispOiien:
«Art. 60. - Si en la resolució es
declarés que no existeix causa que
jl:stifiqui l'acomiadament de l'obrer.
s'atorgarà opció al patró perquè el
readmeti o perquè l1 aboni la Indemnització que hagi fixat el President.
Art. 62. - La indemnització 1ue
haurà d'abonar-se a l'obrer pels perjudicis que l'acomiadament 11 ocasioni fins trobar una nova coHocació, podr:. variar entre l'import de
quinze dies I sis mesos de jornal.
La quantia d'aquesta indemnització
es fixarà en la pròpia resolució en
què es post termJ a l'assumpte, per
al cas que el patró prefereixi l'abonament a la readmissió t es tindrà
en compte per a assenyalar-la, la
naturalesa de l'empleu, el temps que
l'obrer estigués prestant el seu servei, les càrregues famillars del treballador, la major o menor possibilitat que existeixi en l'ofici o professió per .. coHocar-se novament 1 totes les altres circumstàncies del perjudici ocasionat.»
Després dels textos transcrits, ben
pocs comentaris ens cal fer. La Federació d'Empleats de Comerç i Tècnics de la Indústria de Catalunya
reitera. la seva més enèrgica protest? contra el Decret esmentat, publicat en el «ButlleU Oficial de la
Generalitat de Catalunya» el dia 11
d'aquest mes, la responsabilitat del
qual recau no solament sobre les
dues autoritats interines que l'han
signat, ~ no també sobre el partit
poll tic -Lliga Catalana - que l'ha
avalat <ct.r r epresentants de la «Lliga» fonnen par t de la Comissió Gestora de la Generalitat) i la qual pot
ésser nomenada des d'ara de 11LIIga
contra e!s dependents)),
La. «Federació d'Empleats de Comerç 1 Tècnics de Ja Indústria de
Catalunya», fa una crida a totes les
entitats t or ganitzacions de dependents del comerç de Barcelona 1 de
tot Catalunya, sigut quina sigut llur
modalitat professional, per tal d'establir una sòlida i vigorosa unió de
totes elles amb el fi de defensar,
emparats per la legalitat d'avui i, sobretot, per la legalitat de demà, uns
drets minims 1 imprescindibles ben
legitimarrent guanyats.

La «Junta Na.t.1onal contra EJ
Paro», creada pet la Llei del 25 de
juny del 19~5. té clnssificada catalunya, pel que '"' referència a la
distribució de q11antttats per a combatre 1 atur involuntari dels treballadors, en el vintè lloc. Fins ara,
no s'ha fet pública Ja setena distribució de fons destmats a aquell fi,
i han estat afavor1LS diversos pobles 1
poblets de la Península. Nosaltres,
en parlar-ne, no vo!f'm pas dir que

Partit de

Sienten, no por conctencia, sino por
miedo, perder toda. la serie de provechos parttdistas e lnd:ividuales que
obtienen del mando, con ese desenfado, cinismo mejor que las carac~
teriza. para invocar el «orden» y la
«:moralidad» - no està lejos el dia
«L'AMBAIXADOR ((HOSTEn
en que hablemos de toda eso y les
D' ETIOPIA
lancemos al rostro la. verdad de su
EL NEGUS. - ven l, vingui, VInci.» cdesorden» y de su «inmoralidad»
!(De <La Publlcitat».)
Y que el ostracisme que les espera
se a.largue hasta el infinita.
Y tienen miedo a que se hable de
todo - de Asturias, del trigo, del paro, de lo3 ferrocarriles-, porqué, ¿cómo han de presentarse nuevamente
ante sus electores st los h~ arruinado, sl les ha.n mentida, si les han
traictonado? En lo sucesivo no les
valdrà «amalgama que los aglutine»
ni contubernlo que los sostenga.
Saludamos, pues, el acto socialista
que se celebra en la mañana de hoy
como el principio de una. heroica Iu~
cha. por la salvación de la República. Bien està el frente única. Màs
tarde, cada partido afirmarà la personalidad que te corresponda.

L'anuHació del Laude del Co· ELS OBRERS DE L'ESTAT DE
YUCATAN (MEXIC) HAN OBll·
merç al detall •• Protesta de GAT
El GOVERN ADIMITiR I
ORGANITZEN l'ADMINISTRA
Ia F E T
CIO PUBLICA
La Federació d'Empleats de Comerç i Tècnics de la Indústria de
Catalunya (F. E. T.1 estima necessari Cer pública la seva protesta contra el Decret que acaba de signar
el Governador General interi de Catalunya !U el qual es declara la nulmat del laude dictat amb data 31
de desembre del 1933 per l'hon. senyor Ma.rti Barrera., regulant les
r elacions entre els patrons i els empleats mercantils compresos dintre
la jurisdicció del J urat Mixt del Co-.
merç al Detall de Barcelona.
Tenint en compte que aquest Decret ha estat publicat «a proposta
del conseller de Treball 1 d'acord
amb el Consell Executiu», la seva
responsabilitat no queda limitada
únicament al senyor Joan Ple 1 Pon
i al conseller gestor de Treball, ~ i
no que recau també sobre tots els
altres membres de la Comissió Gestora de la Generalitat.
Posteriorment a la publicació del
Decret, p_: senyor conseller gestor de
Treball ha anunciat que ha dictat
una ordre en la qual es disposa que
«mentre no estiguin discutides i aprovades les noves Bases de Treball
per al Comerç Detalltsta, ultra consic!erar -se vigents les que regien abans
del 31 de desembre del 1933, no es
podran variar en perjudici de l'obrer
els sous que cobressin el 30 de setembre d'enguany, i no es podrà. acomiadar personal, si no és en el cas
d'existir causa greu, per la qual cosa
elJ acomiadaments fets sense existir causa imputable a l'empleat es consideraran com a represàlia i estarien
subjectes al que disposen els articles
63, 61 1 f:2 de la Llei de Jurats Mixt~ Profe1;Slonals (text refós).
Per a orientació dels nostres companys i ~er tal que l'opinió públlcn
pugui jutjar amb coneixement de
causa sobre l'cesperit de conciliació
i convivència» del senyor conseller
gestor de Treball, cal registrar els
fets següents:
Deixant de banda que el laude
suara anuHat conté un escalat de
sous superior al que regia abans del
31 de desembre del 1933; deixant a
part que l'indicat laude atorga als
dependents, en cas de malaltia, uns
drets que no existien abans del .n
d" desembre del 1933; presclndlnt
d'altres drets que reconeix el laude l
que no regien abans de la data indicada 1 limitant-nos només al capitol del laude relatiu als acomiadaments, tenim que 1'art. 33 del laude disposa: «L'empleat acomiadat
haurà d'ésser indemnitzat amb una
mensualitat de sou sl ho és durant
el primer any de servei, 1 amb mitja

Un prec que cal
atendre

bertad:
La ca.mpaña política. que hoy se
lnicia. ya preocupa a las derechas.

EL TR EB AL L
•

La Història

De La Ubert.:\d són aquestes
paraules, d'un eC:itorial de La tJ-

·- ~ -

..

Ut, sobretot, importància política.
En primer lloc s'ha discutl l'crientacló de la llei Electoral, sense
que
h¡¡.gi recaigut acord perquè es pugui
donar a la publicitat, però fixantse amb caràcter reservat el criteri
favorable al règim majoritari, com el
que hi ha en l'actualitat, supnmint
però, la segona volta i el quòrum i
introdUint aquella modificació importantíssima: modificar la proporcl~
nalitat entre la majoria i la minoria,
en benefici d'aquestes darreres.
L'acord és ben significatiu, i revela més que cap altre la temença que
senten els grups politics davant de
les eleccions. COm que estan ja convençuts que perdran les eleccions en
la vinent consulta electoral, volen
que augmenti el nombre de diputats
Heus ací e! fintP. d'un magnijlc elegits per minoria en cada circumscripció. Van a salvar el que puguin
article que Lluts de Zulueta pu- 1 per això estableixen una propor«B;JXEO INTERNACIONA L
blica a El SOl:
cionalitat més justa en el sistema
se està ollendo el k. o.n
majoritari.
... En una noche lluviosa de sep(De cEl Liberal».)
tiembre, hace casi un sigla y media,
un grupo de militares alema.nes y
austrfacos del ejército que al mando
del duque de Brunswick avanzaba
hacla. París formó un cora en el campamento, allà en la llanura de ValEl ja SOUdartctaC: Obrera a Javor
my. Todos estaban cabizbajos y desdels presos gov~rnatius -dolorosa
pechados, porque la jornada había
arbitrarietat aquuta dels presos
sido mala. Las fuerzas enemigas, las
governatius!- - i cal atendr~l:
tropas francesas de la Revolución,
Cuando el gobernador general de
les habian cerrado el paso. Sabido es Cataluña anunció que serian puestos
que entre los malhumorados comen- en libertad los presos gubernativos,
tarios sobre aquet combate local se abrlgàbamos la esperanza de que lo
alzó en el corro la voz de un paisa- serían todos aquellos que no estàn
no. un escritor amigo del duque de sujetos a procedimiento judicial al«Aqul, en el dia de hoy, comienza guno.
Esta esperanza se vió en parte
una nueva época de la Historia Uni1 ¡LA OPINlON ESTA CONMlGOI
versal» ...
confirmada.
AL AaTO DE I ZQUIERDAS
Primera
salieron algunos de BarLa Publlcita~ comentant el la·
No pareció cumpllrse en los priA ple desde el conffn del mapa y
mentabl~ discur,s que pambó fl.a meros tiempos el augurto de Goe- celona. que estaban en el Penal de
rascàndo3e el botsillo.
pronune&at a S1tqes d1u:
AL AaTO DE DERECHAS
the. La Revolución francesa acabó en Burgos. Oespués siguieron los de VaEl senyor Cambó ha. fet un discurs 1 Bonaparte. Napoleón acabó en Santa. lencia, en número de ciento ochenta,
En pullman o coche particular Y
per a justificar la. coltaboració de la E.le_na. Pero, al. cabo, el impulso es- tambtén todos ellos de Barcelona, y
con bota y merlenda.l>
Lliga al Govern actual; aquesta ex- p1ntual que tnunfó en Valm.y dió algunes que sufrfan prtsión en la càr(De •La Llbertad».l
cel de esta ciudad.
plicació era. prevista 1 diríem que ' su sentida al siglo XIX.
Pero ~uedan màs presos, los cuatambé era. previst que el seu
Quién sabe ahora qué osc11ac1o-. les conftan ser puestos
en libertad,
ment principal havia de consistir a nes, qué contrarledades habrà de su~ ateniéndose
a las recientes manifestaatacar altra vegada les esquerres i frir el ideal tnternactÓnal que hoy
clones
de
la
màxima
autoridad de
donar-los la culpa Ue tot, com sl la empuja al muncto! Nadie de¡e. de ver Cataluña.
Los familiares de muchos
Lliga d'ençà de la calguda de Primo por otra parte lo que en é se mez. detenidos
estàn
impacientes
al ver
de Rivera s'hagués mantingut en una ela de lmpurezas ocasiona.les o de que se suceden
los días y sus deudos
inhibició discreta i no hagués reptés apetltos colectivos... Mas con todo, continúan
en la càrcel.
la seva actuació fins l'endemà del 6 cualquiera que tengp. alguna sensiblliSi de algo pueden servir nuestras
d'octubre. Les deferències personals dad espiritual podria repetirse ahora palabras,
que sea para no prolongar
no atenuen els atacs, 1 SOOretot no ante la Asamblea de la Sociedad de
la prislón de los hombres que
compensen els silencis voluntaris so- las Naclones: Aqui y en el dia de màs
encarcelados por orden guberbre actituds i intervencions funestes h oy, comienza una ~ueva época de la estàn
nativa, no sometidos a nlngún pro-.
que algun dia seran jutjades com es Historia Universal...
ceso
judicial.
mereixen. En el seu discurs, però, ha
anat més lluny: ha. arr ibat a justificar la destrucció de l'autonomia,
com si l'autonomia fos una pura con·
cessió d'un Govern. El senyor Cambó, cap d'un partit autonomista, no
pot admetre, sense renegar de tota la
seva història polftica, que l'autonomia
reconeguda. per un Parlament l consignada en la Constitució pugui ésser
destruïda per un acte governatiu.
L'autonomia està per damunt dels homes 1 dels partits que la regentin 1
l'apliquin; si algú s'erra o delinqueix
en la seva funció, ell o ells en pagaran la pena, però l'autonomia, mentre
la Constitució no serà modificada,
«NOTICIAS DE LA GUERRA
és intangible.. I el senyor Cambó no
Davant l'interès I transcendèn·
El parte de Add is Abeba
solament admet aquesta destrucció,
I el parte de Roma.))
cia política de l' acte que celesinó que per unes par aules del seu dis.
(De «Heraldo de Madrid)).)
curs, prefereix la vigència de la llet
brarà el proper dia 20 a Ma·
del 2 de gener que la possible formació d'un Govern d'esquerra a Ca<lrid el
talunya.

El front d'esquerres

3

40.000 pessetes que U ha estat des-

«J unta Nacional cc.r.tra el Paro» no
es significa pa~ DCr donar facilitats
per tal que l'or¡,qni..Jne de la Generalitat que haur!a dt- tenL cura. d'aquesta qüestió, rugui desenvolupar
folgadament la tPSI'a quE' 11 é.s pròpia. I encara serte:1 mé.s poques les
facilitats aconseg·J!d.tos, amb tot i
ésser nulles, semu..-e segons manifestacions del r e~tit senyor Martstany, sl hagués de prevaler, en absolut, el criteri q·te el senyor Pérez
de Rozas sosté i defensq en les reunions que celeb¿':J., k. t sovint aquella
«J unta» contra t'atur involuntari
dels obrers.
Avul, la CEDA, té a les SCVt!S
mans, tant a Madrid com a. Barcelona, tot l'engranatge del mecanisme que poldria postU en moviment,
amlnorant-lo, el problema de l'excés
de treballadors 5et15t ocupació. Però,
és clar,. tant el senyor Salmon a la
capital de la Rei)Júbllca com el se~
nyor Torrents Dt~lmau consellergestor de Treball, a la Generalitat
de Catalunya, són homes que, encara
que actuen de gove~nants, no poden
emprar altres 111cxlalitats d'actuació que les que n0 siguin estrictament de dreta, 1 es troben, per força, amb un fort handicap que els
impedeix fer ús de rap ni una de
les resolucions qu.: podrien ajudar
a trobar el remei que pogués semblar més adequat . eficient per a
fer minvar , ja Qt.e no desaparèixer
totalment, aquesta. malura dels obrers sense treba!l, la qual ha quedat arrapada, ::. coc,seqüência de la.
desorganització dc la societat capi·
tal!sta, a la vida da tots els pobles

del món.
Totes les solucic•ns que relacionades amb aquest ploblema puguin
intentar-se, han d ésser solucions
d'esquerra l per tant. no poden trobar-les ni molt menys implantarles, els homes Bi"el!tes • lligats als
interessos que. per lmperatius de
fonnactó ideològica ! àdhuc de conventèncta particular, tots els ele.ments que formtn ~art de les or~
ganitzacions poWiq·'E*: de sentit dretLsta vénen obllr,Q.ts a defensar l
emparar. Per Lai cie suplir, doncs,
les obligades 1 intetessades falles Ue
les dretes, cal Q1te ro oblidem, P.n
cap moment, les va~tes poss1b111tats
d'actuació que, cm amplíssimes perspectives, es pre~t·t~1.. als homes representatius de les forces organitzades d'esquerr
J . I. M.

--------*·---------
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ELS PATRONS BELGUES AUGMENTEN D'UN 5 PER 100 El
SAlARI ALS TREBAllADORS
DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Després de l'augment acordat peJs
establiments dependents de l'Estat
h indústria privada de Bèlgica ha
augmentat el salari als treballadors
d'un 5 per 100.
La Federació Patronal de la In·
d~tria Tèxtil de Verviers, va dect..
dtr aquest augment que s'establi a
partir del dia 1.er del present mes
d octubre.
L'esmentada. Federació Patrona l
amb aquest motiu, ha publicat una
nota explicant que l'augment acordat en el salari dels seus treballa,..
dors, no és motivat ~r un millorament del preu de venda de la producció. Aquesta mesur a únicament
ha. estat dictada «per l'interès que
els patrons de Vervlers tenen a
millorar
vida dels tr eballadors» ensems que fan notar que els salaris
pagats pels industrials de Verviers,
ja eren superiors als d'altres centres industr ials competidors.

NOTICIARI

Avui, el Consell Directiu del «Front
Unic de Treballadors Mer cantll c;>> ha
soHicita.t del governador general el
permís corresponent per a celebrar
el proper diumenge, en un dels locals de més cabuda de la nostra ciu.
tat, una Assemblea per tal d'informar detalladament la dependència.
mercantil de l'actuació del «Front
Unic de Treballadors» en aquests
darrers temps i per a fixar l'actitud
a seguir davant l'anuHació de les
Bases de Treball del Detall i Alim entació.

SECClO PERMANENT D'OR·
GANlTZAClO I TREBALL
DEL C. A. D. C. I.
A l'objecte de facilita r la. tasca.
d'organització de les seves oficines
es prega als socis de la Secció Permanent d'Organització i Treball del
C. A. D. C. I. que des del mes de
gener del 1934 hagin sofert canvi
d'adreça, vulguin comunicar-ho amb
tota urgència per escrit o bé personalment al domicili provisional de
la Secció Pl. Francesc Macià, 8 i Tres
Llits. 3 ler. (entrada per aquest dar rer), de 9 mati a 10 de la nit.
Dintre de pocs dies la J unta de
la Secció s'adreçarà als socis per
mitjà d'un manifest, i convocarà els
companys que es creguin amb dret
a percebre els beneficis de la Caixa
contra l'atur forçós, per tal que s'atenguin a les normes que assenyala
el seu Reglament.

ALS OBRERS
FORÇO S

EN

ATUR

Hom prega a tots els obrers que
es trobin en situació d'atur forçós,
passin pel local de «Coalició de Defensa Obrera» (Ronda Sant Pau, 27,
pral., lletra X), a l'efecte de posarlos a coneixement d'un assumpte que
els interessa, els diumenges, de 10 a
12 del mat!.

Una causa justa
Una comi~ ojó del personal tem¡»
rer i eventual de l'Ajuntament, acani~
panyada pel president de l'Associa.
ció de Funcionaris municipals, dOCtor Tusó, anirà avui, a les dotz-e, 'a
l'Ajuntament per tal de murar &1
senyor alcalde un escrit en el qual
es prega el compliment dels acords
i normes del Ple consistorial del dia.
13 d'agost, d'acord amb les promeses
de l'alcalde, senyor Pic i Pon.

TARAS CO

tmada, podrem cor:statar que la
nostra terra no es, d'entre les espanyoles, la que f~ci creure ::¡ne
VINS
se sent una Ill83S9. profunda inclinació a escrilli--e, complavent-la., soCaldes,
8
vintment, el seu nom a la c:GaBARCELONA
Telèfon 17656
cetao.
De totes manereE. a Catalunya
com ja es fa con11tar més amunt:
tenlm un orga.nlsme la IJet del
qual va ésser Wborada pel Parlament Català, q~'i hauria de teContractista en pedra de carreu, de picar i d'escultura
nir al seu càrrec l ..~gament d'aquest problema, procurant vetlla; JORDA, 4. - SARRIA. - TELEFDN 73777Taller: Carrer Casanova, 240
pels Interessos iPI.s ciutadans q·¡e.
no tenen feina i resideixen, de
temps, a Catalunya Això. encara
no s'ha vist 1 a tlergrat de les ges.
tions fetes l dels vtatges empresos
INSTAL·LACION S I REPARACIONS D'AIGUA, GAS
a Madrid pels elem~'lt.s que compoI ELECTRICITAT EN TOTES LES SEVES APLICACIONS
nen l'Institu~ cont.ra. l'atur forÇÓS,
sabem per boca del Director de
l'ICAF, senyor Mcrtstany, que la Calàbria, 52 i 54
BARCELONA
Telèfon 35960

GONÇAL DAURA
AGUST I

MUNEL L

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

la·humanit41
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LES COMARQUES

LLEIDA
•

Lleida, 15 (per telèfon). - c ontràriament amb el que es digué que
es posarien en llibertat, continuen detinguts governativament els 50 pagesos que no pogueren pagar les
rendes als canonges de la catedral
de Lleida.
-Avui ha passat per aquesta ciutat Josep Pallarès, que tenia el projecte d'anar a escoltar els discursos
del senyor Azaña amb la bicicleta
que muntava.
L'intrèpid viatger venia de Sallent
-Al carrer de Caballers es cometé
un robatori a la casa de la vfdua Vicentc.
Es calcula que la substracció és de
175 pessetes.

Ha estat autoritzada la reobertura de diversos centres d't: sq uerra Repub li cana
UNA NOTA OFICIOSA DELS NOTES DE SABADELL
La n o stra Gestora FETS OCORREGUTS DIUMENGE EI s gest or s i
vol record ar-nos e ls Al MIGDIAAlA RAMBLADE
t
proced iments polí- ·
GIRONA
un pressupos
NOTES DE LLEIDA

GIRONA
s'ha rebut autorització per a
obrir els centres clausurats des del
sis d'octubre de l'any passat i que
són els següents:
Centre d'Esquerr a Republicana.,
de Bagur, ccJoventut d'Esquerr:~. Republicana», de Figueres i uGrup Fement d'Esquerra Republicana», de
Figueres.
Immediatament el senyor comissari ha donat les oportunes ordres a
les respectives autoritats locals, depenents de la seva. autoritat perquè
procedeixin a. l'aixecament de dites
clausures.
-A Breda ha estat dcUngut Josep Asas i Mas, autor convicte i confès del robatori d'una bicicleta propietat de Jaume Serra i Gargart,
vei d'aquella. locv.lita.t.
-A l'hectòmetre nou del quilòmetre 697 de la carretera de Madrid
a França, lloc conegut per Torre
Roca, terme municipal de Massanet
de la Selva, va bolcar l'autocr.r de
Barcelona núm 5.951, del servei públic, propietat de Joaquim Bayer i
Palomcr. L'accident es produí a causa d'haver-se trencat la. direcció en
una gran pendent que hi ha 1 no
haver volgut ob::ir els frens. Els seus
ocupants eren excursionistes de
Barcelona, que es traslladaven a la
nostra ciutat per tal d'a.ssistir al
partit de futbol Girona-Barcelona.
Afortunadament no ht hagué desgràcies personals.
-A Cassà de la Selva, he.n estat detinguts els veïns Lluis Donat
i Abres i Melcior Pou 1 Pujol per
dledicar-se a collir pinyes que no
eren de la. seva. propietat 1 que en
total ascendeixen a 1.500 pe&setes.
-Ha estat detingut e. Llançà el
vef Francesc Vila i Esteve, de 41
anys, casat, pastor, per haver insultat l'alcalde d'aquella població en
inspeccionar, juntament amb d'altres auborita.ts, la quallte.t de la llet
que expendia.
-A Torroella de Montgrl, ha estat
trobada pels seus familiars penjada.
d'una ·biga la velleta Magdalena Vidal, de 81 anys, vf~a. que tenia
quelcom pertorbades les facultats
mentals, i havia anunciat diverses
vegades el seu propòsit de seguir el
seu marit, el qual feia. alguns anys
que també s'havia suïcidat llençantse al riu.
AVUi
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ha reemprès, novament, la tasca d'aJ
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comiUdar funcionaris municipals, re- -- ••.~
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tornant amb aquest motiu, la vida
, .
,
i co>tttms de la ciutat, en el seu
aspecte polittc, a l'epoca de Cànovas
i ::;agasta, eu que el caciqutsme més uNOTA DE LA CO MISARIA DE
desrmjrenat í cerril dels homes que
ORDE N PUB LICO
goL·emaven poblacions com ta nostra, s'entretentelt, com ara els nostres ,estors, a acomiad.Lr treballadors del Municipi, que no ca! (ir,
que per aquests ciutadans perjudicats, slgni¡ica, avui, un problema
rairebé in~oluble, ja que trobar oc~
Al dar principio a una audición
pació en el~ actuals moments, . es de sarda.nas en esta capital, a las
per la cla~se treballadora, un t ~nta- trece horas del domingo, w1os jóveble ¡Jelegrmatge.
.
1 nes, entre los que habfa varios ofiQualt els homes republwans, el 14 ciales del Ejército, y desde el balcón
d'Abril del 1931, varen ter-se càrrec de la entidad «Gerona Club» domide l'Ajuntament, amb motiu de l'es- ciliada enfrente de donde tocaban
combrada que el poble va donar als los músicos, empezaron a. protestar
que molts d'ells actualment tornen tocando unos pitos y dando gritos·
a ter-nos jelicos des de les seves ges- los sardanlstas y el público en gC:,
tories, mai no va passar per la ment neral recibió aquella manifestación
dels primers, la intenció de perjudi- dc protesta con visible desagrado,
car, amb un acomiadament, a cap produciéndose entonces 'i.lil8. contra·
f uncionari ja fos de dreta o esquerra. protesta. por parte de aquél, llegando
Entenien aquells homes republicans, a. ocasionarse una acalorada discuque governar un Ajuntament era Sl0n hasta. el punto de estar próx1una Junció elevada i per tant no po- mos .a. llegar a las manos, exponiendien perdre el temps a satisfer pe- do dichos oficiales que ellos no pita-tites venjances que a la coUectivt- ban las sardanas, sino que pitaban
tat representada des dels llocs de los titulos de dos que habfa emre
govern res no li importen. Els hauria las que figuraban en el programa,
caigut la cara d >J vergonya a aquells que entendía~ habfan sido puestas
consellers-regidors municipals de la con la intenc1ón de herir sus sentiRepüblica, si haguessin hagut de mientos patriótlcos.
t er servir la confiança que els haEl programa de las sardanas a tovia donat tot un poble arborat d'en- car hab1a sido hecho tres días an~es
t usiasme, en portar la tam i la de- por la misma orquesta crue t~nía que
sesperació a :a llar de cap treballa- ejecutarlas Y no fué somet1do a. la
dor. Per això si algun d'aquells ho- censura correspondiente, como tammes, algun dia, ha de tornar a ca- poco ni por la Directiva de la Soclesa de la Vila G representar legfti- dad «El Fomento ~e la Sardana>~ ni
mament els interessos de Za Ciutat, por los Bres. Ofic1ales en cuest1ón,
podrà anar-hi amb el cap ben alt, ja se comu!Iicó a esta. Comlsaria de
que aquesta sobergueria l'hi donarà Orden Publico la not1cia de que enel saber que mentres va formar part tre las sardanas a tocar habia dos
dels dos Ajuntaments republicans ~uyos tltulos pudlesen dar lugar al
que el poble lliurament es va elegir, mcidente, ya que, de dar este paso,
unicament es va deixar guiar per un se hubieran tornado las medid_a s conpensament elevat de bona polftica venientes Y nada. de lo ocurndo hui emmarcat sempre, en la seva actua- biera tenid_o lugar.
ci6 municipal, en ela principis més
En su Vlsta., se ha ordena~o por
purs de democràcia i liberalisme.
~: Delegaclón la ins~rucción de
Es veu una vegada més que la
detallada lnformac~ón Y dado
. .
- . .
.• à
conocimiento a la Autoridad respeopolttwa de rancunw t ven, est re- tiva de lo ocurrido que depurarà toservada, ara i sempre, a alguns ~le- talmente los hechÓs, pudiendo tener
1nen~s de ~~et~ que encara somten la seguridad todos-tos ciudadanos de
en. l aplfcacto d aquelles fogueres in- esta. ciudad invicta que se tomarà
qutsltortals que per les places ma- la. sanctón correspondiente si en
1ors d'Espanya, encenien l~ santa ellas aparecen personas responsacap!>llanada, ¡;er a extermmar els bles »
enemics del cerril fanatisme religiós;
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conducta que davant el 1n6n sencer,
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quests dies passats, la nostra Ges"
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L'A1u11tament de Lleida, té en
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una de z~s seves partides de l'Horta, ~~ ) 1 1
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la de Butsènit, dues escoles muni1 1
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cipals - una de nens i una altra de ~~:t
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L a primera, la de nens, Ja una mica ~ t 'l ,....~ • · ·. '
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més de tres anvs, va quedar va- tr ' ~ 1 1 .., f · ~ I
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cant la seva direcció. L'Ajuntament ~ ' ~. ~
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repubiicà d'aquella època, amant de ~
~ ~ _ \.. ., • " .. _. ~tes coses de Cultura, va nomenar tot
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seguit, i amb caràcter interf, per a
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d irigir l'esmentada escola, al mes1
tre Antoni Domingo. No e1 va ter el -_.. ·-~ • ·~ ~"i- .."' ' ~ - •11 .. l "
nomet~ament definitiu per mitià d'o~l\1-.., ·'
posició o cot1curs, en aquell moment,
perquè es volia /er la prova del prof essor, en el sentit que l'actuació d'aquell no Jos motiu d'una
baralla continua entre els pagesos
d'aquella barriada, com havia succeït et~ alguna al~ra ocasió. El mestre senyor Domingo, al poc temps
d'actuar, tenia la simpatia de tots
els nens de l'escola i de llurs famíl ies. El seu caràcter bondadós, la
Amb aquest titol diu «La Publlc1seva finor esptritual, el seu amor tab:
a la professió i als nens, la seva
«Costa d'endevinar per què s'ha
aguda intellígència i afici6 a l'estil- vo!gut !er creure a l'opinió que a la
di i els bçns resultats pedagógics de nostra comarca 1 amb motiu de la
cada fi de curs, havien jet del sen¡¡or verema s'ha produït una gran agiDomingo, el guia i l'amic entranJia- tació al camp. Podem afirmar que
ble de tots aquells laèoriosos page- no hi ha tl\l agitació, 1 segons les
aos de Butsènit que al mé& petit dub- nostres re!rrènctes gairebé tot reste en qualse ol dels seus afers par- ta. reduít a. uns Incidents ocorreguts
ticulars, anaven, amatents, a con- R. Odena, lnctdcnt.s que fa molts
sultar el parer del sen11or Domingo. anys que es produeixen a cada coDoncs aquest professor model, ca- llita. entre el propietari senyor Visat, amb fills t sense altres mitjans ves 1 e1s seus parcers. Aquests Inciàe t idG que els que li donava l'exer- d ents només s'haVien interromput
ciCi ds la set'a professió en aquella durant els primers anvs de la Reescola, després de més de tres anys pública.
·
de regentar-la a satisfacció i amb
En l'edició del Vinent dimarts dol'estima de tothom, ha estat acomia- narem una àmplia informació sodat de funcionari municipal, per la bre aquesta agitació oficial o oficio11ostra gestora, que els lLeidatans te- sa, però des d'ara estem segurs que
r.ím la sort. ela gaudir, sense donar no es practicarà cap detenció, per
la més pettta explicació al ser-!Jor la senzllla raó que sl la justícia h1
tnestre.
Intervenia no serien pas rabassaires
El lector iG cnciemnarà, però que els que haUrien de detenir.•
el set~¡¡or Domingo és afiliat ae
Joventut Republicana de Lleúla, ¡
aque&t pecat, ell homes de dreta que
per aquestes terres s'Utilen, no el tuctó del meatre aetzvor Domingo f
perdonen. Cal remarcar, en aquest demanar l4 seva repoaició. El resulcas, l'ho11rosa excepció del conseller tat jou completament negatiu. Prou
regidor t gestor ae Cultura, sénvor varen jer constar aquells pageso&
Jordi Llcrens, qui en la sesw del que el senl/Of' mestre, era amic de
Coniell de Gouernaci6 que va trao- tot I tnai a ningú no havta pa.rlat
t ar-se d'aquest aj~. va ¡er constar de politlca. Com ai rea. El senJior
el seu vot en contra d'aquestG s~ Drnningo. ú d'uquen-a, i al.%0 lu
pressió, per considerar que era ve- nostres dre.te1 no ho perdonen.
ritablement e.rtraordinària i digna
I a#.rl mar.r.en le., cose1 en aquesta
de lloança l'actJLació pedagògica del dlssortado. ciutat del Segre, flns que
senvor Domingo, rebent amb la se- els t.1:nts vulguin canviar.
tJa separació de l'Ensenvament, un
El dia que el senyor Domingo agreu perjudici la ínsttucció en el bandoni Butsènlt, ela nen. d'aquella
aeu upecte mllntcfpal.
barriada, l'aoomiadaran Gmb el cor
Per sl aúó ¡os poc, també ens entristit i Uàgrlmc1 als uU1. QuaLconsta que u11s quants pare& de nc11.s sevol d'ell!, en nom de tots, li dirà:
uoolars de Butlènft, cntn eü qua.ls A ,-cr>eure, aen¡¡or mestre/ Aquí queht havia tres mUitant¡¡ c:leü partlt3 den eza ae¡u alumnes, esperant l'hode dreta, formaren una comwió que rea de la JIUticitJ. que JGtalment vtn"!1 vllitar el aen¡¡or alcalde gooerna- dr4 un dia o altra.
ttll, ~en~ Rot!N Roure, psr tal de
f er-l' present el dugust de totu zu
ABDO SERE
famUiea de la btfrrtada per la destíUeida, octubr• del 193S.

lncidente al tocar unas
sardanas
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La suposada agitació a la comarca
d'Igualada

__________*___________

Tot~s

un Pressupost extraordinari en un

si1nulacre solemne de ple municipal.
I no lto fem constar capriciosament,
SinÓ atenent-nOS a la realitat, igual.
"""t
m ent sol emne, j a que l'A.1Un t am~,.
nomenat des del Butlletl O /icial de
la Generalitat camina, ja dea de la
seva constitució amb una sola cama i recolzat amb cro.sses d'una justa de relativa resistencia. Entre els
sabadellencs ja se'n diu l'A;untament dels setze. Tot és jamílta, políticament considerat.
El senyor Sotorra com a consellerregidor gestor de categoria - dos
en un - ja que ostenta la regidoria de Cultura en propietat i a precari la de Finances a manca del seu
company radical, tou, segons hem
pogut llegir a les pàgines del seu
portantveu, qui presentà el Pressupost i féu el discurs amb tl qual
havia de convèncer els altres gestors
de la importància i necessitat del
pressupost extraordinari.
Suposem que l 'únic ciutadà que
assistí a la sessió com a espectador
havia de sorprendre's de la parodia
d'argumentació teta per l'orador
conseller-regidor gestor per a convèncer els altres consellers-regidors
gestors i encara suposem més la seva sorpresa quan va veure les intervencions del senyor casulleres i
la del senyor Argemí, el primer adherint-se a l'exposició del sen]lor Sotorra t el segon, adherint-se al que
h~via dit el senvor Casulleres, per
atxí auto-cinvèncer-se que s'havia
d'anar a l'aprovació del Pressupost
i demostrar que es tracta¡;a d'una
veritable sessió d'un Ajuntament autèntic.
El senyor Sotorra digué - sempre
segons el «Diart de Sabadell - que
fa uns mesos s'encarregaven de l'A·
juntament i s'imposaven una tasca
callada, modesta i estudiosa. Hi estem d'acord. Perquè una taaca ha
d'ésser forçosament callada quan no
és possible demostrar-la sòlidament.
També ha d'ésser modesta quan no
s'ha jet altra cosa que recopilar el
fruit dels altres i impossibilitats de
seguir alt:-e camí s'està obligat a
servir-se del que vare1~ traçar aquells. I indubtablement ha d'haver estat estudiosa quan s'han cercat tots els mitjans per a deixar-ho
tot enlaire ¡ no s'hí ha pogut reeiJ:Ir.
Aquells tres conceptes emesos pel
conseller-regidor gestor primer senyor Sotorra anuUen per complet
t · ta la r esta de la seva peroració.
Però, hauria estat mtzlcr i més lleial
ez dir als seus 1s companys gestors,
per
e le
t t
~x mp • que o el que aprovaven t poden jer ara és degut a la
gestió dels Ajuntaments populars
amb majorta republicana esquerrana que els han precedtt t dels quals
el mínim que han dit és que erèn
uns ineptes.
D'aquesta manerG el Sr. Sotorra
hauria coincidit almenys una vegada, amb el que segurament opinava
l'aUudít ciutadà espectador, i amb
el que opinen la majoria dels ciutadans sabadellencs.
Tanmateix els miratges són els
ejectes que més poden arrossegar nuelis de ciutadans les caracterfstiques
dels quals són la simplicitat personificada. Aquella simplicitat que una
dita de màxtma vulgaritat la té tan
ben classificada.
Actual1nent a la nostra ciutat tots
aquells que sembla que es troben encara inscrits a lu llütes del cens
electoral es veuen afavorits amb un
sobre blanc, oom a slmbol de pau
dintre del qual hom troba un pi
tit manifest, que sembla un recorda..
tori funerari d'unes futures eleccions, en el qual hom recomana que
es proveefxt d'un carnet.
Per les algnatures que avalen el
final d'aquest recordatori, els saba..
dellencs es donen compte Que els
qut tene11 l'honor d'adreçar-se'ls són
els cfirectors locals de Lliga Catalana.
El paper blanc aatinat, classe bona, t edttat amb tota cura dóna
sensació de riQuesa material Í denota que ha estat organitzat per un
e:rpsrt en propaganda comercial t en
la qual com a punt bàsic s'ha de
cercar cridar l'atenció del qui ho
llegeiXi.
•
Ara bé. Ens trobem en ple segle
XX, f en el aeu any 1935, de cara al
cinquè de la República egpanvola ¡
el ciutadà - ho tractem sempre en
tennes locals - ta no hi creu amb
e! símbol del paper blanc beh in·-

IGUALADA

Dijous darrer parlàvem del uosePRESOS, QUE MANCA ALLIBE•
RAR. AM B BICICLETA A ES· gadon econòmic que la situació muCOLTAR EL SENYOR AZAAA. - nicipal present deixarà als Ajuntar
ments d'Esquerra, als quals l'empenROBATORI

A GIRONA

,. " -

DIMECRES, 18 D'OCTU8RE

TARRAGONA
NOTICI ES DIV ERSES

Es veu que el senyor Cereceda de
la Ceda està disposat a fer poc 'honor a. aquelles paraules del seu cap
(aquell oop que mai no s'equivoca),
referent a. treure els diners d'on
n'hi hagin.
Diem això perquè es diu que
s'haurà d'acomiadar la. meitat de la
brigada municipal per manca. de diners per a mantenir-la.
S1 s'acomiada part de la bri<Y<lda
.
omumcipa1 d'obre.s ja. des que govemen les dretes molt restringida,
veritablement, ja no sabem on s'ha.
d'anar a. parar.
El cens d'obrers en atur forçós,
que fa temps que vàrem donar, ha
1\ugmenta.t aquests darrers mesos
d 'una manera esfereïdora 1 a. això
cal afegir el fet que degut a la vinguda die l'hivern es paralitzen els
treballs del ram de la. construcció
i podem avançar que aquest hivern
es deixarà sentir com mat la manca
de treball a T~gona.
-De la ~ot1~a que donava. ahir
referent a 1 acCident de treball ocorr egut a La Selva del Camp, dels tres
obrers ferits que foren traslladats e.
l'hospi~l, ahir en ~rl un anomenat Llws Ballester 1 Masdeu, de 29
anys d'edat.
Els altres _dos accidentats anomenats
, Pau Gamga 1 Esteve, de 20 anys,
1 Ramon Morros 1 Veciana, de 22
anys, continuen en el mateix estat
de gravetat.
Ahir, a la t:uda, fou enterrat el
dissortat Lluis Ballester, al qual acte hi assistiren molts dels seus company:¡.
C!<>m ,es pot veure, sembla que la
sène d accidents de treball encara
no s'ha. estroncat.

I
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BANYOLES
COSES QUE CAL AC LAR IR !

ta popular haurà de situar, novament, a la nostra Casa Gran.
Ultra els aspectes que ja remarcàvem, no en mancaran d 'altres que
s'hauran d'evidenciar en els press-upostos, repartiments 1 altres engra·
natges del mecanisme municipaL
AVUi, però, ens volem referir a un
altre d'aquells aspectes: el de l'augment de personal empleat ----(}Ue sl
bé no és encara en situació prou ferma, no es deixarà d'intentar de situar-li.
Durant l'any de gestora són sis,
pel cap baix, els nous empleats ingressats a les diverses seccions de
personal del Municipi, sense comptar els augments efectius a les brigades obreres. La càrrega minima
que això representa per al pressupost anual no serà cap disbarat calcular-la en 15.000 pessetes, bo i comptant que aquells ciutadans no percebin el jornal corrent de les 8 pessetes.
•
Es veritat que ja s'havia començat
a cercar la contrapartida; h1 ha armes, però, que tenen dos talls... 1 el
corrent elèctric, si es toca, pica.
-Diuen que el partit radical, ara
que mana, s'afanya a fer clientela;
ho diuen, 1 entre els botons que donen per mostra, escollim els dos següents: S'hagué de jubilar l'electricista municipal, per impossibilitat ff.
sica; el jove que ho sollicità no s'avingué a. «fer-se• soci -junt amb el
seu pare i un germà major- del
Casino Raclical, 1 es quedà sense la
plaça.
Un ciutadà, molt necessitat 1 bon
republicà, obté la promesa d'un a jut, en forma de bons del Municipi,
si entra als rengles de l'esmentat
Casino; refusa el ciutadà i, com a
conseqüència, negativa d'ajut.
Sabem altres casos que, per ara,
callem.
Recomanem el procediment als altres partits governants: Lliga, Ceda
1 carlins si no s'afanyen, no h1 seran a temps a fer créixer el nombre
en llurs magres llistes de socis.
-El benemèrit patrici Artur Garcia-Fossas, seguint les petjades del
seu recordat germà Jaume (e. p, d.),
ha decidit instituir, a la nostra ciutat, un or!ellnat suficient per a cent
infanta o més, si cal, on seran atesos, instruïts 1 educats, en ordre prelatiu, els menuts igualadins, comarcans, catalans 1 de la resta d'Espanya, que la dissort situï en aquella
circumstància.
La institució serà regida per un
patronat vitalici, nomenat 1 presiclit
per 1'1Hustre fllàntrop 1 compost per
un reduït nombre de personalitats
ciutadanes; el cost de l'edifici ha
estat pressupostat sobre un núnim
de 300.000 pessetes, 1 la dotació per
al sosteniment ha estat ja dipositada. Es propòsit del generós donant
ampliar el cost de l'edl.flcació 1 la
dotació, fins als Umtts que lea necessitats imposin, per tal que la Institució assoleixi una perfecció Indis·
cutible.
Hem tingut l'avinentesa de veure
com ja s'han començat els fona.
ments de l'edifici als terrenys que
foren camps d'esports dels «naclona·
llstes», 1 sabem que el termini mAxlm per a enllestir els treballs de
construcció, adjudicats al contractista Pere Vilarrubias, és de sis mesos.
Entenem que aquesta. obra alleugirà
un xic l'atur obrer, durant el proper
hivern.
Igualada >erà, una volta. més, deutora de reconeixença a la familia
Garcia-Fossas, que tant l'ha distingida, sempre, amb el seu innegable
alt ruisme.
L'estructuració definitiva. 1 el règim de la institució no ens són coneguda, encara, d'Una. manera concreta; en el moment oportú en fa.rem la nostra critica -per considerar-ho un deure-, 1 més encara ~~
es confirma. algun dels aspectes que
solament és conegut de manera. di·
fusa.
Per mancar-nos l 'espai necessari,
e: , abstenim de comentar la suflciència etimològica 1 filològica de
ccDiari d'Igualada», amb relació a.
aquest assumpte, i e. fe que ens sap
molt de greu, puix que ens perdem
més d'una nota. còmica.
-La ràdio i la premsa han donat
compte, aquests dies, dels greus confl ictes sorgits al camp, a 1a nostra
comarca. El cavernícola «Diari d'Igualada,_ ho ha aprofitat per e. In·
fiar el gos, 1 ha presentat la nostra
ponderada. 1 quieta pagesia com una
alla d d
u e emagogs 1 rebels, subjectes
al resultat del trasbalsament operat
per les campanyes rabassaires.
Suposem que tot aquest enrenou es
refereix a «quatre» casos esporàdics
,
semblants a tots aquells que es produelxen a les contrades eminentment agrlcoles, en època de collites,
puix que tots els comentaris que havem pogut recollir sobre aquest asI!Umpte els hem sentit fonamentar,
únicament 1 exclusivament a l'entor:1 de «L'agitació al camp», fabticada a la redacció del saberut 1 únlo
Informador de la nostra terra amic
entranyable de tots els «isidrÓs».
- El propvinent dia 27, a la tarda,
donarà un concert al teatre de l'Ateneu Igualadi de la Classe Obrera
l'o:Orfeó Gracienc•. una part del
proJrama serà executat de conjunt
amb l'orfeó del propi Ateneu, que
tan encertadament dirigeix el mestre Just.

Qui ho dei que no fa obres l'exceHentissim Ajuntament de Banyoles? --ens deia l'altre dia un amic.
No haveu vist quin programa de
festes fan aquest any?-ens dtgu~
un altre.
L'alcalde
to
I no dèieu que no hi havia diners cord
¡es. r, senyor Novell, rea la caixa de cabals de l'Ajunta- 1 ·~ en
mtervm de quan fou
ment?-encara replicà un tercer.
• e eg\ reg¡ or autèntic pel sufra¡i
•
Els compadfrem a tots ells per popu ar. El .que no r ecorda és que
'I!r ès. Una vegada jeta la lectura ¡¡ creure en les nicieses d'aquests li!- ho fou gràcies als vots de la Lliga,
es suficient mirar al seu entorn per gaires, cedistes i radicals fets de pa- t ipottlte
camhrftvuina dxlc de respon~bilita.t
a donar-se compte que no pot em- per 1 els férem veure la trista, però
..
e re.nunciar acta do
bellir-se.
l'única realitat, puix ll,ue mehtre ells ~i~~~~er qaulsanracad. nvlla die clam:sa pasAq~esta ¡, .•o altra suposem que estan despenent a tort 1 a dret, sen.
. Ica s, ... lavors Baha !i ésser la causa que el cursar les se saber administrar la mea inflma lag!-!er. s haur1a estalviat l'espectacle
soUzc!tuds que es demanen vagi d'u- I quantitat, pares de familia passa- mat v1st de veure una administració
n!l manera le11t!sstma. I é& que els ran les festes amb fam 1 misèria..
tan galdosa, que arribà a l'extrem de
CtUtadans tot f que JlU{1Ui semblar
Heus ací com han presentat sem- no poder pagar els sous dels funcioun!l cosa c&tranva també opinen. I pre i presenten encara les coses narls municipals.
opznen de la manera que els êl pas- aquesta gent: Amb luxe i fastuost- Succeeix una C.oJSa beu piutoStble. Encara que sigui no preocu- tat per enganyar aquella gent een- resca amb l'assumpte Hospital. De&pant.se de pre1entar la sollicitlld zilla; com fan els llops amb les ove- Prés d'haver-los fallat tota ela resd'un carnet electoral m!t;ançant lles.
sorts politi~ dels mandataris actuals
organitzac!on• repre•enl4tive1 d'oNosaltres tenim l'obllgacló de vet- 1 de no haver pogut aconseguir n1
ptntó menorttàrfa que volen :J}Tesen- llar per aquesta gent 1 fer-li veure una part del que havia assolit l'Estar-se com a ezponenu de clamor la tnsta veritat.
quena, ara volen disfressar la seva
cfutadà. E1 una qüestió que lia d'ha-Avui, vi~ de ~ MD.jor a Ba- lncapacl~t. i la seva manca d'influènver-ht molt airejament per a tenir nyoles, no h1 ha nl un, absoluta- cia polltica volent fer veure teleuna eficdci(l.. D'altra manera no ment ni un treballador (dels molts grames falsos .. · plànols ploguts del
se'n treurà absolutament ru proft.-. parats que h1 ha a la nostra ciu- cel... cartes amb si¡naturea insoltós. Ela republlctuu t catazanutes tat) que treballi per compte de l'ex- vents... etc., etc.
que no &ón dels J1 ant• f mtg, volen cel!entfss!m Ajuntament, com ens diQua.u no les poden heure. diuen
les co&el cUlru perqtü 1a han pauat gue un.
,
.
que són verdes.
ela temps d'~.rlt deli 1ocs de rnang
Cal que s assabenti aquella gent,
- segons una <ilsposició recent
F A • que ho comprcn¡ui, de la gran t.rts- 1~ mostres de bl•t han d'ésser en~
• •
t.esa que bl haurà en el poble ba- vtades a la Junta provincial de LleinyoU enmig de tots eL<; festeigs que da. El preu de taxa contlnua essent
es preparen.
el de 50 pessetes, però els pagesos
Nosaltres ens pre¡¡-untcn: Per què ja fan prou st el poden vendre a
no suprimeixen algunes pessetes per 42 o a. 43. Mentrestant, les compilt.AV,S( LA CABUA COll
a festeigs l les posen per a treball, caclons burocràtiques segueixen en
tal com ho feren aquells companys peu ...
nostres, aquells homes eletlts per la
_ Hem saludat l'amic advoca~ue
voluntat del poble?
~ ...
•• na..... .-.~~ .... .. ~
Això voldrlem aclarir, però per des- r
~.... a Barcelona Pau G
ls.
gràcia nostra ho vetem cadA dia més quo de t.orn&da de l'estranger ha
negre.
Passat un parell de die$ amb els
seus.

BALAGUER
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Palau de la Música Catalana: L'Orquestra Valencian
Cambra, a l'Associació Obrera de Concerts - Pala a de
Belles Arts: Orquestra Municipal d'Instruments de Vde
Audició d'«Egmonb>, de Beethoven
ent,
L'Orquestra Valenciana. de Cam·
bra, que ha inaugurat el present curs
musical de l'Associació Obrera de
Concerts, és un agrupament, qutt,
malgrat composar-lo més d·una treutens. d'executants, aquesta vegada .aliS
ha. vingut amb un cens excessivament limitat, puix que esca&ament
b1 poguérem comptar quinze places.
Aquesta orquestra de Cambra, ha
realitzat el que les nostres grans
otquestres ga.u-ebé no han pogut fer
mai: Concerts en «tournée», per tot,
Espanya. i ha estat Barcelona una de
les capitals afavorides per la. ~>twa
visita., agradablement simpàtica. Sota
la direcció intelligentissima del seu
jove mestre Francesc Gil, l'Orquestra
Valenciana de Cambra, ofereix 1a.
impressió de la cosa senzilla, que
lluny de tota pretensió es lliura amb
amor i amb entusiasme a. una tasca
Sincera i en emotivitat 1 en detalls
deliciosament acurada.
Aquesta orquestra, a base de corda, és però, un xic fluixa i a no ésser per les seves qualitats de dicc1ó,
potser perdria quelcom del valor que
avui cal reconèixer-li. El tot pot dir-se
que es resumeix al seu matisat perfecte.
Per les seves condicions, l1 venia
com exprofés la uSuite» Op. 60, de Olé
Olsen, músic norueg que ha comp~t
algunes obres agradables, fàcils de
copsar, però, sovint poc interessants
per mancades de ciència. Una segona
part d'autors valenciwiS d'entre els
quals es destacaren Salvador Giner
(Records d'un Sarao> ; E. Lòpez Chavarrl <Estival) 1 V. Asencio <Fest!:'s
al poble). Aquestes obres junt amo
les de E. Valdés i L. Sànchez, re·
presentaren la. música valenciana,
que com la mallorquina té un calie
inconfundible, no desproveït de belleses, les quals no incrementen gaire
per la seva construcció feble. No oirem la 3ra. part per tal com ens
calgué traslladar-nos a un altre concert. En aquesta darrera figuraven obres de Turlna, Tschaikowsky
i Mendelssohn.
El mestre Francesc Gil, com tJlS
solistes Ferriz 1 Bemad, violins·
M.:.ntserrat, viola.; Martínez, violon:
cel 1 Espinosa, contrabaix, foren objecte de grans aplaudiments 1 vives
d~mostracions de simpatia que els
tnbutà constantment el públir que
assisteix a les audicions musicals de
!'«Associació Obrera de Concerts».
Fora de programa Interpretaren l'andante de «La OassatiOIU, de Mozart.

era integrada per una aud.i .
gral de la. música d'escenaCió i.o.tt,
drama de Goethe, «Egn¡ Per a¡
Beethoven.
ont», 11•
Aquesta obra monumenta.t
·
monumental, n;tés per les ~ ~ ~~
lors 1 grandiositat de conce~~ va.
per les seves dimensions no 0 I!Ue
consider~ble_s. conté fra.gmen~ lllc!t
magmf1ceuc1a, que gairebé ci'unà
qualificar-se entre les millors ~
inspirades composicions de 1 ~.!,~
tal autor de «Fidelio». Entre ~r.
tes, cal remarcar la «Canç6 aqlll-$.
ra», els tercer 1 quart «ent.refUert..
la «mort de Clara», que és un.cte.. 1
ment veritablement lmpress frig.
No cal dir que !'«obertura» i e~~l
escrit sobre el mateix tem
lllal.
fectes decisius 1 d'una. p~js cl'e.
extraordinària.
eració
La nostra «Orquest.ra MUiu
d'Instruments de Vent» exec Cl»aa
bra beethovlana amb Úna
claredat degut a la compre u:¡
1 a. la possessió total
!ls!6
l'obra té el gran mestre~ de
de Grignon. Sota l'aspecte 1n Oie
ta.U u el Beethoven del nostre terpre.
ne director és absolutament Pe~'l&·
te. La conducció orquestral r~
pon també al domint 1tiSupe'rat)C" Qo
posseeix damunt la massa. A la e q-.¡e
monumental del mestre Lamo~
Grignon 1 del seu professorat,
boraren atnb especial encert la
tatriu Pilar Rufí i el rec1tador ~
Gim~nez als quals, junt amb el :e
tre t executants tou prodigacia llle).
ovació imponent pel públic que
vegada més, sabé omplir a m:
poder la vastísslma sala del ~~l
de Belles Arn.
u

a: /o.

*--------CASTELLAR
DEL VALLES

me

:!

· Et, CONCERT DE L'ASSO.
CIACIO DE CULTURA llll1·
SICAL
Avul, dimecres, a les deu en punt.
--'· ce1'«Associació de Cultura Musi.._.
lebrarà al Palau de la MÚSÍca ca~
lana el seu concert d'octubre, en.
qual prendrà part l'eminent vtolonceu•~ta
Maurl·ce Eisenberg. Inttr·
~
pretarà obres de Bach, BrahmS. Va·
lentlni, Schumann, casals, e~~
Ha.lf!t.er, Boulanger 1 Senlilllev-'
mon.
En els propers mesos de novembredesembre, «Associació de CUltura Yu·
sical» celebrarà quatre aimporta:Jt5
concerts a. càrrec dels prestig¡oSOS ar:
tistes Robert Sretrns, Violinist~. Se~
Prokofiev, compositor i p¡a~ls_!ll:
«Trio Casella-Bonucci-Poltromen•·
Rosette Anday, cantatriu 1 Alfred
Cortot, pianista.
.
Per a inScripcions 1 dètalls: Cia
ris, 43, primer, t:)lèfon 20328.
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DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preus avantatjosos
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ELS CONCERTS DE T.\&.
DOR DE L'ORQUESTRA
PAU CASALS
Han estat definitivament publiCII4
els programes dels sis grans Conce .
Simfònics que donarà els dies 20 ir~
del corrent ~es, a la tarda.; dia 3!
el vespre, 1 d1a 3 del vinent mes ~
novembre, a la tarda; dia 7, al vespre, i dia. 10, a la tarda, 1a nostra
famosa Orquestra Pau Casals. Aques.
tes sis audicions seran dirigides Pcl
mestre Pau Casals, amb la coll.aOO.
ració dels mestres directors Wolkmar
Andreae i Fernàndez Arbós, i hi pren
dran part ensems el mestre comp.>sitor Baltasar Samper; la sopran
~ncepeió Badia d'Agustí; els p;;¡,.
rustes Benvingut Socias i Ricard VIves;. el violonceHista Ma.urice Eisen·
be.rg i l'organista Vicenç Maria de
G1bert.
~ el programa general, ultra les
«818 cançons», del mestre Pau Ca·
sals, que cantarà Concepció Badia
acompanyada al plano pel mestre hi
figuren ~ls «Concerts de Brandeburg» numero 1, en fa. major; DU·
mero 4, en sol major, t número 5
en re menor; de J. s. E..ch; ceou:
certo grosso», en re menor de Viva!·
di; «Concert» en sl bemoÚ. de Boc·
cherinl; uSim!onla número 12» en si
bemoll major, de Haydn; i o:Cèphale
et PocrisJt, de Gretry; «ConcertJ en
ml bemoll i «Serenata NocturnaJ, d~
Mozart; «Tercera i Quatrena SJm.
foni e~» de Beethoven; <<Simfonia nú
mero 8», en do major, de Schubert;
Obertura. d'«El franc tirador» de We
ber; «Carnaval romà», obertura dl
Berlioz; «Quatrena Simfonia», en
mi menor, de Brahms; «SimfooJ¡
número 5 (del Nou Món), de DvorJ.t;
els poemes simfònics «Don Quitau.
«Les entremaliadures d 'en Tilla. I
ccDon Joan», de R. Strauss; «L'Illa
Joiosa», de Debussy; «L'Aprenem 1t
bruixot», de Dukas; «Bolero», de Ravel; «Navarra», d'Albèniz-Arbós; cGoo
yescas», fragments, de Granados c.Pe.
tlta Suite», de V. Andreae; «Slmfonieta.>l, de Halffter i «Ritual de Pagesia», i «Danses mallorquines~, de
Baltasar Samper.
A l'dnstitut Casaru (Secretaria
de l'Orquestra), Díagonal, 440, telèfon 73975, ha restat oberta la Inscripció per a l'any musical 1935-38.
per a formar part del Patronat, on
es donaran detalls sobre e!s avantatges que comporta. la Inscripció es·
menta.da.
Es d'esperar que, el nostre púllüc
filharmònic sabrà corre3pondre al
sacrifici que representa per al mestre
Pau Casals, de seguir les seves tan·
des de concerts acostumades, amb
tot 1 les enormes dificultats que s'han
oposat al carni triomfal de la seva
Orquestra per la indiferència amb
què ha estat mirada la seva magnífica tasca per les esferes oUcialS.

També Inaugurà la. seva anual :;èrie de concerts simfònics, la nostra
Incomparable Orquestra Municipal
d'Instruments de Vent. L'anterior
concert ens impedi d'oir la primera
part dedicada a les obres wagnerianes, de les quals executà: «Faustouverture»; «<dill de Sigfrid» i «&!lm ors de la Selva». La segona part,

La setmana passada, al nostre poble es va generalitzar el rumor que
molt aviat a les fabriques Vda. de
Josep Tobia, S. A. (on ja. fa unes deu
setmanes, en fer primer un dia de
festa. _per ~troana 1 actualment dos,
la CriSt deiXa sentir els seus efectes>, es tomaria. a treballar normalmen t. No cal dir com celebrarfem la
veracitat d'aquest rumor i consignem amb goig que en aÍgunes srcclons-encara que petites-ja és una
realitat I ara, tota vegada que l'ocastó ens depara parlar d'aquest
assumpte, hem de dir el que es troba a. flor de llavis de la majoria
d'obrers que... poc hauriem d 'objectar a les disposicions donades per
la direcció referent a fer festa, si
realment, com creiem, són degudes
a causes de força major; però sf
hem de fer constar que és molt lamentable i àdhuc poc seriós, quan
h
d
an e donar-se noves desagradables com aquesta, que comporta el
compromis dels interessos de tota.
una coHectivita.t, no es tingwn. per
P!lrt del qui sigui; les degudes ateneo
d
t
I ns, ~nan ' si cal, les explicacions
necessànes per tal que servissin de
satisfacció als propis interessats 1
d'aquesta faisó s'evitarien els mur· muris que fomenten la xafarderia
i que manta vegades -tenim precedents- han portat a situacions ben
desagradables.
En una altra ocasió -fa dos anys
-tn.mbé es va passar una situació
molt semblant a l'actual; aleshores,
sl bé per part de la. direcció es procedi més democràticament, en canvi
no va trigar-se a fer córrer malèvolament per quatre desvergonyits
1 poca-soltes que feien cor a algun
prohom de la ~irecció, que la causa
de no haver-hi treball es devia al
desgovernament de les Esquerres 1
amb aquest fi es pe
t·
11ançar
rme Ien
els més .grollers Insulto
a persones
tan dlgrussimes com el plorat cavi»
Macià 1 els senyors Azaña 1 Companys, etc., etc.. veritat que aleshores ens trobavem en vigtlles de les
eleccions de novembre 1 gener, respectivament, i per tant sobren els
comentariS.
Amb . aquests antecedents 1 davant
el ~utiSme emprat darrerament, no
éai d ostrMyar, doncs, que els obrers
m g astorats en comprovar el des~laçament de les Esquerres de¡ Poer es preguntin : Qui redlantre en
~ J~ ~ulpa nra de la falta de trea
egurament el manxaire.
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LES LLETRES

SRAVE NEW WORLD
(UN MUNDO FELIZ)

coHeccló cCentauro» ha publix..a94uesta noveHa, cOn mundo !ecat d'Aldous Huxley. tradwda direcUZI·en t. de l'original anglès per Luys
.
tarota Marina.
sanuxteY és conegut t admirat per
a 1 tast especial d'irorúa 1 elegan¡¡quelue posa en totes les seves obres.
cia ~va entrada en el món de les
es caracteritzà per una ma¡.a._
nd~~ tal que la crítica no ~aciHà a
.:!!...JJunar-lo com un novel:lista ex"'peiouxJ. 1 és que Huxley portava
ce contJngent de cultura i de coneiunments ctentiiics que no tots els
te riptors aconsegueixen reunir.
escEn eUn mundo feliu podriem dir
ue les figures que hi pinta l'autor,
es finament traçades, no són al~
q_
{~osa que uns coHaboradors obedients a la finalitat que persegueix f'l
veHista: ferMnos veure com a tra~~ d'un vidre d'augment la vida del
~ostre Planeta en una època ul~ra
modern&, que ell anomena era cJordiaJlU• després dUna guerra que
dura nou lffiys.
Al començament de l'obra, es pot
dit que estem pendents solament de
la paraula d'un cientiflc, després coencen a. destacar-se alguns perso1, finalment, l'autor es llança
en braços de la filosofia.
Tot en «Un mundo feliu apareix
saJplcat de rmumor» anglês 1 d'un
moderniSme cent per cent, fins els
roductes i diversos procediments de
~uè es valen aquests habitants, descendents de nosaltres, que gasten a
tot draP el csomu, una mena de
comprimlts que els lleva. tota ombra
de penes i maldecaps.
Vegeu aquesta mostra: «1 quan, esgotats, deiXaren els setze saxòfons, 1
¡1apa.rell de música sintètica es posà
e. produir el més nou, els lents «Blues
Maltbusians», s'havien tornat com
dos embrions bessons, bressolats dolçament en les ones d'un oceà de
5ang arttnclal embassada.»
Un dels lllgams amb què els homes
s'han agrupat des de sègles, la familia, aqul no es coneix. El cpare» i els
«fills», són coses que, o no tenen cap
sentit o són una blasfèmia que fa
enrogir els mortals d'«Un mundo
fellz>.
La gent viu sempre jove, fresca de
color, 1 l'optimisme que ve establlitmt pel const.ant consum del ISODla»
no decau ni en els moments crítics
de 1& mort. La vida és més curta, no
es coneix la vellesa, però els anys
viscuts s'aprofiten integrament.
El fonament primordial que clllerencla els humans d'aquesta genera ~
cló, que ha creat la ment de Huxley
ve sl.nteUtzat per aquestes parauleS
d'una. de les figures principals de la
noveHa. la de Lenina, quan diu:
«Vaig ésser 1 «seré» em posen t,rts..
tn; prenc un gram de «soma» 1 sols

:!tges

!ÓCJ.

Tals homes són ensinistrats t dirigi!s ja. des de l'estat d'espermato!Olde pel que seran quan siguin individus grans, el naixement es pr<r
dueix cientificament.
Quant a la. mort:
cL'acondictons.ment per a la mort
comença als divuit mesos. Cad.1. tn!ant passa dues vegades cada setma~
na a l'Hospital de Moribunds. Alli
*:---~-

<<Erasme d'Stefan Zweig»

mà, abans d'callO». un darrer concert per al meu plaer. Begurament
tindrà lloc al refectori d'aquesta casa ... Demaneu un permis, en nom
meu, pel meu advocat defensor...

•

peratura (per cert, bastant freda,
se. en comparació de les compensa- aquell
mes de febrer); em venia del
clons que brinda. la misèria. I encara, l'estabilitat no és, ni de Ínolt,
tan espectacular com la. inestabilitat.
L'estar satisfet no té l'encant d'una
aferrissada. lluita contra la desgràcia, n1 el pintoresquisme d'una pugna
contra la temptació, o d'una fatal
derrota a mans de la passió o del
dubte. L& fellcltat mal no és gron-

Un diari de gran
públic

U" •JM HOR

4

Els contes de LA HUMANITAT

EI darrer concert
per OLIVER·BRACHFELD
•••

Em fou concedit pel destf acostar-me a aquest home extraordinari. un esplendorós dia d'estiu, al
t:corso» del petit balneari V.... tres
anys abans de la revolució. Era de
bon matf; 'o anava al ten ls amb
la meva am1ga senyoreta Xlxmànov,
segon premi de violi del Conservatori de Sofia, la qual, naturalment
coneixia el mestre. Stainov venia dei
seu passeig habitual que efectuava
got d'ai~a mineral en mà «amb
una «palla» de Vidre que es guarda amb el got, com és CHitum a tots
els balnearis de l'Europa. Central 1
Oriental), sempre a la primera hora
de la matinada, per a no ésser vist
per la. multitud. La xtxmànov em

demnat a mort, per al qual no h1
ha. cap e:aperanca d'indult, no sa,..
bna ime.gmar-se els sentiments amb
els quals valg entrar a. la ceHa. de
Petko Stainov, per a adreça.r-l,i en
nom propi i en nom de tots els que
pre~vem l'ingrés, una darrera salutacló.
El gran compositor estava assegut
en el cpritu. quan jo vàrei¡ entrar.
Amb una veu tremolosa. li valg recordar la nostra primera., tan curta.
entrevista al ccorso» de V... , 1 jo
no volia creure les meves orelles
quan el gran home em digué amb
un to cordial, i com sl res cOm sl
l'hagués visitat a la seva. t>êtita ma.sia de Dimitrovsk: -si, home, prou
us_ recordo. Anàveu amb la petita
Xixmànov, no és pas verlt.at?Aquesta cordialitat, en l'antesala de
la m'?rt. em commogué més que ai
hagues trobat Petko St.ainov amb

El biògrat de «Maria Antonieta:»
ha trobat, en Erasme de Rotterdaru;

una fl¡ura a propòsit per a les seves grans dots de psicòleg 1 de crea-dor d'ambients.
El famós literat i filòsot cristià
l'~uto.r genial de «L'e-logi de la Fa:
llia», té una vida. tan rica d'elements
dramàtics i tan menada pel que fou
l'ideal de la seva vida, que, a travês
de la. ploma del gran biògraf austriac. el lector ha de seguir-la amb
un i.oterès apassionant.
QW.na gran tragèdia espiritual la
d'Erasme... Quin biògraf la podri<~.
dir amb més veritat 1 amb més for~~ Calla enfondir, amb tota objec~
bVltat en la seva vida 1 en la seva
o~ra; desfer llegendes, imputacions;
&tuar els actes en el moment just
ta la vida, recercar llS causes i sobretot, no oblidar, en cap monient
!a finalitat essencial de la vida i
1'obra. d'Erasme; la unitat espiritual
del món per mi.tjà de la cultura.
En ~es mans que n:> fossin le::;
Zwe1g, la biografia d'Erasme ¡)Oquedar una. obra freda d'erudit
~denciosa. probablement Í elxerrer:
""' de cara al lector. El hograt •Ja
:arta. Antonlcta», -l'obra que na.
lo~gat entre el nostre públic «Ed.lal Joventut»-, veu les figures
que estudià. en un pla humanissim
F~ totes les reaccions 1 els batecs'
o;.o per això que arriben al lect;m!
~blaun escalt humà, que converte'lectura d'una biografia en ..rn
.
~~el!tan apassionant com la de la
osvv a més forta.
ee:~óde d1r novament que la p;etlpogrà.f!ca que ta <Editorial
J
t~f:entut• dels seus llibres és cada
tnés noble t perfecte.

&:

Bern"'

A

~ stnor robc.rnadom.- Ahir, dl~

~. en~ ~~!~rts de vuit del ves,-. ~ o.!t Republlcà d'Esquer....
llriuu~:g de Gràcia, 42, primer,

Jlnls rr~na va donBA. lectura a al' llllbuJ;"er.ts del ~u llibre, pròxim
-se, «El senor gobernadon
ta tl.
ilo.~U&l es re.fl"!c:.e,xen interessants'
CI'"' ons del !oeU pas pels Governs
l'act.e ~e Burgos, l:fcelva t Alacant.
a COnstituir un franc èxit.

trist lloc on havia d'adreçar-me. A

dos quarts de sis, sempre espetegant de fred, estava ja al carrer.
Un vent fred havia. assecat ja la

darrera. humitat de l;atgua bruta

deixada per les darreres nevades;

els meus passos ressonaren amb un

ressò estrany, en els carrers buits

que mat no havia trobat tan deserts. Com que els primers tramvies
no surten de les cotxeres abans de
tres quarts de sis, havia de fer un
gran tros a peu, per arribar al convent dels Sants Ciril i Mètod, que
estava a l'altre costat de la nostra.
ciutat.
Quan, exhibint el meu passi degudament visat per l'auditor de
guerra, entrava al pa.ti, en obrir-se
la porta d'un cop em vaig quedar
submergit, molt sorprès, dins una
aum especial, com de contes 'de fades: L'espectacle, veritablement, era
inesperat... Davant meu, dos escamots de soldats, baioneta al fusell;
davant eJs soldats, dues rengleres
de seients de fusta de totes menes,
amb una dotzena de persones: militars, l'edvocat defensor l uns quants
paisans que no coneixia, però que
suposo que devien ésser periodistes.
I a uns ~renta passos d'aquest grup,
al qual JO queda.va incorporat, vaig
esquitllar-me sense fer soroll fins al
seient de l'advocat defensor, que no
em donà pas la mà com esperava.
Petko Stainov estava tocant un piano Steinway del darrer model... I
a poques passes de l'estrada improVisada -oh! horror!- hi havia posat contra el cel. si -no ho haveu
endevinat?- el patibul...
Però a.ra, Petko Stainov tocava.
Tocava una simfonia de la Vida 1
de la Mort, com mal no he sentit
tocar a cap home, ni conec cap composició semblant en tota la Utera,..
tura de música mundial... Tocava,
1 amb aquest mateix fet, tot el pati
estret del convent quedava. submergit en un curiós i mai Vist encantament. Tocava i àdhuc l'auditor de
guerra alçà la mà dreta, amb eJs
braços creuats. i meditabund, al
mentó... La immobilitat era quelcom d'extraordinari. Als Quatre costats, les parets grises del convent,
amb una campaneta i un rellotge;
fins aquest darrer semblava. immòbil. Sense girar el cap, «sabia» amb
plena certesa que cap dels soldats
gosava moure's; àdhuc aquests irracionals, bèsties vestides d'uniforme, J. M. S . .. . ........ •...•••
eren incapaços de sostreure's a la
màgica d'aquesta sublim composició Pepeta Casas ... ·.. ··. · ·•
improvisada, al lllndar de la. mort, Pare i fi~ antitelxistes .. .
a l'ombra del mateix pa.tlbul, de l'im- I Ramon G1bert ..... ...... .
mortal músic Petko Stainov que Josep Puig... ··· ... •·· .. .
l'estupidesa d'Uns quants bà.È'bars Joan Baqué ...... •·• ... ··•
desconeixedors del regne de l'espe= Josep Muxart ........... .
rit, enviava a morir per un dellcte I El nen Muxart ........... .
Maria. Rosa Alberic ... •••
que no era el seu...
Paraules molt més eloqüents que ! Un lleidatà . . . . .. .. . ... •••
la meva no podrien donar idea d'a- Lluís Soler ... ... .. ..... ..
quest concert excepcional. Sentíem Trinitat Vila de Soler ..... .
les ales de l'Arcàngel que anuncia Tous ... ... .. . ... ... .. .. ..
la mort a la Terra, sentíem el cor Diversos amics del bar «La
Vinya», de la Traveg...
dels àngels que lloaven el senyor.
sera ... . ,; ... ........... .
Volàvem sobre les negres aigües de
la Mort. Caront ens esperava, però L. Aymar de PORT DE
LA sELVA ........... .
d~pare~~ immedia!Aznent, i la
div_ma mus1ca de Stamov ens con- Un matrimoni de la Bar~
celoneta
duïa ja a altes 1 frondoses boscúries, pe.rò grises, terriblement grises, R. R. a la··m~òria "d'ÈiÍ
conÍpte
més gnses encara que els murs del
... "· ... ... ...
convent. I en sentir aquesta música de màgica bellesa, una esperan- Ramon Selma ... ... .. ·
ça folla 2erminà a la meva ànima: El nen Joan Baqué ... •••
potser, potser tot no estava perdut Un anònim ··· ... ··· ··· .. .
encara! No ens rmmobilitza. aquesta Alexandre Fargas ....... ..
música d'Ultratomba a tots a tots? Un de correus ........... .
All Si aquest enalnt.ament no es A la memòria d'En Gil 1
Serrate ......... ·;· ..... .
trenqués mai, si durés sempre, o almenys mesos, almenys setmanes, al- A la memòria d Antoni
Ro!ié .............. . .. .
menys un dia ... per guanyar temps...
Domenec Adell . .• .. . . .. .. .
per a no... per a no...
No sé quant temps durava aquest E. G ..................... .
concert. Estava massa excitat per Un telefònic ... ..... . ..... .
a prendre notes o per a retenir de El nen Jordi Sabaté .. . . .•
memòria -1 aixi, salvar per a. la Germanets Teresa, Rosa 1
Emlll ... ... ... . ...... ..
humanitat- aquesta música més bé
diabòUca que celestial, que, encara Vicenç Lloror .. . .. . ... . .•
més, no volia moure'm per tal de Hermini Borràs, a la memòria de l'«Avi» .
no trencar l'encantament màgic de
Alfons Salvadó i gemmns
la Immobilitat col:iectiva...
Aleshores, mentre que la grisa ela- Familia Voltó ........ .
ror de la matinada del dl& d'hi- Marian Colomé
vern s'aixecava lentament, treient Empar Busutil ... .. .
al m'O.sic diabòlic aquesta llum com Nens Sancho ........ .

I
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Suma anterior ... .. . 143.938'60 Uns amics del Poble Nou
per als amics presos
R. C., per Cataluyna
Recaptat en un Festival
Esportiu .. ............ . 1.000'- Ramon Vlles Torrent
6'- Un català d'esquerra ...
Angel i Carme Ismert ...
6'- Pepet& Riba (9a. veg.)
A. B .........••.••..•.••••
2'- Pere Galll!a (2&. veg.)
Joan Vilanova ........ . . ..
1'- Josep Plans ... .. . .. . .. .
Maria Bernaus .. . ... •.• , . ,
0'50 Un matrimoni de Sants
Francesc Grablel ...... .. .
Enric Sànchez Roca... ...
La nena. Pilar Ramis, a la
3'- Eulogi Gonzàlez ... ... . ..
memòria de l'Avi ......
Josepa Arnau ... ... ... . .•
_
•
2
Josep Vallbé ........... ...•
2'- E. F. M ............... .
Joan Barenys ...•.....
2'- M. B. M ., admirador de
Joan Ballester .. . ... .. .
Mftnuel Azaña. ... .. .
5._
Ricard Pons •.• ••• .. •
._ Sureda .............. .
2,_ ~r. R .................. .
Francesc Pujadó ... .. .
5
Famllla Benet... .. . ...
Josep Colell ... ... . ..
Un grup de dones de la
Adelina Magrané ... . ..
casa Fabra 1 coats (31
Josep ColeU Ma¡rané
,
vogada) ••.•••..••.••.•
11 60 Alexandre Mora .. . . ..
Le. nena Maria Mestres I
,_ Jaume Alcen ........... .
Arteta ................ ..
1
Anselm Ros ...... ........ .
Dos germanets, Lluls 1
,_ Maria Anton .. . .. . . . . . .•
I..ola ........ .
2,_ Eduard Meto ........... .
Josep Rigau ..•
1l'- P. A . .................... .
Marta Rigau ... •..
,_ Ramon Cardona (taxista)
Maria Camps ... . .. . ..
1,_ Armand Escandal .... .
Joan Mestre ........ .
1
1'- Montserrat ........... .
Miquel Mestre .. . •.. .. . ...
,_ A. E. G ......•..•......
Emili Prats . . . . . . .. . . . . . .•
6 ,_ P . E. G ....... ........ .
Carolina Fuertes .. . .. . ...
2
J. E. G . ....... .......... .
Una familia de la Selva.
, _ Pere Gómez . .. ... ... .. . . ..
del Camp ........... .
6
Bartomeu Serra ... .. . .. .
Francesc Pallarés i CamaDolors Macipe ... .. . .. . . ..
rassa, nen de dos anys,
Josepa Gultart ........... .
•
esquerrà ..............•
50 Joan Borrell ... ... ... .. .
2,_
2 ,_ Albert Tomàs •.••• •• •• •.•
El nen Pep Peiró i Vilà .. .
Patrici Arnau . .. .. . .. . .. .
6
3'- J. R. ... ..... ............•
Joan Esteva .. . .. . .. . .. .
Dolors S u grafies . . . . . . . , .
Dues germanes fermes
._ Llar catalana, per cata2
•
d'esquerra . . . ..• .. . .. . ..
lunya ................. .
10' Carme Roca ........... .
._ Jaumet Trabal 1 Noguera
Josep Gombau ......... . ..
2,_ Amadeu Déu ... ... ... . ..
Matrimoni d'esquerra .. . .. .
3
Ramon Trabal Farré ..... .
Joaquim Capdevila (setm.a,...
2'- Trabal ..... ...........•
na!) ............ .. ......•
,_ V. T ..................... .
1,_ A. Solé ..... . ...... .... . .
Gerard Capdevila ... . .. . ..
Pilar Vilallonga . .. .. . . ..
2
J osep Casa.novas (6 d'ocUna familia de TOSSA DE
MAR ................. .
5'- c:~re~a·~a~iui-i3. "'de···ca:
R. A., a la memòria de
sanovas ... ... ... ... ...
,_
COmpte .. .......... .. .
2,_ La nena Mercè Casanovas
J. R. C ................. ..
61'- Elvira Vidua Bragués
R. C. (6.• vegada) ... .. .
1'_ Pérez Codina . .. . .. .. .
Una catalana d'Esquerra .. .
0'50 E. C. A . ........•... .. .
Una catalana d'Esquerra .. .
A . ......•.... . ..• ••• ••.
Un nen del carrer de Ros0'60 A C ............•.••...
selló ................... ..
,_ Els dos germans ..... .
Antoni Muntaner ........ .
5
Joaquim Fau ... ... ... ...
La nena Montserrat Mun,_ Un soldat èel 6 d'octubre
2,_ Familia Lladós ........... .
taner .................... .
Dos mestres laics... ... .. .
10, _ Tomàs Darrera . .. .. . .. .. ..

rant, e rellot2e del campanar tocà
les vuit... De cop, l'encantament semblà acabat. Ningú no es mogué, per
cert; però jo sentia a l'aire, desesperat, el canVi, encara Que tots haguessln quedat Immòbils ... Les vult:
era l'hora de l'execució ... Ja. un soldat mogué el braç recolzat sobre
el fusell, o només era a.Hucinactó
meva? En aquest mateix moment,
enmig d'un moviment impulsiu començat amb la mà esquerra 1 que
la. dreta ha. via tot seguit continuar,
Petko Stainov, amb un canvi brusc,
sense cercar cap transició, i amb
una torça de J.a. qual sols ell era ca.paç i que amenaçava trencar les cordes do l'instrument, entonà l'llimne, l'himne revolucionari que ell havia. compost per a una. cançó de pa.gesos, no per a la Revolució i per
causa de la qual l'havien condemnat a_ mort... Encara sento 1 sempre orré la veu ferma, viril, abarltonada i pastosa. d'aquest home admlra.ble, 1 sempre recordaré aquest
himne tocat 1 cantat pel seu autor...
No em recordo de tot el que passà després. Sé que l'encantament
durà uns quants moments; alesh()o
res, bruscament. tot s'acabà. Ens vàrem aixecar cridant; recordo la veu
ronca i la gesticulació de l'auditor

:•la

dóL'lnic.l del curs: llibres de divu1p~
tursrra:mat.ièr\1.-Ara que comença el
r BCadèmic, professors 1 alumnes
~ bé de tenir en compte els llide iratnaticals auxiliars, que ajun a la t::..sca divulgadora de les
~es establertes en els tractats. Reb em els manuals de Pompeu Fa~&. la «CoHeccló Popular Barcino»:
a catalanu, ñ.es p.dncla1tes de gramàtica• «La con~ó dels verbs en cat8J.b. Tamba' e la mateixa collecció, cEls barZlc~talàes. (guia de depuració del lèMontsià 1 lEJ
'"talà >. d
A. Jor~ castellà comparats»; de c.
huals Esco' que figura entre els eMa~
~< L'alllbe lars Barcino».
rament. de Catalunra..-La
~
Gran dels francesos contra Pere el
va tenir una 11 catastróflca per
tlc~vasors del nostre país. Les grons
Plnv.rl<o. catalanes 1 llur heroica cam
- ;.¡ de resl..stência per terra amb
tea:~de l'inva...C'.()r són defcri!'alable 1a beramen~ de Catalunya»,
!leiêia <agment de la Crònica de
la •Co~ PU~llcat en català modern a
~c1ó Popular Barcino».
1,t1

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

El dia següent, a la ma.tinada,
m'aixecava, molt fredolic. El fred del
meu cos no venia pas de la tem-

de

a

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO

•••

tenen les més boniques joguines, 1 els
dies que hl ha morts els donen crema
de xocolata. Aprenen d'aquesta manera a considerar la mort com una
diosa.»
cosa natural.•
Vegeu, encara, aquesta desc.r1pel6
L'autor r.o pot sostreure·s dc ferde com es comporta la. societat en
aquest món superctvilitzat:
· «La civilització no té en absolut
necessitat de noblesa nl d'heroisme:
Ambdues coses són simptomes d'ineficàcia politica. En una societat ben
organitzada com la nostra ningú no
tindrà ocasió d'ésser noble n1 heroic...
On hi ha guerres, on hl ha juraments
de fldelltat, on h1 ha temptacions,
objectes d'amor pels quals lluitar o
pensar, alli, naturalment, noblesa l
heroisme tenen una explicació. Però
avui-en l'època cjordtana»-ja no lú
ha guerres ...»
Molt, molt més ens faria descriure 1
comentar els sans judicis 1 encertades objeccions que es troben en el
transcurs d'aquesta noveHa «Un mun' do feliz», per tots conceptes excellent.
Luys Santa Marina ha acomplert
la. düícil tasca. d'adaptar no sols la
fragments
pr~. sinó la traducció
poet1cs, i ho ha realitzat d'una manera destra 1 molt perfectament encertada, al castellà.
Quant a la presentació és digna
de tot elogi 1 acredita, una vegada
ALDONS HUXLEY
més el bon gust de la CoHeccló cCennos veure el contrast d'un home dels tauro» 1 l'editor Llu!s Miracle.
Es una novella digna d'ésser llenostres dies amb aquella gent que ens
descriu, i. ho assoleix plenament, en gida.
ENRIC J. PEDROL
fer aparèixer la figura preeminent
del «Salvatge», un Individu que inclús en l'època de la música sintètica
1 el cinema audible, perfumat i palpable, li era. permès de viw·e apartat,
junt amb altra gent, en un recó de
món, com a espècimen rar.
I entaula una sèrie de considera~
clons filosòfiques gràcies a aquest
«Salvatge»:
A."
A.«L'actual felicitat - la de l'època
'iwi
:p:re:_:m:o:l:t~tnl:n:-~~~~N·~·~~:"'~If~,~.o~l~.~-,&A~g!ijJtòi·cO:\eci:.ii'oi.oi!o~o;is!f±e~,..!j
cjordiana»-Sembla sem

Al cinquè d!a després de l'entrada dels blancs a la nostra ciutat
Petko Stainov tou condemnat
mort.

5

~~l&'t.s~ue~~tit~~ ~a:n~

Petko Stalnov tocava una simfonia

no he sentit

de conte de fades, amb el seu abric
llarg, escalaven l'estrada... Jo no pode ta Vida 1 de la Mort com mal
gui veure tota. l'horrorosa. escena;
tocar...
l'última cosa que veia era el carn(Dibu!s d'Arteche)
panar, en caure jo a terra., com un
gran dit gria 1 amenaçador estès soPerò no tenen bre meu. Em valg despertar mig hola cara tràgica...
quelcom de traeèdla, sempre, les ca- ra. després al gabinet de l'auditor
res de tots els cecs, 1 dels cecs que on l'advocat em féu portar...
es dediquen a la música, potser encarn una mica. més ... ?
Us estalviaré tot allò de què parlàvem; eren coses sense lmportàncla.
Sta.inov m 'ofert una taça. de cafè
turc, amb una cullereta de dolç com
és l'antiga usança de la nostra terra. Durant tota la conversa no perdé ni per un moment la seva serenitat i bon humor; només els seus
grans 1 fins dits del geeant que era,
CAMISERS
jugaven nerviosament amb els grans
grossos 1 ¡rocs1 d'un cslegb, aques-CASA ESPECIAL PER
ta mena de rosari amb què ens
A C&MITSES A MIDA
agrada jugar elia i nit els llevantins, 1 que jo, quan era petit, l essent educat per la meva mare en la
reHgió catòlica, creia que era el rosan de debò dels c.ismàtlcs (o, com
diuen ells: COrtodOXOfl).
Poc a poc, jo també valg perdre
la cohibició que m'ennuegava de bell
antuvt. i parlàvem, com mestre 1
NO RESPONEM DE LA
deixeble, quan aquest darrer va a
demanar consell al seu professor.
PUBLICACIO DE LES
En acabar, en disposar-me a marxar, Stainov m'a.llargà molt cordialNOTES QUE NO ENS
ment la mà, I com sl m'Invités a
un ooncert particular a casa seva.

presentà, i el mestre de les músiques immortals es dignà conversar
alguns minuts amb nosaltres. El seu
cap, amb els ulls sense llum, feta
pensar en una màscara. viva de Beethoven, mès apassionada., potser, però ensems amb modulacions més febles, més esclaves del seu rostre.
I ara. aquest gran mestre el més
gran músic del nostre t>éttt pais,
esta va condemnat a mort pels blancs
contrarevolucionaris, només pel fet
que els roi&s cantaven l'hlmne revolucionari amb la música d'Una cançó seva força coneguda ...
En aquells moments de turbulència pollttca, Jo esta va prepa.ra.nt encara -essent cinc anys més fove
que la meva aml¡a Xlxmànov- 'ingrés al primer any del COnservatori. Fingint-me deiXeble del mestre
i valent-me d'unes relacions del meú
pare, coronel retirat de l'Exèrcit, no
valg trigar pas gaire a obtenir el
perm1s per anar a visitar Petko Stalnov a la seva cella. un dia abans
del fixat per a la seva execució.
L& capella fou establerta en el
petit convent dels monjos dels Sants
C1ri1 1 Mètod, habilitat per a presó,
1 els venerables Pares s'havien refugiat al ¡¡ran monestir de l'Església Ortodoxa, més apte per a ésser
defensat, àdhuc amb les armes, en em digué:
-Ah! Ho sabeu ja? No? L'au~
caa d'alguna aublevac16 del cmob•.
El que no ha Visitat mal un con- rl\&t militar em concedeix donar de-

SIGUIN TRAMESES EN
CATALA

::·. ::: .. ,
Familia Fusté ... :· · .. .
··• .... ..
Jaum
Esta e Dfez ·.. ... ... .. ·
pé ... ... ... ... •••

Tarrés .. · .. · ·.. •·• .. .
Eduardet Petit .......... ..
Francesc Alberch ....... ..
Alfons Ca.sanovas ........ .
Antoni Glménez .. . .. . .. ~
Un republicà d'esquerra .. .
Joan Rovira .............. ~
Agustí Olivella .......... ..
Antonieta Olivella ....... ..
Roser Pijoan ... ... .. . .. .
Penya Federals «Cafè Euterpe~, SABADELL .....•
Maria Andrés ... ... .. ... .
Joan Andrés .. ... ......... .
Candelària Serradell
Josepa Fitó ......... ::: :::
Maria Fitó
Un «Xirguisia» ..... · ..... ~
Carme, 44 (7.• -f~~da)· .. .
Un ciutadà
Ricard i N~iié ··· ··· ···
Ddefons i Ricard" ..... .
...... "'
N N
··· ··· ... '"
J0se · A' ......
l(f1 ~io "· ··• .. • .. •
enc ........ .
Erne
Llo st Cleric ... •.. . ..
F : r e s ........... .
Josep ~crudo ··• ···
Joan Bonet .. :··... ··:.• '.'.'.
~~~~ ~enlsrez 'p" "t" .. ·
on ...
,
Un d esquerra ........ .
~e Prada .............. ..
par i Ramon Ribas
A. !mM. Ram...... ... ... ...
~oaq·
on ... ... . ..
u
A la memòria del 6 d'octubre ................. .
Jaume Claramunt 1 Antònia Ferrer (8a. veg )
Josep Silvestre ... , · "'
Ramon Tarragó ... .'.'. :::
Celestina Sancho
El nen Jordi RaiiitèS" ...
Un esquerrà d'El Ma.sn0Ü
Pere Giró .............. .
A la memòria de Compte
1 Alba ..... ...... .
A la memòria del 6 "d•OO:
tubre, tamllla Padrosa
Un admirador de Com-

Marf:u.

panys (E. P.l ... ... . ..

Dues germanes. Anna t
Dolors, admiradores de
l'Avi ................. .
Un simpatitzant d'AblsJs~ ................. .
. Oblet ........... .
Ricard Caballerta .. .
Teresa Gahal!erta . . . . ..
Rogeu surlol ........ .
Encarna D. Yebra .. .
Joaquim D. Yebra ... . ..
M. C . ...... ...........•

Tomàs Salvador (6a. veg.)

Anna Garriga ... ... .. . . ..
Senyora Duran ..• .. . ...
Germans VIdal (8a. ve¡¡.)
Bomhardó (pare 1 fUl) •.• •••

Vlcenç Ten .............. .

5,_ E. E .. ....... : •.••.. ••••..
2, _

Solé 1 fills . . . . . . .. . ... . ..

1'_

R. T ..........•.••..••••••
IJu!s Sal danya ... . .. •.••.•

4
s·-

r= ras~¡, ~~~go Be~etto :::
,_ Teodor Piña ............. ..
2
5'5'- La nena Pilaret& Mariné

~u~· ~tiUes· ~a:tàiañiSteS

;:- "Mercè Rissech, a la. mer= mòria del se<I germà ...
J osepa Fusté, a la memòria del seu fill .. . ... ...
5'25 Maria J uventey, a la. memòria de Macià ........ .
Ripoll ... ... ... •.•
3._ Jaume
MarcelU Ripoll ... ........ .
Sara Pavia ........... .
25 ,_ Una
parella d'esquerra
Andreu serra Jordana
2._
sau de Serra. ...
Mercè
,
50 Jordi Serre. sau ... . ..
0 ,_
2,_ IJuïsa Serra sau .. ... .
25,_ Maria i Josep Sagrés ...
5._ Adelaida Sagrés i promès
2

3'3'-

1'-

5'-

1'-

1'2'-

5'6'2'-

1'-

Josep Barrubés

10'- Ferran Soler .. . •.... .
1'- Un separatista ... .. .
Familia Compte ... . ..
1'-

75'0'50

0'60
O'SO

o·so

0'50

2'50'6'2'-

1'1'-

1'2'2'-

S'10'1'3'2'60
2'1'-

s·-

2'-

1'-

1'2'1'2'1'1'-

2'10'-

1'2'-

1'-

s·- ¡
I

l'=

La Cultura
...
.~

AHIR, A LA UNIVERSITAT

El Rector accidental digué als
periodistes que s'hauria d'a·
cabar el règim transitori que
està sofrint la Universitat

curs acadèmic. També digué, l no
lamentà moltíssim, que la Universitat Autònoma de Barcelona es troba
en aquest estat transitori i anonnal.
-Jo crec - afegi el senyor Palo-mes- que aquesta situació hauria
de desaparèixer dintre la major brevetat. El persistir en aquest règlm
no fomenta sinó passions ...
-¿sabeu quelcom de les gestions
del senyor Mur?
-No ~ontestà--. No en tinc cap
noticia. Espero, no obstant, que tl
seu retorn serà demà o passat demà.
Amb aquestes paraules el Rector
accidental substitut s'acomiadà dels
periodistes.

CURSETS

2'1'2'1'1' -

s·-

•._

A FAVOR D'ANTONI ESPINA
S'ha publicat el següent manifest
signat per diverses personalitats de
relleu cultural :
· «~:Un escritor español, Antonío Es..
plna, ha llevado una vk! "\ de trabajo. Su lnteligencla ha sldo slempre
indeJ?Bndiente. No ha comprometido
su d1gnidad en nada. Por permanecer excnto, ha rehusado cargos públicos. Sus trabajos literarios se han
llevada todas sus e:1ergias. Si los
lectores, millares y millares de lectores, le siguen, a la confianza en
su probtdad y en S'U. delicadeza. se
dtbe. La. boja diaria, que tantos afa-nes supone y que tantos esfuerzos
absorbe, tiene en Antonio Espina un
cultor perseverante. La actuaiidad
impone al escritor un julcio cotidia,..
no. No es posible hurtarse en buena
ley al deber, y el deber lleva muchas
vec~ al sacrlficio. Antonio Espina,
peruxlista, fiel a su conciencia, leal
para sus lectores, roza hoy en lo di>
lo roso.
Con Antonlo Espina, afectuo,sa...
mente, en estas homs de noble sufri·
mlento, estamos todos.
Los derechos de 1~ critica son im·
pre-scindibles. Contra. los menoscabos
Y detrimentos de tal derecho pr<>
testamos con energia. No tmp-.Jtamos
a las esenclas lo que es achaq..xe
del accidente. Por lo mismo que amamos las esencias, ansiamos que se
mantengan puras, fntegras, por encima de las contingencias vartas de
la politica y de las persona1es naqueza.s. - Azorín, Rieardo Baeza
Plo Baroja, José Bergamln, Julià!Í
Bestetro, Ignacio BoUvar, Enrique
Dfez...Canedo, Juan J. Domenchina,
Francisco Grandmontagne, Juan Ramón Jiménez, Lu!s Jlménez de Asúa,
Juan de la Encina. Gregorlo Mara.fión, José Moreno Vllla, Miguel Pérez Ferrero~ Fernando de los Rios
'
Gonzalo R. La!ora.J
la continua vida de sotoobre perquè passen els escriptors ba estat
francament protestada per les insignes personalitats que signen el pre-cedent manifest.
LA HUMANITAT es troba compte.
tament tdentlftcada en la citada protesta 1 adjunta la seva veu a favor
d'una critica sense les traves que
l'assetgen, per dissort, massa continuament.

Un curset. sobre Filosofia POOUvlsta. - Demà, dijous, el doctor Dcr
mènec Casanoves donarà, al local de
l'Ateneu Polytechn!cum (Alt de Sant
Pere, 27, principal), la primera lllçó
del curset de FilosoUa Positivista que
ha organitzat l'esmentada entitat.
Constarà aquest curset de set lllQOnS, les quals seran donades els
dijous, de vtút a nou de la nlt, 1
d'acord amb el següent programa:
I. Els antecedents del Positivisme.
La Fllosofia critica. El desenvolupament de les ciències.-II. La crtst
filosòfica del segle XIX. El concepte
del fet positiu. L& !dea del progrés
indefinit de les c.iències.-m. Els
lnlcladors I principals tepresentants 1
.del Positlvisme.-IV. Els objectes de
les ciències i el Positivisme. La Psiuna conte~
pronunciarà
nou,
les
a
cologia. L& Soclolog!a.-V. L& cultura del P061tivlsme: Rellgló, Me- rència el catedràtic doctor Josep Xitaíisica. Història.-Vl. La cultura. del rau, sobre el tema «Campalans, exemPOSitivisme: L& Moral. L'Art.-VU. ple t guiatge».
L'acte serà públic i començarà
Perspectiva hlstórtca 1 critica del P<>puntualment a l'hora anunct.ada.
sitivisme. El cieb l el csentiU.

'-------:*· -------·

Ateneu Enciclopèdic Popular. -

DemA començarà el curset organit-

zat per la Secció de Ciències de l'A~
neu Enciclopèdic Popular, d'Iniciació a la Biol~a , que anarà a càrrec
10'- del doctor Cosme Rotes.
El divendres, dia 18, començarà
2'- el _curs d'Electricitat ElementaJ, que
2'- anirà a càrrec del senyor Albert

s·-

2'-

4'-

··-

2'50 presentants de la Premsa per a ma2'- nifestar-los que havia començat el

1'-

3'-

s·-

2'25'- E. Farreras ......... .. .
4'- Per Catalunya 1 Com~
2'panys t2.• vegada) ..•
2'1'~;= Josep Farré ......... ..•
1',_ Joan Pous .............. .
1,_ Un que no té carnet ..... .
0'50
2,
5'Ursula C. ... ... ... ... .. .
0 ,_
50 Un amic dels ex-conse5
S'llers ............ ..... .
,_ Un peix fregit .......... ..
0'50
2 ._ Un que ha estat a Càd!z
10,_
l Cartagena ... .. . .. . .. .
2'21'- Jull Vidriera. per Cats,..
2'lunya ........... .
1',_ Francesc Pedrol
1'1
2'l'- Josep Bernat ... . .•
.
.....
Montero
Pau
._
1'2 ,_ Enric Tallon ....... ..
1'1._ Francesc Rosen ... . ..
2'3._ Francesc Balagué ...
2'2 •_ Francesc Sala ... ... . ..
2 •_ Ramon Martí ... .. . .. .
2'50
2,_ Elisa Botet ........... .
2'50
1
0'50
Josepa. Bautó ... .. ... .
&'
1's·= Un valencià d'esquerra ...
1
Massa.na
ventura
2,, - Bona
Carbon~ll .. . ... .. . .. . .. .
0'50
2
0'50
Júlia S&!vadó Massana •
0'25
2.5() Rosa Cartró Massa na . , ,
0'50
...
2 '50 Rosa Salvadó Massana
Dolors Costa Salvadó
.
0'50 .
0 50
1'0'50 Antoni Costa Mart! .. .
Mart.f Ribas ... ... .. .
1'2•
.. .
1'5.- Joan Ribr.s Anglada
Lluïsa Angla da .. . . .. . .•
1'Caterina Anglada .. ...... .
1'Isidre Tomàs ... ..... .
2'5 •._
..
.
...
...
Andreu
Maria
_
2'2
Ambrós ...... .. .
1'6 ._ Josep VUa
.
........
Rita
._
1'2
1'2•_ Manuela. Garcia .. . .. .
1'5 ._ Dolors Ambrós ... .. .
1'2 ._ Teresa .............. .
Agustina Falguera .. .
1'1'2 ._ Joaquima Malapeira ...
Pere Bergancinl .. . .. .
1'25
0'50
2._ Josep Ruiz .. . ........... .
.
.....
..
.
...
...
Via
Mercé
_
,
1'1
3'- Antònia Monpeó ....... ..
1'2'- Empar Hcas ........ ... .
1'2' _ Els nens Jordi l Montserrat Pas: u&.l, a la salut
1'dels er..1presonats ..... .
5'10'0'50 Jaume Mussoms ... .. . .. .
1'1'- Alfred Paune Punti ..... .
2'1'- Consol v asas Brtz ... . ..
2'3'- Maria Mercè Pauné Flo-ris ................. .
1._
2'2'- Josepa Pauné Florts ..... .
2'0'50 Alfred Pauné Casas . .. .. .
2'1'- Vfctor Pauné Casas .. . . ..
2'5'- F. Arnau I Cortina .. ... .
10'5'- Concepció Suàrez d'Arnau
2'- Josep Amau i Suàrez ...
2'50
2'- Margarida Arnau Suàrez
2'50
1'- Victòria Arnau I Suà.rez.
2'50
2'50 Nnusi~a Arnau i Suà.rez .
2'50
3'Un grup de verns d'Esquerra del Passatge de
2' St. Pau, a la salut dels
ex-consellers:
2'- Francesc Navarro ...
1'Gaspar Ferrer ....... ..
1'2'- EmUia de Ferrer .. . . ..
1'1'- Albert Ferrer ... . .. .. .
1'1'Màrius Ferrer ... .. .
1'1'- Josepa Navarro ..... .
1'7'- Magdalena BibUonl , ..
5'2'- Maria Gómez ........ .
1'1'- Dolors Oset .. . ... . ..
1'1'Elionor Tolon .. . ... .. .
1'1'- Maria Juan ..... .
1'1'1'Suma 1 segueix ...
145-859'35

2'1'Ahir al migdia els periodistes que
1'2'- fan informació al nostre primer Cenal dess·- tre docent, van ésser rebuts
2'- patx oficial pel que fa de rector en
2'- funcions transitòries, per l'absència
2'- de l'altre Rector accldental, senyor
1'- Mur.
El senyor Palomes va rebre els re0'50
5'2'2'2'2'-

•..

NOTICIARI

Una Escola de Venedores. - Sota.
els auspicis de l'Institut de CUltura.
l Biblioteca Popular de la Dona,
s'acaba d'organitzar un curset sobre
l'Escola de Venedores, ensenyament
necessari, tant a les senyoretes j:1
coHocades, com a les que vulguin deYlla.
COntinuarà obert el perlode d'ln.s- dicar-se a aquesta professió.
Aquestes classes es donaran tots
cripció a la secretaria de l'Ateneu,
on facilitaran programes i detalls d.e els dies, de vuit a nou de la olt.
les esmentades classes.

6'2' 2'J osep Xirau, al Campalans Club.
2'- - AJ local d'aquesta entitat. PasseJg
3- del Ttiomt, 8'1, I amb motiu de la
1'- seva lnaugura.cló oficial, aquesta ntt.

CONFERENCIES

L'eficàcia de l'anunci té
relació directa amb la di·
fusió del diari
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LA GUERRA A EUROPA

1

El s .etiòpics han penetrat .al ud d Eritrea dividint 1exèrcit italià
1

Els italians han pres Akxum. -- El· Ras Desta avança vers Gerlogubi amb cent mil homes. -- Etiòpics
i italians fan grans preparatius per a una nova ofensiva al Nord i al Sud. -- Harrar és el nou objectiu
LA INVASIO FEIXISTA D'ABISSI NIA

la situació al front

~o~re

·ta Jari mi~

lit~r fftiutnh
P l uja de notícies
Han estat moltes i molt variades,
les informacions rebudes. durant les
darreres vint-i-quatre hores transcorregudes. La més sorprenent, és la
que es refereix al proposat coronament per Itàlia d'Emperador d'AbiS·
$!nia a favor del cap traïdor Dejac
Haile Selassie Gugsa. S'ha de pensar
que per a elegir un Emperador d'A·
b!sslnia, que no sigui el Negus ac·
tual, el primer que es necessita, és
tenir la possessió del territori etiòpic.
Els italians han pres Axum, la
Ciutat Santa, l'evacuació de la qual
jou ordenada pel Negus, per a evi·
tar la seva destrucctó pels bombardeigs. Les poblacions de Hauzoin i
SaTGata, diuen de Roma, que ha¡~
passat a poder dels feixistes.
L'aviació italiana ha bombardejat
Daguere situat a la banda esquerra
del riu Webe i el poble de Daganko.
Els etíops, fugitius dels poblats bombardejats, manifesten que els avions
italians han destroçat les seves llars,
i han mort les sev~s dones germans i
nens. Per altra banda, els reconeixen~nts aeris italians asseguren no
haver aprecic.t en els seus vols cap
concentració etiòpica d'importància.
I nosaltres preguntem: Com és pos.
sible que sense resistència ejectiva,
l'avanç italià es trobi paralitzat, malgrat els elements de guerra de què
diSposa Itàlia?
Totes aquestes coses ia ens les exp?icaran, l'alt ca) italià que ha arribat de Roma al front feixista d'A·
bissinia en viatge d'inspecció i el
general' italià enviat especial . de
Mussolini c.; wndres per a tramttar
amb els anglesos, diplomàticament,
assumptes de gran interès.
El
t·ò ·
amb
exè 1·t de
180.J00 el:o~~J es prep~:en
a re-

Dues dramàtiques fotos de dos moments culminants del desesperat atac Ita lià sobre Adua, en els dies que
ritrea, al servei d'ltàlia,concentrats al peu de les m untanyes, es llançaren a fons en durrssl

la lluita no era ni de molt decidida a favor de l'Invasor. La cavalleria regular lndlgena I els ((askarlsl1 d'E·
me::; marxes per la terra abrupta d' Adua, I obriren pas als cossO'S d'exèrcit metropolitans
(Fotos Sànchez Català.)

I

La b a talla que es pre·

Els italians tenen desenrotlla creixent activitat i ba
Els italians ocupen
reemprés el seu intens bombardeig
p ara a l front d'Oga ·
molt d ' inter ès a pre n- sobre
quatre mil quilòme·
Gorahi
(front
d'Ogaden).
A·
d en
tres quadrats
questa
activitat
de
l'aviació
dre
Harrar
italiana
i
els
e
tiò·
Addis Abeba, 15. - Les notícies que
s'interpreta com un in dici de la imRoma 15. - En els oercles oficiosos
pics a d e fe n sar-lo
es reben del front del Sud són claraminència d'un gran atac a mb artiment demostratives que al fron t
Addis Abeba, 15. - Les notícies lleria, infanteria i cavalleria motorit- es diu que n o hi ha hagut cap operació de gran importància durant ad'Ogaden s'in.iciarà, d'un moment a que arriben d'Harrar coincideixen en zades, i t ancs i carros d'assalt.
quests da rrers dies, sinó tan solal'altre, la pruner!" gran batalla de ' afirmar que s'apropen moments greus
El general abissini lUassibu ha tra- ment alguns combats de poca transla guerra. itai~t10p.
per a aquella ciutat.
mès, des del seu Quarter General de
Els italians ha~ emprat tot unaj E!s i.talia~s han dem~.t~at un es- Jijiga, cinc mil homes amo una quan. cendència a Setit i Om Ager.
La superfície que fins ara ocupen
setmana per tal d a~umular ele!De_n~s pec1al mte_res .Per la pos1~1o d'Harr~r. titat considerable de provisió de fu·
per a aquesta ofens1va i els a~1ssmJS que const1tueu: Uf!a venta_ble po~t:l sells i muncious perquè s'afegeixin els italians és d'uns 4.000 quilòmeconcentren constantment eontmgents sobre el ferrocarnl, que es l'umca a la defensa de Gorahi, població tres quadrats.
armats.
via d'Etiopia vers a la mar. Per ~- que els etíops estan determinats a
Una informació italia ·
• Es calcula que uns 200.000 abisswis questa raó, els etíops no es deixara,1 retenir a tota costa.
regularment armats, però gaireoé en arrebassar fàcilment tan important
na d e l'o cupació d ' A ·
El comandament etiop d'Ogaden
sistir en tots els fronts, l'ofensiva absolut despt·ovcïts de mitjans per a posició, i tot fa creure que es desendiu haver rebut confirmació teleg¡-àxum. A la Somalia
g~.'tc.:al italiana que S'apropa. Els lluitar contra els armaments m011erns, rotllaran fets d'importància.
d'intenses lluites al front Nortl .
seus centres de <Tesistència són Ma- !.'enfrontaran a tres cossos d'exèrcit
.Després d'Ogaden, Barrar és d fica
hi t oma a ploure
El
comandament
ha
anunciat
també
callé (que serà el primer objectiu italians sortits de la Somalia, inte- princi¡li d'elevació d'Etiopia. La ciuRoma, 15. - L'enviat especial del
que
ha
sabut
que
el
ccRasu
Kassa
est;.
italià) i Harrar. Les tropes del ras grats per grans contingents de for- tat està situada en una interstcció de
ccLaboro Fascistau comunica l'oeupaSeyum es deuen trobar actualment ces motoritzades, l'avanç de les qu,lls muntanyes, una de les quals té més operant a l llarg de la línia entre ció d'Akxum i telegrafia aquests deAxum
i
Adua
i
que
ha
causat
consisituad~s defensant el pas del riu serà prote¡p.t per l'aviacio que en de 1.800 metres d'altura. Naturalment
talls:
Takkaze, on molt aviat tindran lloc aquest territoti podrà mostrar·se altA- això donarà un gran avantatge als derables baixes a les tropes italiauts.
ccEl general De Bono ha rebut aS'afirma
que
els
soldats
etíops
manforts combats. El Negus ha rebut ment eficient per tractar-se de terres als etíops, donat el cas indubtable
quest matí l'homenat:¡-e d'Abuna, bis.
tenen
les
seves
posicions
valentment,
dos importants reforços, 5.000 indi- planeres.
que aquesta ciutat sigui bombarde- i també
be copte de la ciutat santa, que ha
que ;;.'han fet a l'enemic molts conferenciat
genes de Kambata i 35.000 guerrers
Com és sabut, les tropes italianes jada.
amb el generalissnn itanòmades, que han acudit a Addis en aquest front són comanades pel
Els defensors de la ciutat acumu- presoners, entt·e ells di\·ersos oficials. lià i li ha ofert les claus de la ciutat.
Abeba a r ecollir armes, responent a general Graziani.
Jen gran quantitat de material de
L'alt prelat ttíop anava revestit
la mobilització general decretada
Arran _,, 1 teatre d'aquesta batalla, guerra i es creu que oferiran grau
El comte Vinci conti· amb els ornaments sagrats que emper l'Emperador.
es fan mU pronòstics, pel fet que, resistència.
pra
en les cerimònies i l'acom!lanyanua custodiat
mentres els italians afirmen que les
S'assegura que, durant els últims
\'en els principals representants del
Addis Al>eba, 15. - El comte de clericat a les se\'es ordres.
Servei avançat etiòpic se\'es forces es troben a 50 milles dies, han arribat a Harrar importants
d'Barrar, els etíops declaren que els proveïments de municions i conside- Vinci es troba encara custodiat a
La cerimònia va tenir els mateixos
Els abissinis, mestres en l'art de la separa de dit important centre més rabies ¡·eforços humans. Nomorosos la casa l'!el ras Desta. llom creu que caràcters de solemnita que la rendició
guerra, han establert sobre el camp de 100 milles.
grups de guerrers han abandonat emprendrà la seva marxa a la nit, dels caps de la regió.
d'operacions, un servei avançat d'u.
Abissinis i italians les seves llances per a substituir-Ies en tren especial. El Govern etíop
Després dtl conferuncia& arn~ el
amaga la seva anada fins despres general De Bono, que va rebre amana tal magnitud, que ha causat i'asl' f
·
pel fusell metralladora.
d'haver-se
realitzat.
La
guàrdia
que
torament i l'admiració fins dels mapreparen
ensava
Les tropes d'Uarrar hau establert
blement els comisisonats, l'Estat 1\Iateixos italians combatents. El mis
Addis Abeba, 15. - Els caps mili- àdhuc una estació de radiotelegrafia, li ha estat imposada obeeix a l temor jor \'a donar l'ordre d'ocupació i dlpetit moviment de les tropes invaso- tars abissinis tenen ultimats tots els amb Addis Abeba, en previsió de una que senten els abissinis que intenti verses patrulles d<C'a skarisn italians,
1·es, en marxa, al camp, abans o des- preparatius per a desencadenar una nova. ruptura. de Ics comunicaciou~ feri~e per tal de causar més conflic- per tanyents al regiment número 23,
prés del combat, com aixi mateix, formidable ofensiva al front nord telegràfiques, tal com ocorregué re- tes internacionals. El comte s'ha entraren a la ciutat i varen ocupar
tots els projectes i plans tàctics i es. que coincidirà, probablement, amb centmcnt a l Nord.
quedat a Adclis Abeba, perquè estin1a les primeres cases de la mateixa. Es
tratègics que prepara el comanda- l'ofensiva que lllanegen els italians
Els italians volen ta· que el ministre no ha d'abandonar produïreu alguns incdents, però l'oment italià, són coneguts pels caps a l sud, la qual ha estat retardada
el pais fins que ho hagi fet el darrer
va efectuar-se sense trobar
de les forces del Negus al cap de poc pels graus aiguats que han caigut
llar la ·ru ta del S udan dels seus compatriotes, i es diu que cupació
~e cap mena.
A poca
t emps de la seva iniciativa. Això és durant les últimes vint-i-quatre holi fou negat el permis per a esperar ~s~tència
anglès
d1:::tanc1a
hi anaven diversos re¡:tdegut al ¡et que els etiòpics han es- res i que han deixat la provincia
la caravana del doctor Agostino. ments de reforç.
tablert un acurat servei de vigilàn- d'Ogaden totalment impracticable per
Addis Abeba, 15. - Les notícies que S'estima que aquest arribarà a 1\loEn tot el front ocupat per les foreta a tot el front.
a les forces motoritzades italianes es rebeu del front Sud són coutradi~ gigo el dimecres, i que en aquesta
pel fet que els tancs, carros d'assalt, tòries. Algunes informen que els ita- estació es trobarà en ella el comte ces ítaliams s'observa des de k!s darAquest servei està format, per un camions, tractors ¡ motocicletes que- lians es troben a 50 milles d'Harrar, Vinci.
reres quaranta vnit hores el retorn de
cercle que s'estén al voltant de tots darien enfonsats al fang.
molts nuclis d'habitants que fugiren
i altres que es desenrotlla una gran
1\tés
de
cinc-cents
súbdits
angles?s
els seus exèrcits. La seva principal
L'atac general abissini al front oatalla als volt:Utts de Ual-Ual i Ger- pensen evacuar Addis Abeba durant i retornen a les seves llars amb atuells i bestiar.
missió consisteix a descobrir, al nord requereix encara alguns prep.\- logubi, que estan situades a 300 ..ni- aquesta setmana.
jront enemic, totes les activitats i ratius més, sobretot per als avit ua.- Ues d'Harrar.
En els dos darrers dies, els fugimaniobres que S'observen, donant llaments de municions, queviures i
tius que han tornat a les seves cases
Sembla que el geneml Graziani con·
E ls e tiòpics te n e n bo· en les zones d' Adigrat i Adua ascenfX?mpte immediata.ment als caps a- material sanitari, i hom creu que tot tinua el seu avanç a la província
b1ssmis del ser"et avançat, de les estarà a punt t>er a començaments de d'Ogaden, a marxes forçades, pt·op
d·eh:en a molts centenars. Segons els
n a mor al
proba.bles intervencions de les tropes Ja propera setmana.
corresponsals de premsa romana han
de la frontera de la Somalla angleenemtgues. ~n una paraul!J, han ¡
Addis Abeba, 15. - El silenci que arribat a les línies italianes aÍguns
sà. Segons sembla, l'objecte del gecr~~t un meto~e de reconetxement 1
Més in d ígenes d e l 'E· neral Ur•tziani es apoderar-se de l!t ve observant el Govern, I que f.\ grups de soldats etíops procedents del
mtlttar que mat no acaba i amb la
•
d
ruta de caravanes a Jijiga i Uarrar. impossible als corresponsals de prem- terreny ocupat per l'enemic, oferintparticularitat que la conmnicació de
ntrea que eserten
Aquesta ruta té molta importància, sa complir amb el seu comès, sl bé so al comandament italià per n. comla perifèria al centre no es veu mai
Addi~ Abeba, ~5. - El Ras Seyum pel fet que per ella poden introduir- causa cert pessimisme als residents batre ~mb les tropes d'ocupació.
interrompuda, ni pels accidents del comumca . que s han passat ~ n.urs se armes 1 m unicions
europeus, té una reacció molt contra,Es dona molta importància a aquesa Abissuua.
ria a la població etíop.
terreny, ni per altres causes. L'orga- rengl~s _dwersos centenar~ 41: mdlgetes desercions a causa del seu cres, • •, • •
?&ització del servei avançat, la pr ac- nes d Entrea armats pels 1tahans.
En efecte, els indígenes saben pe~ cut nombre, especL'\lnM!nt eu el sector
L av1ac1o Italiana h om· fectament que l'estat d'isolameut que d'Entitxe.
tiquen com segueix: Divideixen el
b ardeja Gorahi p ob!a. es troba el Govern és degut a l fet
cercle del camp en sectors, encomaHi h avia ordre d e d e ·
P~r a~tra banda, notícies de la So·•
I
..' . ·
que els italians han interceptat les
?tant a les tropes de cada sector, la
t enció contra e l Ras
CIO
q ue e s e tiop1cs es·¡ t omunicacions amb els s<us bombar· malla diuen que l'avanç italià a l'alseva vigilància.
Després, aquest
t~e costat de Gueloghubi ha estat deG ugsa
tan d isposats a defen· deigs.
tort nucli de vigilància, (semtmgut a causa de les pluges que
Addis Abcba, 15. - Un comunicat
sar
Es pot dir que entre els indígenes cauen des de fa alguns dies.
pre en relació amb el gros de les
.
.
no e.xisteix pessimisme, perquè es té . El temporal ha fet impossibles pràcforces) desplaça un altre grup d'a- oficial confirma cda t ra1ció del cap
Gtfgsa, venut a l'or i a les
llarrar, 15. - L'aviaclo italian.'\ grau confiança en la victòria.
vançada. a avantguarda, que forma norteny
ticament tots els movimtnts de les
promeses italianesu.
una segona línia, (sense perdre la
De font oficial s'afegeix que són
comunicació amb la línia anterior). absurdes
UNA CARTA GEDGRAFICA OFICIAL
les informacions italianes
Aquesta segona línia, avança en con- soore el nombre
dels homes que es
tacte amb l'enemic, els llocs senti- passaren amb Gugsa
al camp italià,
n elles necessari.; i unes guerrilles vo- els quals sumen
tan sols dos-cents,
lants, que reconeixen tots els camins que eren els que constitulen
la sev:t
i obstacles del front contrari. Per guàrdia personal.
l'explicat, el servei avançat abissini
La
de referència acaba
en el conjunt format per tots els dient informació
Gugsa es passà. a l'enemic
sectors, apareix sota l'aspecte de dl- durantque
la nit i poques hores abans
verses lfnies circumferències concèn- que es rebés
de la seva captriques que constitueixen el cercle tura, ja que lal'ordre
seva inactivitat davant
total de vigilància. Essent el seu or- l'avanç Italià s'havia
fet sospitosa :ú
dre des del centre, el gros de l'e. Ras Scyum. Aquest s'ha fet càrrec
:rèrcit, retens i grans guàrdies i el del comandament a JUakalé i tots els
més a prop de l'enemic, les guàrdies, guerrers de Gugsa li han jurat fidcels llocs f les guerrilles patrullant.
lilat.
L'art militar etiòpic de guerejar,
Cinq u anta mil soldats
crea el procediment in/alible, de no
a A ddis Abeba
veure's mai envoltat f de poder acuAddis Abeoa, 15. - L'aspecte d'a·
dir amb forces a equilibrar els atacs
dels enemics, els nuclis de reserva, questa capital és el normal. Les afores
ofen•ixen un aspeele imponent,
es traslladen del centre a la circumferèncl4, on facin falta. que es el pel fet que e · troben acampats eu
tendes de campanya uns 50.000 guercamf més curt a recórrer per a tra- rers
de l'interior arribats per a j urar
vessar lea enormes r egions de l 'ex- fidelitat
a Etiopia davan t el Negus
tens territori d'Abissfnia.
I rebre armament modern.
•
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H a a cab a t la mobilització e tiò pica
Addis Abeba, 15. - Ha acabat IJ.
mobilització general a tot Etiopia i
es declara que a tots els fronts s'han
acumula t les forces necessàries per a
resistir la invasió italiana.
Oficials anglesos a
l'exèr cit e tiò pic
Djibuti, 15. - r:n aque,;ta capita l
h om sap que nomnrosos oficials an·
gl ~s h an aconseguit passar Abissínia en qualitat de turistes I s'b.1n
enrola t a re:~:èrci t etíop.

E

mapa oficial d'Etlopia, editat

per encàrrec 1 sota Ja direcció dels tè

¡

en es del govern d'Addls Abeba
<Foto Sànchez C'atalà.)

t ropes, que no avançaran fins que
parin les pluges.
El general De Bono ha visitat també els hospitals militars de la zona
d'Adua.
Diu que els italians no
penetren a Axum
Adua, 15. - Les autorita ts civils i
religioses cl'Axum han ratificat la
seva adhesió i submisisó a Itàlia, fent
protestes d'afecte a aquest país.
Contràriament a les Informacions
que es donaren ahir, pot afirmar.se
que a Akxum no hi ha entrat cap
Italià encara que la ciutat hagi estat evacuada pels etíops. Esdevé, se·
gons informes oficials italians, que
aquests no volen combatre a Axum
per tal de no ferir en el més mínim
els sentiments religiosos dels etíops,
que tenen Axum com la seva ciutat
sagrada.
S'afegeix que l'Entrada italiana a
Axum es farà cclentamentu.
Els italians continuen
amb la idea d'unir
els dos fronts
Front d'Eritrea, 15. - Per manca
de pistes i carret-eres en els territoris
etíops, l'avanç italià s'efectua amb
molta lentitud.
Segons informes, sembla que dignes
de crèdit, l'Alt Comandament Italià
persegueix l'objectiu d'arrib:tr a establir el contacte dels exèrcits sor·
tits de Somalia i dels d'Erih·ea. amb
la regió limítrofe amb les Somalies
francesa i an ..lesa.

.,

res no s'havia decidit en concret !8cara respecte del particUlar. Jo m'be
posat absolutament a la dlsJIOSki
de l'Alt Comandament italià, i ~
ell m'ordena 9ue marxi novament al
front, marxare. Crec sincerament 1111
sl se'm corona a Axum, cosa que me
va fer l'actual emperador, això pn.
duirà una fonda impressió en Ja I»
blació del meu país i al mateix temp¡
debUtaria molt més la resistència deb
etíops a l'exèrcit italià.
Comunicat oficial de
la p resa d' Axum
Roma, 15 (urgent). - Acaba d'ésstr
publicaf el següent comunicat oficill
número 20, relatiu a la guerra ital~
etíop. Diu així:
ccAI matí d'avui, dia 15 d'octubre
les nostres tropes han entrat a u
ciutat sagrada d'Axumu.
Segons una notícia
francesa els etiòpic!
han aconseguit deixar aillades part de
les tropes italianeJ de
l'Eritrea
P nns, 15. - «Paris Midi» publltl
un comunicat procedent de Djibt:U.
segons el qual, un nucli de forces
abisslntes han entrat a Eritrea allivés de la Somalla francesa i han OCU·
pat la part Sud de la muntanya dt
Mussa Ali.
.
Les tropes italianes es troben '
mig del dese:,t, lluny de les seves blses de prove1ment.

Una rebeHió al terri· 1
L'entrada del etiòpic!
tori d e G ojjam?
1
s'ha fet pel costat de
. Front d'Adua, 15. - Segons notí1 fr
d 1 c.
Ci·~s rebudes en aquest front, ha tsa
antera e a iN'
clatat una rebetlió en el tenitori abimalia francesa
sini de Gojjam.
D'acord amb aquestes informacions,
Dj ibuti (Somàlia francesa), 15. Notfcies rebudes de 1a frontera dl
grana nuclls de combatents ebops la. Somàlia Francesa
amb Erttre ros'han sublevat contra el Ras Imru muniquen que forts cont~gents d6
govtrnador de la provincia de Goj: guerrers abissinis ban enva1t Eritre1
jam, per considerar que aquest havia Han entrat a l'esmentat territori .pel
usurpat els seus drets al Ras Hailu una zona immediata a la Somàlil
al qual té presoner en una illa dei francesa.
llac Zuai:
Eis abissinis intenten tma Impo!·
Hom dJU que el Ras Hailu, preso- tant maniobra que amenaça ~e!Xtl
ner del seu usurpador, el R as Imru amats per complet les forces 1tah3·
es troba en un infecte calaboç en: nes que es troben en ple desert all
ead_e~?at ~e mans ~ de peus. Aqu'estes voltants dels monts Musali.
not1c1<2s s hau fet correr entre els a bis.
slnis de la província de Gojjam ¡ han
El Ras D esta avanÇ'
Jlrovocat la rebel.lió contra el Ras
b
G 1 gub1" aJIIh
Imru.
so re e r o
. Han arri~~t a )(s línies Italianes di- I
cen t m il h om es
' ersos fug1hus de la província de
L
· Maià p;lGojjam els quals han declarat ue
. o::dres, 15. - El «PII:ilY . ronnt
en aquell territori serà
lt b
q. 1 bllca una intere:>santlss~a m r!Ull
t l' "b da.
mo
en VIS- ció del seu env1at espeCial a1 rJ
a ~rn a
de les forces italianes, 1de guerra d'Abissínia. La mfor!Ili..
~r s esper~ q~e posaran en fuga al diu que el Ras Desta ba reurut ""
as ~ 1 alli~eraran el Ras Ba.ilu. exèrcit de 100.000 homes a la ; ...
re_geJXe~ t!lmbe que l'odi a l primer de Webi Shebeh, i han començat Gi
s mtensJSStm
1avançament sobre Gerlogubi. . 1!5
Sembla ésser que els propòsits~
El gen eral Badoglio Ras Desta són els d'entaular con l\W
60 ça Massa ua
' amb un exercit irregular de un
l\Iassa
( ·
homes abtSsmiS que comanda
~
.
ua. Eritrea), 15. - Anit va neral boer anomenat Serwi~f.~
~~•.bar a a.qu~t
.P~rt ~! cap ~e l'Estat sat al servei del Negus. Sen-""::
J?r de 1 txerc-Jt ltalta, manscal Ba. posseia una granja situada a A~
ogho.
sinia, prop de la frontera de Jagr¡r.l
màlla italiana, on ha sofert ...,r 11
.t:l Ra:; Gugsa creu incidents que l'han fet abra,causa
dels abissinis.
u1·
¡¡:q ue la seva deserció
Quan el Ras Desta ent 1 e00 ~
desmoralitzarà
e 1 s te amb les forces que comandatil
tJ
etiòpics i que set·à co· general Serwiank, intentarà
de flanc contra l'ala occ1de11t et\'
ron at Emperador
l'exèrcit que comanda e! d~r~
Graziant, amb objecte d a •
Asmara, 15. - Els periodistes u
'l direcr\6 rl r.~~"rt
trangers han interrogat al Ras Gugs.1
el qual, com hom sap, s'ha pass~t
...;.-es italiaJitf•
amb armes als italians. Els perio~i~
- ~ - ...
tel'
tes han fet algunes preguntes a l'esdel front nord P'd'r
mentat enp sobre la circumstànch
xen de la manca
de la seva s_ubmissió. El Ras pari.\
un J..lc anKies i en aquest ldiom'\
limen ts
()
s'ha entaulat la conversa.
Londres, 15. - El cop-espo~~:s
EI Gugs."\, amb la mirada a terr.1, l'Agencia
Reuter a Etwpta t t -41"!
ha declarat.. que no es considera~·a fia a aquesta
annnan 1.5 fJ
com un tra1~or aJ seu país. Ans al a conseqüència capi;al
de le~ d1f1C~ e'
contrari -diu-, crec que amb la comunicació amb
que es tr ~
mem missió de posa~me sota ,.,. italians al front Nord
le~ . ¡¡¿t?
~ndera italiana salvo a la me,·a s"han sotmès a un règliD d ex~ ¡:s·
P!itria. He pres tal decisió, perc1;tè Això explica la gran febre deu~
se perfectament que les Corees italia- Hans per acabar una vta prac
nes i ~tíops són absolutament des- que permeti el pas pels caroUIS·
propo.rc•onades. Des del punt de v~.:..
ta Irulltar, ens és i::npo ~ible Uult..lr
L 'èxit o el fracàs.~
contra un exèrcit t:m ben equipat.
lià depèn del pa 1
Per al~ra part, estic convençut que
tan fi V1at com el poble etíop s'ass.tl'aigua
~
be_nh de la me\"a decisió l'exèrdt
15. - Un corresnt lli"
ehop es dissoldr-d. automàtica ment ¡ deLondres.
guerra transmet la seg e
es produirà la submissió en mass.t.
inlormac1ó:
.
· ~
Els P:Criodistes italians li pregunt.,. teressant
L"èxlt d "Itàlla a Et!op1a ~ l}t1"
ren que pensava fer ara: si es dirigiria no'"ament al fro nt per a Uuiur pendre del pa i de ral.gUJ (\. un:~
con tra les tropes etíops o atendria a gmt de la po~èncla de~ .;0!11'•
~
la !JC';R coronació a Axum, que u milttars mecanitzades. I
un cop molt fort sl no pot res IJ'O
nec;a I actual emperador_ Con !.t' tà qur el
problema de proveir IPS~

I
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LA GUERRA A L'AFRICA

Proposarà Mussolini una fórmula a base de cessió de territoris?

\

I

La val ha desp.lega t una gran activitat¡ s'ha entrevista t amb
l'ambaixÇJdor d 'itàqa , e l de la Santa Seu i el d 'Anglaterra. ·- Es diu que proposarà una fór mula a ba se de la
cessió d e Tigré als itaHans, fonamentant-se en la defecció.
del Ras Gugsa

es
•

IU

es dc pa. l aigua, segons l'opinió
UNA NOVA FORMULA ITA· ció de material de guerra, a més dels
¿PROHIBIRA IR LANDA ALS
dels tècnics mUitars.
LIANA.
considerats com a matèries primes.
ITALIANS SALVAR ELS VAIproblema s'agreuja. consid~ra
Roma,
15.
Seeons
una
informaXELlS ENFONSATS EN LES
blèment amb les sancions. Co~lde ció recollida als cercles oficiosos roLES
DIFICULTATS
MAJORS
SEVES AlGUES'?
í1tbt els aspectes pura~ent mil1tars mans, el Govern
SON
AL
COMITE
DE
italià
êtiM~
es
trobaria
Dubl1ri, 15. - S'espera amb curlodê la qüestió, el brigadier general d!Spòsat a prendre en consideració
PENSA CIO NS
sita·t l'actitud que haurà d'adoptar
crozier, en un article assenyala que un projecte en els
Ginebra,
15.
Durant
el
dia
termes
d'a-del
qual
el districte de Damkil, al nordest del
Govern de l'Estat Lliure d'Irlanuna distinció entre l'E- vui el Comitè dels 18 1 els sots-co- el
dèsert dAussa., a la frontera de la s'estableix
d1. en relació amb els vaixells ita-mitès s'han dedicat a l'estudi de di- lians
somàlla francesa., i el desert d'Oga- tiopia amarica 1 les províncies de la. versos
de salvaments submarins que
projectes de sancions.
perifèria.. Prenent aquest reconeixedÇn al Sudest. constitueixen un obs- ment
operen en les costes irlandeses, decom
a.
base
de
discussió,
Itàlia
En
la
reunió
celebrada
pel
sotstacle molt gran l'avançament de les
d'importants
comitè d'assistència. mutual, el seu dicats a la recuperació
tropes a. causa de la falta d'aigua. acceptaria, doncs, negociar.
de coure I plom que es
Hom declara, però, que Itàlia no president ha declarat que hom no carregaments
, El problema de l'aigua és més comtroben en els vaixells enfonsats pels
Ucat en l'actual campanya com a consentiria que, d'acord amb la tesi tenia idea. encara sobre sl certs paï- submarins alemanys durant la gran
ponseqtiència de l'alt grau de meca- sustentada per mister Eden, es do- sos rebrien compensació pels sacri- guerra.
ficis que deurien fer, o sl altres paï~tzació de l'exèrcit italià, segons n a Etlopla Ul'la sortida a la mar
Es creença general que les sansos concederien tal compensació.
pinió
de
croz1er.
cions també són aplicables en aquest
0
QUINS SON ELS DESIG·
«Estem obligats a fer sacrificis per ca:;
Els avions, tancs, ~elrallador~s i
perquè els escafandrers italians
NIS DE LAVAL'?
a restaurar la pau- ha dit-. La extreuen
altres materials mòbils re<¡uerelXen
productes inclosos en les
pau
és
un
bon
premi
per
als
sacriran quantitat de pro~onament
Paris, 15. - Hem recorregut els
llistes establertes a Ginebra.. En conDespres dels bOmbardeigs d'Adua 1 Adigrat, •·emperador d' Etlopla, Halle selasale, orderà la Jn~~~
X•aigua. Segons d1u Croz1er, es P?r- centres informatius de Paris, 1 en ficis. La pau demana menys sacri- seqüència, es considera
el Go1 !nslltzacló general a tot el pals. Els mtHenarls «tam-tam>> retrunyiren a tot el tfsa:s, a 1 laefr¡rc .~!~ïu
ta aigua. destilada en tancs des. dA- tots ells hem recolllt la neta im- ficis que la guerra; però en compli- vern de Dublín decidirà que
prohibir-los
ment
del
paràgraf
tercer
de l'artillegida pel «Gran cambrer de la Cort davant les multituds. L" foto -lnteressan ssm
den, fet mai vist en la b1stòr1a de pressió que el senyor Lava!, sabent
r t u 1 b da
la. continuació dels treballs.
cle
16
del
Pacte,
nosaltres
hem
d'ala guerra.
,
tant de la lectura de l'ordre de mo bllltzacló.
perfectament les greus conseqüèn<:e~ !~ió d~~s d~n'¡)ji~;tY.)
crozier assenyala també que 1 es- cies que podrien registrar-se a Fran- cordar portar al minlm els perjudiA
ITALIA
INTERPRETEN
cis
i
inconvenients
resultants
de
l'a""tratègla al territori d'Ogaden s'ha re- ça de l'adopció de qualsevulla poEL DISCURS DE MISTER
solt en una lluita. per la. possessió sició «decisiva» de França davant el plicació de sancions.»
CHAMBERLAIN COM UNA
El com1tè dels 18 estudia la. possi'de pous amats pràctica emprada en conflicte europeu, 1 desitjosos, per
ELS VAI XELLS ANGLESOS HAN
AMENAÇA DE BLOQUEIG
les guerres de' l'Est des dels temps altra. part, d'aclarir la situació in- bilitat de l'obertura de nous mercats
DEIXAT DE SALUDAR ELS
Roma, 15. - El discurs pronunciat
b1blics, 1 que determinà l'encontre de ternacional en condicions favorables, en favor dels pa.l:sos que sofreixen
ITALIANS
anit
a.
Glasgow
pel
ministre
britàen
aplicar
l'embargament
d'exportaUal _ ual en data no llunyana.
ha emprès una formidable acció per- cions a Itàlia, qtiestló que examina nic d& Finances, Mr. Neville Chamsegons un cr1tic militar corres- sonal per a tractar de trobar una
el sub-comitè econòmic, aixi com bcrlaín, ha produït una formidable
onsa! de guerra., el general Graziapacifica del conflicte del Ala suspensió d'importacions i- reacció en la premsa Italiana.
A ITALIA COMENCEN A roentarà considerablement el treball
~ s'ha. assegurat contra la falta d'ai- solució
frica Oriental, que solucioni, al ma- també
Els periòdics, referint-se a la fraESCASSEJAR ELS HOMES feme ni.
gUa aconseguint tancs d'aigua mò- t eix temps, les dificultats Que aquell talianes. Se està procedint també a
la redacció d'una lllsta de productes se de Ch11mberlaín, que ningú no
ELS ITALIANS FINS A 55
I LES DONES OCUPEN ELS
bils' suficients per a prove!l' aigua problema ha creat a Europa.
de primera necessitat 1 d'altres ne- pot pronosticar el que durarà l'acANYS PREPARATS PER
SEUS LLOCS
per' a beure eh abundància per a
Durant
les
últimes
vint-I-quatre
cessaris
per
a
la
fabricació
de mu- tual crlsl, que està solament en els
ESSER CRIDATS AL SER·
tots els seus homes en qualsevol lloc hores, el senyor Laval ha desenrotRoma, 14. - La guerra deixa senRoma., 15. - Ei periòdic «Voce.
VEl
de la dificultosa. línia d'avançament llat una activitat extraordinària A nicions, tots els quals serien objecte començaments del conflicte, és in- tir els seus efectes en la vida clñl
d'I tàlia» aflnna q11e els navilis and'embargament.
terpretat
per
«D Lavoro Felxita» com ltallana. Milers d'homes que es troa1 diStricte d'Ogaden.
Roma, 15. - S 'ha publicat una im- glesos
part d'altres gestions, ha celebrat
I~'>dit.t.rrània s'han neHom creu a Ginebra que el tre- una amenaça de bloqueig, 1 diu que ben a l'Africa. han deixat abando- portant disposició,
Aquest districte no ofereix ~1 me- tres importants entrevistes: la privirtut de la gat ja a a laretorn!lr
la salutació als
ball de Comitès 1 suO-comitès esta-- Itàlia ha de preparar-se contra ell, nats els seus llocs de treball, que, qual s 'ordena que elennou
n or refugi contra el sol tropical - mera
reconeixeamb
l'ambaixador
d'Itàlia
setorma una vasta planúria que sola- nyor Cerruti; la segona, amb el rà suficientment avançat per tal de ja que sembla una. conseqüència. In- de moment, han estat ocupats per ment mèdic, que, segons diSposició navilis italians. La guerra colonial
ment trenquen algunes colines de Nunci de S. S. en Paris, monsenyor poder presentar informes concrets a evitable dels actuals esdeveniments. homes de més edat o per joves que anterior, s'havia practicat als reclu- italo-abissinia. s 'ha convertit ja. en
qüestió mund al, puix que s'ha
la reunió
que el dissabte
sorra 1 roques nuf.s i a.Ul~ldes taques Magllone,
El mateix periòdic afegeix, amb encara no han estat mobilitzats.
dels diferents reemplaçaments, una
1 la. tercera, amb l'ambai- celebrarà elplenària
desencadenat un ~oviment contra
Comitè de Coordinació. referència a la. frase que Anglater- Amb tot, ja. es pensa. en la ru!cessltat tes
de vegetació - El pa, igual que els xador d'Anglaterra,
fins
als
32
anys
d'edat,
s'ampliï
a
sir George Clerk
MR. NEVILLE CHAMBER• rn. .farà tot el possible per a salva- d'utilitzar les dones per a ocupar les
la. Itàlia feixista, a la qual es vol des·
altres allments, han d'ésser ~rans La primera entrevista
durà cinquantruir, perquè ha t(,rnat a. ésser una.
LAIN DIU QUE CAL FER guardar la pau, que és una crida sen- dites places. Encara que no s'hagi tots els altres fins als 55 anys.
portats per a. cada pas que dorun les ta minuts; la. se¡ona, un
temps
semELECCIONS PE R A FORTI· timental als vells d'ambdós sexes, adoptat fins ara. cap disposició ofipotència consc!enl. dels seus drets
tropes en el seu avançame.nt. perquè blant i la. tercera, dues hores.
PROTECCIO
ALS
CONSO·
FICAR LA POLITICA EX· que temen la guerra 1 volen la vida. cial sobre el particular, el cert ~s
1 els seus deur, s.
el terreny no produeix vlrt~;~alment
LAT
S
I
ESTABLIMENTS
Els'
periòdics
d'aquesta
matinada
TERIOR ANGLESA
Comuniquen d'Alexandria que !a
nl tansols blat, llevat en pet1ts llocs atribueixen a estes converses el ca-tranquiHa. de la llar, 1 declara que que a totes les oficines es nota ja
BRITANICS
Londres, 15. - El ministre de Fi- la Gran Guerra. ha estat l'últim dels un augment considerable de perso«Khedivial MaU
amats.
,
i 1.
ts ràcter d'una iniciativa en pro de la
Roma,
15. - Les autoritats han Companyia naviler11
senyor Neville Chamberlaln, grans conflictes europeus.
La necessitat d aigua a ¡m~n
nal femen1. Adhuc s 'ha donat el cas ordenat que es coHoqui protecció ar- Steamship C.0 », q·1e té línia entre
reglamentació pacifica del conflicte nances,
fa que una forta Unia de comumca- anomenat
ha
pronunciat
Alexandria,
a
'Glasgow
el
un
Pireu,
imporNàpols, GèTambé diu que, en realitat, el ca- que en alguns Bancs els serveis de mada al Consolat britànic, a la suanglo-1talo-abissin1.
clons sl~i fonamental per als ~ta
tant discurs polític.
caixa, que fins ara. eren exercits per cursal a Roma de la Banca Bar- nova i Marsella ha suspès tots els
pitalisme
britànic
està
darrera.
del
Els
comentaristes
imparcials
esHans !talla amb Harrar per obJec- criuenrespecte a això:
El senyor Chamberlaln justlflcà la seu Govern; però que el poble anglès homes comencen d 'ésser confiats a clays de Londres 1 a la Llibreria. an- seus serveis al!i ports italians.
«Amb tal que necessitat
tiu, ht\ de fer front a. la difi~ultat la. Gran Bretanya
de celebrar noves elec- ha. de reflexionar que estarà sol o le:. dones. No cal dir que sl dura fl
Pel contrari les Companyies na,.
de la Plaça d'Espanya, degut
no
preten1n1i
anid'enfortir una llnia sempre crelXent, quilar l'Estat felxlsta,
cions, a fi que el poble anglès pu~ul poc menys, quan, després de les san- confllcte a. l'Africa, i, per conse- aglesa.
vileres «Unlte l States Dollar I
l'actit-ud
com
amenaçadora
a
medi
que
han
perquè un pu'lt dèbil en aq~esta ~a
pronunciar-se en forma que no deiXi
Steam-ship Líne» 1 la japonesa «Nipdena des de la somàlia. italiana fms infaH.ible d'impedir l'expansió colo- lloc a dubte sobre la pol1t1ca. que clons econòmiques vingui el coHapse. güent, la. tramesa. d'homes, s'lncre- adoptat avui alguns manifestants pon Yusen Ka1sa Company», els
italians.
Harrar podria ésser fatal. Els tancs nial d'Itàlia, el moment psicològic l'actual Govern britànic ve desenrotL'Ambaixada anglesa continua. es- vaixells d 'aqueste,; dues empreses
d'aigua. hauran de retornar, per a no ha estat mal escollit. A part l'au- llant e. Ginebra, tot creient interpresent protegida, si bé amb no tanta continuaran fent escala als ports
omplcnar-los non~ment, a. tot el llarg toritat de la S. D. N., posat que les tar els desigs de l'opinió pública.
protecció que aquests darrers dies, italians.
d'aquesta Unia, per la. qual cosa es sancions ja són un fet; cobert tamL'orador ha afirmat que AnglaterLa setmana oa:..>ada s'ordenà al
una part de la qual ha passat als
multiplica el problema dels t~ bé el prestigi del Govern 1 de les ar- ra no sentia la menor animositat
transatlàntic «Pre<,~aent Hayes», de
llocs esmentats anteriorment.
ports. El perill del mal !~clOna mes italianes; constrenylt moral- contra Itàlia 1 si, únicament, oln
la
Companyia. «Dollar», que no toEl personal i els domicilis de l'Amment, el Negus a. no pretendre que gran amor a la. pau 1 el desig <.le
ment mecànic, o à'un.J. avana u~o l'exèrcit
qués Nàpols, et. ur. creuer al voltant
de
baixada
l'Estat
agressor
anglesa
són
torni
guardats
al
per
:a.
nentània causada. per atac dels etiò- seu punt de partida,
integre el prestigi de l'ordel món.
policia. secreta.
ja que fou la mantenirinternacional,
pics serà necessàriament cada. veque, d'una alEl vaixell it~iià «Garibald!JI, que
dels seus propis súbdits i ganisme
gada : .ajor a. mesura. que l'aigua 1 deserció
portava correu oer a Malta s'ha nerepresentants, 1 no l'acció de les ar- tra manera, s'enfonsaria. sorollosaels aliments hagin d'ésser tram.por- mes
gat a. entrar al po~t. El servei d'hi•
pròpiament dita, la que donà ment. LAVAL S'ENTREVISTA
tats més lluny. Els etiòpics, posSible- a Itàlia.
AMB
droplans italla ns tnmbé evita fet
la província de Tigré, Lava!
ment, empraran la guerra de guer- ha cregut
MR.
MORGENTHAU
escala a Malta.
oportú, per tot l'exposat,
Paris,
15.
El
rilles, dificultant els transports.
cap
del
Govern,
que aquest és el moment de nego- senyor Lava!, ha rebut
Per tot això es pot veure clara-avui el se----------~*-----------ELS DIPUTATS CONSER·
El «Jonlc» ha. continuat el viatge
cretari del Tresor dels EE. UU., Mr.
ment la situació dif1cil d'Itàlia da- clar.»
VADORS QUE TEMEN LA cap a Malta, on condueix 150 artivant les sancions. En el cas que la
EL SUBCOMITE DE MA• Morgenthau, que ha arribat a. Pallers.
GUERRA.
ris procedent d'Espanya.
Societat de Nacions es determinarà
TERIES PRIMES.
Londres, 15. - El senyor Baldwln
LA DEFENSA D'EGIPTE I
~ tallar les comunicacions de les forMR.
CHAMBERLAIN
DIU
Bru;selles, 15. - Procedent de OlGinebra, 15. - Se¡ons informarebrà avui a. una. comisisó de dipu'
ANGLATERRA
·ces expedicionàries amb la mare pà- cions
QUE FRANCA HA D ' ANA~ tats conservadors,
nebra ha arribat a. aqu~ta capital
dignes
de
crèdit,
el
subcomitè
acompanyats
del
tria, és difícil suposar com Musso- constituït ahir, que ha d'entendre en
FINS A LA FI
Londres, 15. - Amb referència a el fins ara. delegat d'Abissínia a la
senyor
Amery,
desitjosos
de
rebre
la
Uni podria continuar la guerra. L'e- la I~ bor d'establir les llistes .de maParis 15 - El periòdic «Paris
que la politlca que es- les informacions sobre l'acord defen- Societat de Nacio,·s Teci" Hawariate,
Washingoon, 15. - El Govern dels
ficàcia de les sancions econòmques tèries primes 1 productes militars, la Soir» publiéa. un interviu amb l'ex- seguretat
tà desenrotllant actualment la Gran siu d'Anglaterra. 1 Egipte, als círcols el qual passarà uns quants dies en Estats Units es disposa a establir
fa. dubtar els observadors, ja que no qual exportació a Itàlia. ha de pro- ministre anglès de l'Exterior, seny<?r Bretanya
no la portarà a tm con- autoritzats diuen que de fa deu anys, aquesta capital abans de tomar al noves baseJ aeronàutiques a les illes
i;e sap fins quin punt s'ha preJ?ar~t hibir-se, està integrat pels delegats Austen Chamberlain. L'opinió de Sll' flicte armat.
pel Tractat anglo-egipci, Anglaterra seu pais.
- Cosmos.
de Howland, Yarvus i Bahaer, le:s
interiorment Itàlia. La importància. d'Anglaterra, França, U. R. S. S., Es- Chamberlain té molta. força en l'oEl senyor Hawarlate ha declarat quals seran utilitzades pels avions
es comprometé a defensar Egipte
die 1-. comunicació d'Itàlia al front panya, Polònia, Can.adà, HolaJ]-da, pinió francesa, degut que sempre
BATALLO CAP A EGIPTE. contra una agressió exterior. L'únic als periodistes el següent:
que efectuen el futur servei regular
de batalla no podrà ésser mai su- SUÏSsa. Suècia, Bèlg1ca, Turqu1a I ha estat un entusiasta. francòfll.
«Ablss1nia pot resistir si fos ne- aeri transpac1fic.
Londres, 15. - Ha arribat a Sou- element nou de la situació consistAx
ficient destaceda en aquesta guerra. Romarti.a. El presideix el delegat de
L'afinnació de Sir Austen Cham- tampton
cessari,
durant
en
les
dotze
mesures
a
quinze
navals
anys
i
militars
ha embarcat vers Egipte,
berlaín, en l'esmentat interviu, que el primer 1batalló
Portugal senyor Vasconcellos.
del re¡¡iment «l.13.n- adoptades per Anglater:·a, de confor- 1 la victòria serà finalment seva.
França, en les present:; circumstan- chester»,
L'altre
comitè
que
haurà
d'entenUnes negociactons entre Itàlia i Aque
durant dos anys ha es- mitat amb l'esmentat Tractat.
Sis-centes mil lliures dre en els problemes econòmics sus- cies ha d'assumir totes les seves
Hom desmenteix els rumors que blss1nla en les presents circumstàntat de guarnició a les Ules Bermuobligacions,
ha
causat
profunda
imetiòpiques per a la citats per les sancions, el composen
Anglaterra anava a. :.egoclar l'entra- cies serien impossibles. Els italians
des. - Cosmos.
els delegats d'Anglaterra, França, p:essió a Paris.
da d'Egipte a la. S. de N. Es proba- primerament han de retirar-se per
compra d'armes
Chamberlain diu que està profunUnió Soviètica, Espanya, Polòn~a.,
AUGMENTEN ELS PREPA- ble que, tenint en compte les seves complet dels territoris ocupats. Abisdament
sorprès
per
la
manifesta
tarIugoeslàvia,
Africa
del
Sur,
Grècm,
relacions amb la. Gran Bretanya, l'E- s1nla pot, indubtablement, esperar.
Londres, 15. - Comentant l'aixeA EGIPTE.
Washington, 15. - El Departameut
dança i per les deliberacions egois- islesP .ïRATIUS
gipte s'associï a les mesures de san- Itàlln no pot fer el mateix».
cament de la prohibició d'exportar Mèxic i Romania.
èctS
de la Manna de Guerra ha declarat
tes que han caracteritzat l'actit':Jd
ció segons les seves forces. Això 110
El
Caire,
15.
La
tensió
armes a Etlopla, l'«Eveníng Stana
El
Egipsenyor
Hawariate
ha
exprc::;sat
francesa en el confllcte ltalo-ablS- te ha augmentat més des de l'ober- exigiria. de cap manera. el seu ingrés la seva satisfacció per l'aixecament que durant l'any 1937, els Estats
dard» diu que el Govern etiòpic diUnits construiran un cuirassat, 12
UNA ESTADISTICA NECES- sinl.
a Ginebra..
tura de les host111tats a Abissínia.
posità en un banc egipci la quande l'embargament d'armes i muni- caçatorpediners 1 sis submarins, per
SARI A.
L'ex-ministre anglès afegeix que
Els
preparatius
militars
augmentitat de 6oo.ooo lliures esterlines per
cions
decretat
pal
Goveri'.
belga,
ço
la qual causa els efectius de la floGinebra, 15. - Alauns dele~;tats del l'assumpte conegut per les «fonts del ten, 1 les converses entre el Govern
que pot reduir la diferència que e- ta s'elevaran a 100.000 homes.
t. oomnrar armrunent.
Comitè de compensació han de~a Nil» romandrà al marge de tot; però egipci
1
els
caps
militars
anglesos
xis
teix
entre
els
armaments
abissinat que hom soHlcili del Secretanat preg-unta sl el nou sistema de rela- són més freqüents. L'alt comissari
nis 1 els italians.
la S. de N. una estadística. del cions internacionals viurà o morirà,
Una opinió etiòpica de
constantment de carni entre El
Hom creu que l'objecte principal
comerç que els països sostenen amb 1 afegeix que el destl dels pobles està
Caire
1
Alexandria,
i
aquest
sol
fet
del viatge del senyor Hawariate a.
sobre la negativa del Itàlia, amb expressió de la classe de depèn de la contestació que es for- és considerat als cercles po11tics com
Bè:gíca, és el d'efectuar importants
mercaderies que són objecte de co- muli.
comte Vinci
una prova. suficient que h1 ha en
Roma, 15. - eL Osservatore» pro- comandes d'armaments a. diverses
merç, la qual donaria idea de la im«Si la S. de N. triomfa - diu preparació importants projectes i
Par:S, 15. - L'env1a.t especial Wi- portància del comerç italià en com- Chamberlain-, s'haurà establert un que s'esta nadoptant greus mesures. testa enèrgicament contra una noti- entitats belgues que s'hi dediquen.
VAIXELL Al\lERICA KN
lliam Stoneman, ha tramès des paració amb el comerç exterior dels precedent, que determinarà la pollSegons els periòdics, Anglaterar ela publicada a cL'Humanité» sobre
PREVISIO DE DISTURBIS
d'Addlis Abebn, la interessant in- països que pogueren resultar perju- tic'l britànica. en totes les crisis que ha expressat el desig de veure col- un suposat aCI)rd secre• concertat
per
la
Santa
Seu
:ucb
Itàlia
per
tal
dicats
amb
l'aplicació
de
sanc~ons.
puguin presentar-se en l'esdeveniformació següent:
Hong Kong, 15. - Comuniquen de
S'ha decidit que aquestes x1fr~s dor; però sl altres signants del Pac- lacades sota la seva intervenció, en de finançar la gu~rra «Aquesta miSwatow que a l'esmentat port exis<~El Govern abissini accepta amb deuen estar
de guerra, totes les instruccions serable mentid -t -<UU ei periòdicllestes
per
a
la. reumó te no compleixen llur deure E'n tas
teix gran excitació i es tem fonamenimportants d'Egipte: exèrcit, ports, és tan enorme, .:tue no pot exp:icargran escepticisme la teoria segons la que el Comitè de compensació celeaquesta hora decisiva, Anglaterra ferrocarrlls, etc.
tadament que es registrin disturbis
qual, el ministre d'Itàlia a AddiS brarà demà.
se
sinó
per
la
fallida
de
totes
les
considerarà
que
es
troba
lliure
de
Els cercles competents estimen que
' Abeba, conde Vinci sojorna ac1 per
El Caire, 15. - Invitat pel Negus, de caràcter antijaponès.
inventada, fins ara per ltl
les seves obligacions.»
en la situació actual és diflcil d'evitar falsedats
En relació amb aquests rumors,
a salvaguardar el seu honor persoha marxat a Addis Abeba, Nab1d
Premsa.
anticatò'ica.
i
sectària
conPRODUCTES
L'EXPORTA•
LES
BAS
ES
DE
L'AJUDA
un conflicte ltalo-brltànlc. Les dià- tra la Santa Se.t.
nal. Pel contrari, suposen els minisIsmael Daud, que serà allotjat al s'anuncia la imminent arribada a
Aquesta.
gent
és
CIO
DELS
QUALS
A
ITAMUTUA
ries
maniobres
de
les
tropes
britàniSwatow del creuer nordamericà «Nastres abissinis que la seva. presència.
imperial.
LlA ES RECOMANA .
Ginebra, 15. -En la reunió cela- ques despenen tals sumes, que se- capaç avui, com a!nr, com sempre, palau
respon al compliment d'una ordre
Autoritzat pel Comitè copte mu- villeJ, que procedeix de Canton.
d'obrir camins a 1::. revolució per al
Ginebra
15
El
Comitè
de
qtiesbrada
pel
Comitè
dels
18
s'ha
adopr1a
difícil,
segons
s'assegma,
justi, !lel senyor Mussolini el qual desltNa bid Ism~ <!l organitzarà a
econÒmlc¡ues ha. celebrat aques-¡ tat una. reso.lució disposant que, per ficar aquestes despeses sl no es tin- trlom! de le.; ¡.:ròtues idees; capaç su:mà,
LA TRLPULACIO DELS VAIl9. r.1antenir-lo a la capital d'Etio- t!ons
la capital d'AI)isslnia la tramesa
ta tarda una sessió que ha. durat tal de facil1tar als Governs !Dem- gués una. intenció precisa. per a l'es- de protestar er. nvm del pacifisme d'ambulàncies,
XELLS JAPONESOS VOLEN
Pia, per tal que pugui servir de me- tres
mEdicaments i socontra
la
guerra
1t11Jo-abiss1nia,
senhores
discutint
la
prohibició
bres
de
la.
S.
de
N.
el
comphment
devenidor.
I NTERVENm
Qiador en el ca3 que siguin empreses d' xportaclons a. Itàlia
sc perjudici d'at!9.r de la manera. cors, pagats pels seus compatriotes
de
matèries
d~
l'article
16
del
Pa~te,
es
reco~eix
egipcis.
negociacions directes.
Hong Kong, 15. - Segons informaeimes
que totes les proposiciOns per a 1 acBATALLA ENTRE JOVES més espantosa P.l conflicte. Però és
Abans de marxar a Abissínia, Na- clons de darrera hora, la situació
En ajut d'aquesta tesi s'assegura prEl sènyor Eden Anglaterra; Mas- cló segons l'esmentat article, es fan
inútil suprimir, n1t.Ular canviar les
EGIPCIS I ITALIANS.
bid
Ismael
visità
el
patriarca
copte
a
Swatow tendeix a agreujar-se, pere. Addis Abcba, que el Duce, satisfet sigil França 1 Tltulesco, Romania, sobre les bases del que disposa l'esdeclaraciOns de: S;;1.1t. Pare, perque
El Caire, 15. - Al barri europeu la. veritat resplendelxl
ortodox. i assis~i a una solemne ses- què el cap dels vaixells de guerra
t>Cr la victòria de les seves tropes en han' près part molt activa eu la diS- roentat article 15: cEls membres t!e
i
s'Imposi
produït una collisió entre un
s o celebrada pel Comitè de Defen- japonesos que es troben en aquell
conquist:u Adua, es conformaria en cussió
li\ s. de N. acorden que s'ajudaran s'ha
grup d'egipcis 1 un altre d'italians indicant qu(' el \1 iuui de Crist és
d'Eliopia, presldlt pel patriarc;¡ ports des de fa alguns dies, ha amesostenir el «statu quo» actual, manEntre els productes l'embargament mútuament un a l'altre en les me- el qual s'inicià amb tma violenta dis- l'únic veritable autOI 1 custodi de sa
tenint al poder d'Itàlia els terriwrls dels quals es recomana, figuren el sures econòmiques 1 financeres que
naçat amb desembarcar els seus
la pau i de la j • ~ticia. Per això Amea Yoannes.
cussió
sobre
el
conflicte
ltalo-etlòpic.
En marxar - l'~.:staci6, Nabid Is- fusellers marins si les duanes locals
conqUistat pels seus soldats.
ruquel crom tungstèn, zinc, ce.d- s·adoptin en compliment d'aquest ar- A conseqüència de la baralla resul- a l'engany segueix la mentida i la
Amb tot, però he de posar de ma-- mi et'c nec'essa.ris per a. la fabrica- tlcle, per tal de portar al minlm els taren ferits lleugerament tres ita- calUmnia. L'odi EHtan ha perdut mael !ou ncompa;~)at fins al tren ínsisteL'ten en llur propòsit de cobrar
'
·•
el control • : .• seV\ habitual mala per una multitud immensa, que do- una taxa. especial sobre l'arròs imporperjudicis i inconvenients resultants
nifest que el Negus ha precisat en
.
.
nava entusiast.:!s \i!.ques a Abissi- tat pels japonesos, la qual cosa supode les mesures esmentades anterior- lians.
diverses ocasion3 i ara ha repetit
S'han donat ordres d'mtenslf1car fe s'ha conver+.it m follia
nia.
sen, al seu judici, que és illegal.
ment 1 que s'ajudaran mútuament les precaucions al barri europeu per
Que tal proposició de pau resultaria
fuútil.
per a resistir tota mesura especial tal d'evitar la repetició d'aquests
qu& s'adopti per crebantament del enutjosos incidents.
Mentrestant, els dos agents consuPacte.J
lar italians de Magallo, que el conMANIFESTACIONS ANTI·
d e VInci diu que espera per a marLES DIFICU LTATS QUE
ITALIANES A JERUSAxar ::.mb ells a. Djibout1, brillen per
HA
PLANTEJAT
L'
ARGEN·
LEM.
b. seva absència a Addis Abeba.»
TINA
Jerusalem. 15. - La joventut àrab
Port Said, 15. - Durant els darLa Spezzla, 15. - Ha esta~ llançat
i\
Demà publicarà
Gmebra, 15. - El Sub-comitè juri- ha decidit d'organitzar el dia 18 del
rers dies de la setmana passada han a l'aigua en aquestes drassanes un
~---------*----------dic s'ha reunit a>'\11 per tal d'estu- corrent mes. manifestacions silencioBudap.;..;t, . 15. . - Hf\ mort en a- ' passat el canal més de 6.500 soldats subman gegant destinat a la martdiar les dificultats constitucionals t
1 suspensions de treball a les questa capital ab &i anys d'edat, Italians cap a. Masa.ua, aixi com 5.518 na de guerra itallar:a. La nova unlEl bon comerciant té el LA HUMANITAT legals que puguin plantejar-se amb ses
grans ciutt.ts com a protesta contra Mons. wou Radn'\¡, Arquebisbe ca- tones de gasolina, 1.571 d'oil pesat. tat desplaça 4 550 tones.
ocasió de l'aplicació de sancions colde tropes italianes a Etio- tò:ic titular <!'Ax 1•ru. Aquesta ciu- 2 300 de cereals i 425 muls.
1
deure d'anunciar als diaris el quart article del repor- lectives contra Itàlia. Entre enes es l'entrada
tat, és, com sc sap la ciutat sagraDe retorn a Itàlia, han passat 607 1
pia.
VOLUNTAR IS MALTESOS
t roben les adduïdes per la Repúblida dels abissinis, nue un d'aquests soldats ferits o malalts
A ITALIA
que pel seu !iratge li ofe- tatge de Souky de Cotte ca Argentina.
"'
'
OFICIALS A GIBRALTAR
Nàpols 15. - Han arribat cent
elles ha calgut a pnder dels italians.
MES TROPES voluntaris 1talia11S residents a MalAquestes dissensions han causat
I SOLYDATS A MALTA
reixen garantia de difusió amb el Senyor del Rif algunes critiques entre altres dele- Gibraltar, 15. - Acabe. d'arribar P. Mons. Radntoy t'Ja de nacional!- Nàpols 15. _ Aquesta setmana ta. Després dC' rebre l'adequada insgacions, que treuen que totes les aquest port el vaixell transport an- tat hongaresa, i !.J • biSbe d'Eslo\'à- sortiran cap a. Masaua 600 oficials trucció marxaran a l'Africa Oriendel seu article, sense pre- que tanta expectació ha qtiesticns
de no participació en les glès cJonícJ, que ba de.~embarcat 160 quia, on cessà ea con~tituir-se tl ¡ 12.000 soldats, a bord de set vai- tal.
La seva presènCia als carrers ha
tasques a. les quals obliga el Pacte, o!lcials, els quals reforçaran ll\ guar- nou Estat tx..:c, dl'!-prés de la Gran xells. També sortiran diversos naviocupar-se de la seva ideohaurien d'ésser reserYades per a. n~s nició de Gibraltar. La majoria dels Guerra. :'-fons. Rac:l!oay retornà ale&- lis amb material de guerra 1 un val- provocat grans manlfestgcions d'~.:n
despertat
tudi del Comitè de Coordinació, oficials desembarcats pertanyen als bores a Hongr.a • lot. disUnglt Jlel xell hospital. Per ultliD un altre \lli- tuslasme. Han declarat que a 1;ma
logia.
Sant Pare amb l 'Arquebisbat d'A- xell portarà a Libla homes i mate- de Malta •es conserva Integra l1ta·
quan aquest es reuneixi finalment. cossos d'artilleria i enginyers.
xum.
rial.
· lianitat.

~iltoritzada.

t~qucst
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A ITALIA ES SENTEN CADA DIA MES
ELS EFECTES DE LA GUERRA

LA TENSIO HALO-ANGLESA~
SEGONS ELS ITALIANS

Repercussions de la guerra
a AngJaterra i a les seves
ABISSINIAPOT RESISTIR DEU
possessions
ODOTZE ANYS, DIU TEGLE
HAWARIATE

El Desarmament
.
ame riCa

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONS NAVALS PER A 1937

\

LES RELACIONS ENTRE EL VATICA I MUSSOLINI

AGITACIO ANTIJAPONESA
A HONG-KONG

L'EGIPCI NABIU ISMAEL DAUD
CAP AETIOPIA

Abd-ei-Krim,
parla...

HA MORT L'ARQUEBISBE GATOUC D' AKXUM QUE RESIDIA
AHONGRIA

·Moviments militars italians

s lleQiu avui i cada dia 'LA ·HUMANITAT. el vostre diari

la humanitat

8

•
Els incidents de ~frontera
,
El cap del Govern presenta a la Can uJra
russo ·manxu
els nous pressupostos
LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

LA PROTESTA DE MOS·
COU ES R EPLICADA AMB
UNA PROTEST A D EL GO·
V ERN DE MANXUKUO

Moscou, 15. - Desp rés d~ la. top ada fr onterera entre ~àrdies russo::. i japonesos. que t~g~é lloc a
la frontera. de la. M.anx~na, el .Go\-em SOVlètic ha donat mstruccton~
a l seu amballtador a Toquto perque
p rotestés per l'incident da~ant el Govern japonès. Es suggerelK el nomenament d 'una Comissió M;iXt.a en.
carregada d 'esbrinar el succes en tel
lloc on ocorregué.
A Toqwo s'ha senyalat que tes
autoritats de Monxukuo han p rot estat r ecentment per dues vegades
davant -.. cònsol soviètic a Har bin,
pel fet que les tr opes russes bagin
creuat la frontera retteradament en
la mateixa regió fronterera.. Es posa
d e relleu que les gestions, per !a
complicació que envolten, duraran
bastant temps.
¿ES NOMENARA UN A CO·
M ISSIO 'l

Toqulo, 15. - L'ambaixador d_e ls
s oviets, al J apó, Turenev, h a VlSi·
tat el ministre de r elacions exteriors,
Hlrota, per tal de pro~estar dels actes de violactó de fr ontera dels rues
8 1 12 d'uctubre. Ha r equerit al ministr e japonès perquè es formi una
ComlSSIÓ conjunta que esbrini el cas.
Es creu que Hlrota ha manifestat que dits incidents ocorren perquè
.13 frontera. està impròpiament vigilada. Sorgi per la seva part l'establiment d'una Comissió permanent
amb facultats per a esbrinar I solucionar futures topades d 'aquesta
mena. Prometé confer enciar telegràficament amb les autoritats de Man-

xukuo 1 celebr ar una n ova entrevista amb Turebev.

Toquio, 15. - El portantveu del
Ministeri de Ja Guerra ba decla.rat:
«Els recents incidents de la fronttta. soviètica-manxú no són greus
considerats allladament; però estem
«indignats de la. seva repetició».
Afegl que era superflu cr ear una
Comissió de delimitació de fronteres, cja que la frontera està perfectament delimitada en el cas present:t.

Madnd, 15. - A dos quarta de clnc
de la tarda ocupa la presidència el senyor Alba l decl&rr. oberta la eessló. Al
banc blau el mln.latre d'I.nstruccló Pú·
bllca. Desanimació en eac::on.s 1 trt bunes.
Es procedeix a donar lectura a l'acta
de la seasló anterior, que queda aprovada.
El senyor ALBA dóna compte oficialment de la mort del diputat radical per
CO M EX PLIQUEN L ' INCI· Màlaga senyor Josep Martln Gómez. Un
D ENT L ES AUTOR IT ATS representant de cada sector de la Cambra tributa elogl.s al diputat traspassat.
M A NXUR I ANES
Xlnklng, 15. - S'ba sabut que el
SOBRE EL NOU VICE-PRESI·
Govern de Manxukuo ha cursat una
DENT DE LA CAMBRA
protesta al consulat soviètic a H arEl senyor FABREGAS, d'Unlón Repubin relativa a la topada fronterera
blicana, fa 'Ú8 de la paraula per a reocorreguda. el dia 12 d 'octubre.
Les forces destacades en el distrlc- ferir-se al nomenament de vocal parlatr.- de Kwantung han manifestat que mentari al Tribunal de Garanties Consla patru:la soviètica féu foc sobre t1tucl0nals. Olu que l'elecció del senyor
elL~ sense provocació per llur par t, Vega de la Iglesla no és vàlida, Ja que
segons sembla cen revenja per ba- segons els articles del reglament que ea
refereixen al cas, 1 del reglament orgàver-los rebutjat el passat dia 6».
Segons els darrers informes, a nic <1el Tribunal de Garanties, no ha
tot. el territori fronterer r egna com- obtingut els vots necessaris.
El senyor ALBA diu que s'até al dicpleta calma.
tamen tècnic 1 en últim cas 9 la CILIIISIS J APONESOS MO RTS I bta la que ha de <1ecld1r 1 sl u conalCINC MANXUR IANS FE· dera que no és v~llda l'elecció procedir
RITS. - NO DIUEN EL a nova votació.
NOMBRE DE RUSSOS
LECTURA DELS PRESSUPOSTOS
Xinking, 15. - La caserna geneEs passa. a l'ordre del dia 1 s'aproven,
r al de l'Exèrcit de Kwantung informa que en la topada de Gr odekov deflnlttvrunent, diversos projectes de llei.
El PRESIDENT de la Cambra conceban resultat sls japonesos morts I
cinc manxurians ferits. No s'infor- deiX la paraula al cap del Govern.
El senyor CHAPAPRIETA puJa a la
ma sobre les baixes soviètiques.
tribuna de secretaris 1 dóna lectura als
pressupostos que s'han de d18cut1r a la
cambra. Despr~s. el cap del Govern
explica les principals caracterlstlques
dels proJectes de llei. S'ocupa de les
economle11 que s'han Introduït en els
pressupostos 1 sobretot en el capltol
corresponent a cla8ses passives.

Ha esclatat un moviment revolucionari al Nord de Mèxic

L A R EVO:.. TA ESTA LOCA· tensitat, per haver-se sumat als rc-

~~~z~olRA~~SS 0 ~ 1 SsTo~8: 1i>:~er~~~brosos indis armats amb

RA : : ELS REVOLUCIONA·
Els insurrectes ocupen una gran
RIS HAN PR ES MAGDA· zona de la frontera amb els Estats
L ENA I SANTA ANA
Umts.

Ciutat Mèxic, 15. - Informen je
Nogales (Estat de Sonora) que En
aquell dictricte ha esclatat un moviment revolucionari que es propaga
amb força rapidesa, fins al punt
que els rebels s'han apoderat ja de
les ciutats de Magdalena i Santa
Ana.
Els contingents r ebels s9n molt
n ombrosos i constantment s •augmenten amb nous adeptes.
Les autoritats de Nogales deman en la immediata t r amesa de tropes
r eg-..1lars, perquè temen que, d 'un
moment a l'altre, els revolucionaris
s'apoderin rte Ja dita ciutat, que ts
t r oba junt al terr itori dels Estats
U nits.
Segons les darreres informacions,
les partides revolucionàries són . C'iverses I actuen en districtes de l'Estat de Sonora.

Les autoritats federals consideren
que el moviment serà fàcilment uprimit, però en altres círcols no se
senten aquests optimismes i es declara que encara no es coneix exactament la. importància. del moviment,
puix que l'element popular no s'ha
pronunciat respecte a la r evolta.
LES AUTORITATS DEL
NOGALES M EXICA DEMA·
N EN ARMES A L NOGALES
NORD·AMERICA

Nova-York, 15. -Un telegrama de
Noga.les (Estat d 'Ariçona) comunica
que les autoritats de la ciutat mexicana anomenada també Nogales (Estat de Sonora) s'han dirigit al cap
de Policia demanant que els trameti
urgentment metralladores per tal J e
fer front a un moviment revolucionari.
L'esmentat cap de Policia ba conS'HAN UNIT ALS REVOLU· tes tat que no pot accedir e. tal peCIO N ARIS MOLTS INDIS tició perquè una autoritat estatrm1Nogales <Mèxic), 15. - El movi- ¡ tenc no pot lmmiscuir-se en la. pollment revolucionari augmenta en 10- Uca interior mexicana.

~ Eleccions

generals al Canadà

Els conservadors que feia cinc anys
que governaven han estat derrotats
Ottawa, 15. - Ahir se celebraren
les eleccions generals a. tot el territ ori del Canadà.
Les últimes dades que es posseeixen sobre les dites eleccions donen
els r esultats següents:
Liberals, 165.
Conservadors, 40.
Crèdit social, 8.
Ltberals independents, 4.
Reconstrucció del pals, 1.
Federació Cooperativa Republica-

na,

3.

Grangers laboristes, 1.
Els primers comentaris de la premsa declaren que el resultat de les
eleccions constitueih una evident
pronunciació de la massa electoral
a favor de Ja llibertat de comerç,
tant interior com exterior, i a favor
de l'acord de rec.iprocitat amb f>l
Japó.
Aquesta ha estat també l'opinió

Repressió sagnant
a El Salvador
BAN ESTAT FUSELLATS 24 CO)lPLICATS EN UN COi\IPLOT
Nova York, 15. - La Ràdio Corporation ba rebut un d espatx d'El
Salvador, retransmès des de Panamà en el qual comunica que ba estat
descobert per la policia salvadorenc:~.
un complot per tal d'enderrocar l'actual President d'El Salvador, senyor
MarUnez.
Les primerei noticie:., molt confuses, asseguren que el moviment ha
estat reprimit am l $anr¡ 1 que han
estat passats per le.: armes 24 caps
~evoluclor.aris.

ALEMANYA
SOTA HITLER
LA POLICIA P ASSA A FOR!\1AR
PART D E L'EXERCIT
Berlin, 15. - A partir d'avui, 1
en execució que preveu la Introducció
al servei militar de la policia, lES
forces de la ln.Specció reg¡onal de
Brandeburg han passat a formar part
integrant. de l'exèrcit regular. o s.lgul, que, d es d'avul, deiXa d'extStir
l'anomenada CJ)Ollcta verda», la qu:U
ingressa en pes a l'exèrcit, i l'unifo:-me del qual vestirà 1 observarà els
6Cus reglaments.
El cap de In policia. de Brandeburg,
general Wecke, ha estat traslladat
a MUnicb, en qualitat de general de
brigada de forces de l'exèrcit.

Pombo està segur de tornar
a Espanya aqt1est any
L'Hav .na lS. -

A bord d'un avió de
Ja Compal111a Panwnt:rlcana, ba arribat
l 'aV1ador etp&nJ'Ol JO&n IgnaEt Pombo,
el qual e!ectUllt'à el viatge a Nova Yorll:,
on, probablement embarca.rt. en rtaq¡e
de tomada a Santander.

S'ha de suspendre el debat sobre Comunicacio ns Marítimes per manca de diputats

EL M IN ISTERI
DE LA
GU ER RA D E T OQUI O CON·
SI DERA
I NNECESSARIA
LA COMISSIO

expressada pel Sr. Mackenz!e King
en les seves declaracions a la premsa.
El partit conservador canadenc,
sota la direcció del prin1er ministre,
senyor R. B. Bennett, ba romàs ::.1
Poder darant cinc anys.
El partit liberal, que abans del
1930 havia estat nou anys consecutius al Poder, ha aconseguit ara reconquistar-lo de nou.
Constituïa rma incògnita la presència en la lluita electoral del 11011
partit anomenat de Reconstrucctó
social, dirigit per H. H. Stevens, que
durant 23 anys fou un destacat conservador qae incloïa er: el seu programa electoral proposicions populars, tals com l'efectiva r eglamentació dels grans negocis, amplis programes de despeses per a absorbir
els parats i diverses mesures de seguretat 1 J ustícia social.

LA RESTAURACIO GREGA
DI PLO M AT I C AN GLES A
L ES ORD RES DE L RE l
J OR DI

Atenes, 15. - Ahir, dilluns, sort!
d'aqaesta capital el senyor Georges
Streit, que ocupr..va la cartera de
Negocis Estrangers de la Gran Bretanya en esclatar la guerra mundial.
A Ja capital anglesa es posarà o
disposició del r el Jordi.
L A RESTA URAC IO ES UN
T RIO MF DE L A POl.ITI CA
ANGLESA SO BR E LA I TA·
LI ANA, DIU LA PR EM SA
RU SSA

Moscú, 15. - Als cercles informatius estrangers c'e Moscú s'ha pogut
comprovar que el Govern soviètic, 1
particularment el Comissariat ce
l'Exterior, es troba profundament
deSContent pel canvi de règim que
s'ha operat a Grècia.. Aquest descontentament. es tradueix en els comentaris de la Premsa moscm,ita.
El cPravda:t considera que la. cort)na del Rei Jordi de Grècia ve a ésser actualment a manera de peça
importantíssima d'escacs al joc que
dtsputen Itàlia i la Gran Bretanya.
Aquest periòdic cre-.1 que la tornada
de Ja monarquia a. Grècia supoS:l
un triomf de la política anglesa sobre la Italiana.
El periòdic afegeix: «Resulta curiós constatar que en el moment actual Ja Itl.üia m onàrquica 1 feixista,
recolzant-se en convenl~ncies particulars, secundi clarament els r epublicans reaccionaris de Grècia, mentre l'Anglaterra democràtica exporta
un rel 1 intenta tornar-lo a cor onar
a Atenes. Una cosa considerem evidentment. certa 1 és que la. soluctó
de la crisi mtertor dc Gròcia no ~s
trobarà en una farsa tan clara. L'última paraula. hauran de dir-Ja els
obrers beHènlcs del partit comun.J.s.ta, que des d'ara prendrà el comanament. de les masses antifeixistes.»

LES CLASSES PASSIVES
Diu que l'actual polltlca pressupostària tendeix a ni vellar els pressupostos
1 a estab!Utzar els preus del mercat a
l'Interior.
També diu que ha hagut d'estudiar
detingudament el problema de les classes passives, ja que en aquesta darrera
anys han augmentat les atencions a
aquestes Classes en s1s o vult mUlons
de pessetes, 1 <1e seguir alxl dintre <1'uns
anrs no hi haurà capacitat per a fer
front al pagament de totes aquutes
obligacions. Per això el Oovem ha estudiat el projecte que ha presentat per
a descarregar l'Estat d'aquesta pesad!sslma càrrega de lea cla.ssea passives.
Davant la gravetat d'aquest problema
de lea classes passives, h1 ha hagut necessltat de cercar una solució. Aquest
concepte de les classes passives s'ha en·
taulat <1e tal forma, que ha passat <1ela
90 m1llons de pessetes als 32'1. No seria
just desposseir de les seves pensions als
que lea frueixen amb leg1t1m dret, ni
treure-les als que poguessin a<1qulrlrles. Com a solució s'ha pensat que eLs
funcionaris paguin un cinc per cent
de descompte per a concertar una assegurança amb una entitat 1 l'Estat pagaria el que manqués, amb la quo.l co·
sa, a més d 'obtenir els funclonart.s una
major avantatge, s'aconseguiria per a
l'erari públlc una economia de més de
la meitat.
En total, doncs, les eoenomles assoleixen 417 milions de pessetes.
Jo valg prometre a aquesta cambra
més de 200 milions de pessetes <1'economla, però lo. sort m'ha ajudat 1 del
pressupost que he !et, les economies que
s'Introdueixen són molt considerables, 1
això sense afectar lea despeses fonamentals. Jo no em puc re!erlr als Ingressos
del 1935, perquè encara no estan Uquidats els pressupostos, però sl m'he de
referir als del 1934. En aquest any els
Ingressos !oren dc 3.853 milions de pessetes, 1 per a l'any 1936, aquests Ingressos es calculen en 4.421 mlllons <1e pessetes.
La reforma per a augmentar aquests
Ingressos, s'ha fet amb un sentit d'una
nova politlca fiscal. No s'han creat nous
impostos. La reforma és més que rea
processal. Per les lmrl<.~· dPl f' S<' P<"' •nyal s'escapen cada an1 centenars de
milions de pessetes, 1 cuu
;.,. . "'""'~'
!rau, 9 contra el QUil s'ha anat.

En els decrets complementaris es va
a la reforma d'algunes contribucions. En
la reforma de la contribució territorial
es va a un augment de les quotes sobre
llqutds 1mponlbles de més dc mil pessetes.
En matêrta d'utllltsts es cometia la
lnjustlcln que mentre els capitals lndustrlals tributaven per dos conceptes, els
obligacionistes, per un. Ara s'eleva la
quota dc totes aque~~tcs rendes 1 es fixa
el 15 por 100.
Parla de l'Impost 10bre alcohols 1 diu
que la defraudació per aquest concepte
ascendeiX a la tercera part del que l'Estat percep. Per alxò s'ha d'anar a la reorg;mltzacló <1el cobmment d'a.queat lmpost.
S'ocupa del problema del ratm 1 diu
que la c:Gaceta:. publlcart. un decret
convocan~ la Junta creada en virtut de
l'Estatut del VI, perquè estudlt la manera de desgravar totalment ela vins 1
de cercar 1a. compensació per a no perJudicar 1ea Flnancea provlnclala 1 locaLs.
Un altre dels projectes éa el relatiu
a l'Impost aobre la renda, el qual rtxa.
el tipus de gravimen dea de lea so.ooo
pessetea en lloc <1o lea 100.000 que fl&Uraven anteriorment. Quant als tmpostos sobre l'enllumenat, ca fixaran aqutl&ts
sobre el coll5Um en lloc del preu com
venta fent-se fins ara.
En conJunt, les reformes tributàries
produlran. un augment de soo mlllona <1e
pessetes, 1 s'assoleixen 400 mlllona d'econ omlca. Pesl a aquest.ea economies, ttguren augments co~lderablea en qüestions de real lnterea ~r al paf.&, aom
250 milions de pessetes per a despc5CS
de defensa nad.onal 1
mlllo~ de
pessetes per a despeses d Obres pubilq~ deape!<ea calculades per al 1936
són 4.569 mlllons de pcuctcs 1 els tn-
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gresaos 4.421.

Nosaltres vOlem que a tot E&panya
se sàpiga que aqueat Govern u preocupa més que <1e rea dels probleml!!l econòmica 1 en preocupar~ prtmordlnlmen~ d'ell!l, ta una pellUca n1és efectiva,
més prictlca, més real que la dels Oo·
verns que puguin dedicar-se galn:bé exclusivament a Ica COfiCB polltlquea.
(Grans aplaudiments.)

:c. DICT.um.'i sonnE couum-

C..l.CIOISS !IIARlrt!.JC::i
Continua la tUscu.ssló del dlct.a.men
sobre el proJecte de Llei de proteocló
a les lnd.li.strtea 1 ComUnleadon.s mar1-

umea.

El &enyor SAMPER lntervó com a Pre1'\dent de la ComiBsló per a donar expllcadons. Diu Que pela exlcnaM dl.lcur·
sos de tol&llta~ que a'han pronuncl:lt.
no ea pot arribar a 1& conel\Wó que han
formulat a1gUn.s dlputata Que quedi re-

REUNIO DE LES MINORIES
.lllEGREa. tl ..OC'YUBR&

tlmt el dictamen. La ComiSSió està disa mantenir-la, encara que natu·
ralment no té un criteri tancat.
El senyor ALONSO ROORIOUEZ rec·
tlflca 1 l.ru!lsteix en les .evca anterto111
manifestacions 1 el senyor Cano López
se sent molestat per les tra.se8 del diputat d'Unlón Republlcana.
El senyor CANO LOPEZ Intervé per
a explicar l'ocorregut a la Comissió.
Diu que la Comissió ha treballll.t Intensament per a arribar a la confecció d 'aquest dictamen. Manl!csta que al voltant del proJecte <1e Llei de Comunl·
caclons Maritlmea es pretén per alguns
alxecar un bander! polltlc.
El senyor Alonso Rodr!guez nega que
h1 hagi cap banderi polltlc. Afirma que
qualsevol habitant dc les lUes CanArtes,
que pertanyi a un o altre partit o que
algui neutre, subscriurà tat ol que ha
dit respecte el projecte.
posada

INTERVENCI O DEL S.ENYOR
BARCIA
senyor BARCIA Intervé per a ftxar
el criteri de la seva Inlnorta. Es quetxa.
que no s'hagin !acilltat a les minories
els ln!ormes nece.ssart.s per a poder
cutlr el projecte. Nom9 tenim aquest
guió que la Coml.ssló en.s ha lliurat per
a ús de totes les oposicions.
El senyor MARTINEZ DE VELASCO:
Aquest guió és meu.
El senyor BARCIA: Ignorava que ros
de s. S. Es comprendrà que en aquestes
condicions no ea pot treballar encertadament. Creu que el projecte és Incomplet, perquè deixa a part tot el que ea
relaciona amb la Indústria pesquera 1
tots hem de comprendre que una cosa
de tan vital Importància no pot quedar
tora 1 sl aixl és no es pot afirmar que
el projecte de protecció a lea I nd ústries
marltlmes és complet. Les 1n<1ústrlea
del peix tenen una gran Importància
tant socialment com econòmicament l
no es pot fer una cosa completa sense
abarcar aquest aspecte del problema.
Es van a detxar fora també els contractes subsistents i això no es pot fer
B1 es vol resoldre totalment el problema.
La Comissió ha manl!eatat que eLs contractes no podrien restringir-se l modificar-se. Estem davant un projecte de
gran Importància i és de lamentar l'escàs nombre de diputats que a.salsteixen
a les sessions.
El senyor SAMPER: La Coml.saló ha
hagut <1e I?rescindir d'una part del proJecte. Espera que acabl el contnt.Cte amb
la Transatlànttca 1 lea modltlcaclons que
a'lntroduelxln en aquestes llnles transoceàniques les farà la Comissió amb les
suggerències dectdlde11 de tota la Cambra.
(Entra el m1nlstre de la Oovernacló.)
El senyor BARCIA l.ru!lstel:x que en
renlltat es vol portar a un altre projecte, de les caracteristlquea dei qual
s'han assabentat aquesta mateixa tarda.
Pregunta sl es van a estudiar tots els
contractes existents.
El senyor SAMPER: A això aspira la
Comissió.
El senyor BARCIA: Doncs això ba de
quedar ben concret, perquè sinó aquest
projecte representa una autorització en
blanc per al Govern actual l per als
successius.
Es lamenta de l'enorme descens en el
tràfic de cabotatge 1 diu que eLs porta
estan morts.
Per la Comissió 11 contesta el senyor
El

a•

SIERRA RUSTARAZO. Reconeix que les
observacions que ha fet estan plenament JustUlcades, però la Coml.ssló té
el problema estudiat detingudAment.
Quant a la. quetxa. formulada relativa
a lea Indústries del pelx, efectivament
no s 'Inclouen en aquest proJecte, per·
qu6 seran obJecte d'un altre projecte
especlal.

Afegeix ¡¡ue el problema de la Tran.satlAntlca el considera exclusivament un
problema de Govern, però reconeix la
Comissió que és fonamental per a resoldre el problema en la. seva totalitat.
A!egetx que la ComiSsió té un noble 1
ampli a.tany de coliaboracló 1 que ha
acce<1lt a ellmlnar algunes parts <1el
projecte amb el desig de tacllltar la
marxa d'aquest.
Rectifica el senyor BARCIA, el qual
Insisteix en els seus arguments 1 agraeix
al senyor Sierra les expllcac.lons que 11
va donar.
Recull les a!J.rmaclons del senyor Sierra
que no constitueix una autorització en
blanc la despesa per a cada any. El Oovem la fixarà en el pressupost, no u
a lxi?
El senyor SIERRA: Exacte.
DISCUSSIO DE L'ARTICULAT
Començada la dl.scUssló de l'articulat,
la Coml.ssló accepta un vot particular
<1el senyor Soler de Sojo a l'article Pri·
mer.
Són acceptades algunes esmenes, entre
elles una del senyor IruJo, que la Co·
missió dlu que no alteren el text.
Es rebutja una esmena del senyor
carranza que demanava que s'escoltés
prèviament el Consell superior de servela marltlms.
•
El senyor BARCIA consumeix un torn
en l'article primer 1 posa de relleu que
és un text Inadequat perquè diu que
per a tot el que es refereix a aquesta llei
s'escoltarà el subsecretart de la Martna ClvU.
El senyor SIERRA RUSTARAZO con·
testa que no h1 ha Inconvenient que
aquesta adverténcta que !lgUra en l'article primer passi al :tlnal.
I
ON SON ELS DIPUTATS?
El senyor BARCIA demana. votació nominal.
El ~~enyor ALBA: La votació s'efectuarà

oportunament.

El senyor BARCIA protesta d'aquesta
Interpretació del Reglament 1 demana

que quedant, a manca d'aprovació, un
article, no ha de disCutir-se el següent.
El senyor ALBA replica que no h1 ha
prece<1ent en allò que soHlclta el senyor Barcla, ja que no és lògic que
quan ea dlferel:xl l'aprovació <1'un art!·
cle no pugui seguir la dlscUBB1ó del següent.
No obstant, com que es tracta d'un
projecte d'Interès naclonal que ba de
sortir revestit de la màxima autoritat,
no tinc Inconvenient a suspendre el debat.
El senyor BARCIA lnslste1X en el seu
criteri que no es pugui passar a un al·
tre article sense haver aprovat l'ante·
rtor.
Posa <1e relleu la. lnslsténcta que el
Oovem té dels diputats en aquesta
qüestió.
El senyor ALBA: Del.xl'm S. S. complaure'! sense embolicar-nos en una
diSCUSSIÓ.
Se suspén el debat 1 s'aixeca la sessió
a les nou menys vint minuts.

Al varo de Albornoz, d.IU•••.,

D'ESQUERRA

Acorden sostenir, quant a la llei
electoral, el sistema majoritari sense segona volta ni quòrum, sense
alteració de circumscripcions 1 tant
per a les eleccions generals com
per a les municipals
Madrid, 15. - A tres quarts de
dotze del matí s'han r eunit en una
dependència del Congrés, les minories d'esquerra. La reunió ha acabat
a un quart de dues de la tarda.
El senyor Antoni Lara ha facllltst una referència de la reunió. Ha
dit que havien assistit a. la r eunió
el& senyors Azafta, Martfnez Barrio,
Lara, Casares Quiroga, Gordon Or·
dàs, B arda, Santaló, Recasens Sitjes, Blasco G:l.rzon, Fernàndez Labandera, Marial, Moreno Quesada,
Rodríguez Pérez, Garcia Berlanga,
Senyal, Fàbregas, JU!>t, Frapoli, Diaz
Pastor, Amós Salvador, Sànchez
Albornoz, i Miñones.
Ha afegit que s'havia acordat en
aquesta reunió facilitar a la pre~
la nota següent:
cA la secció segona del Congrés
dels diputats s'han reunit les minories parlamentàries d'Unió Republicana, Izquierda Republicana., Esquerra Republicana de Catalunya 1
les representacions parlamentàries
d el partit Nacional Republicà.
Després de deliberar àmpliament
sobre els diversos temes politics i
parlamentaris del moment, s'han

El discurs de Cambó
comentat per
«Política»
Madrid, 15. - «PolitlcaJl, que avui
fa la seva primera aparició com a
periòdic diari, en comentar el darrer discurs d el senyor Cambó ruu:
«¿Qué importa que el derrumbamiento de la monarquia no acarrease el caos vatlcinado por Cambó?
Su contumacla de profeta desacreditada - y su interès partidista - le
arrastran a repetir el yerro. No puede ocultar el tono gubernamental
en que se pro<luce la figura cul:ninante de las lzquier das: Don Manuel Azaña. Pero a f irma gra.tuitamente que sl en el dirigente hay cordura y serenidad, en las masas prevalece el odio. Consecuencia de esta
hipòtesis: cuando gobierne Azaña.,
sufrirà la suerte de los girondinos...
¿Ocurrió cosa semejante cuando
Azaña presldió el Gobierno? Si entonces habia odi0 en las masas ese
odio se apaclguó y se transformó en
espera.nza y colaboración, no d efraudadas. Compare, quien dude, el fruto de uno y de otro blenio, en todos
los aspectos. Compàrese sobre todo
- ya que Cambó es catalàn - los
efectos de e.mbas etapas gubernam entales en Cataluña. Los gabiernos republicanos-socialistas, dieron
a Cataluña un Estatuto, que Cambó
y la Lliga reputaban insuficlente y
desdefiable, para, a la vuelta de
unos añós, compartir el Poder con
rm gabinete que ha privado a Cataluña de su Autonomia. Co;npàrese también la posición d el gran partida socialista en rma. y otra época,
y la situación del campo y de los
campesinos y la pretèrita confianza
d,e la clase media con su actual desencanto.»

Ciclista a
Cal fer moltes coses que no La 11 Volta
Galícia
es feren; fer-les i reblar-les
I que l'opinió republicana s'impacienta
esperant el document de les esquerres
Màlaga, 15. - El senyor Albornoz
ha fet les declaracions següents e.
un periodista local:
-Es un veritable nus que és precls desfer ru5SOlvent les Corts, la
qual cosa ha d'ésser fet per un Govern republicà, format per homes
que tlngin una història republicana
neta, I rma autoritat intellectual 1
moral. Em sembla que no és demanar impossibles el demanar un Govern republicà 1 unes Corts r epublicanes.
UN FRONT R APID
TRA LES D RETES

CON·

LA L LUNY A NIA D'UNA RES·
TA U RACI O

Preguntat el senyor Albornoz la
seva impressió sobre la situació internacional ha dit:
-Només diré que no poden, no
han de servir de «papu» les protestes contra les circumstàncies internacionals per a desviar del seu objectiu el moviment republicà espanyol.
Per últim, se li ha demanat la
seva opinió r eferent el cop d'Estat
dels monàrquics e. Grècia, i sl creia
que això mateix podia passar a Espanya. Ràpidament, el senyor Al·
bornoz ba contestat:
-Em sembla tot això tan lluny de
nosaltres, en l'espai ... I en el temps;
tan lluny, com Pericles de Venlzelos
i de Condylis.

-El futur de la Repúblico. _ ba.
continuat dient. el senyor Albornoz
-depèn de moltes contingències; però, sobre tot, de l'~forç dels r epubllcans. Si aquests continuen dlvldides en grups i grupets es consumiren en la. impotència. Fan !altn
grans partits republicans de desenrotilin una pollUca nacional. Des
del meu punt de vista especial, crec
que és indispensable que es constituelxi una gran esquerra republl-~
cana, a la qual no puguin ésser obstacle les tendències I matisos,. acusats que entre nosaltres, en el parUt SOcialista, que no trenca, amb tot,
la S!'lVa unitat. Primerament grans
Madrid, 15. - Es comentava aquespartJts; després, bloc r epublicà; I fi- ta tarda al Congrés. un fet que
nalment, bloc d emocràtic i popular mereix d estacar-se.
enfront a la. unió de dretes; però,
Sempre que s'hau llegit els prestot això aViat, molt aviat.
supostos -deia 1m diputat,- s'ba
L ES EXPER I ENCI ES DE L donat a aquest a,·te gran solemniBIENN I
tat, I b an concvnt'guc majories 1
Preguntat prop de les experiències minories en bloc. I é:.; que els presdel bienni, ha dit:
supostos són el r:erv. de tota la
-Les experiències del bienni ban pollüca, 1 a"ui s r;a donat el cas
d'é:>ser superades. Cal fer moltes co- d'eser rebuts am!:l 01a Iedror insosses que aleshores no es feren, 1 fer- pitada.
les ~e manera que quedin a mmlS
Al banc blau, dl!rant el discurs
de la «Gacetalt. Es precís no sola- del president i TT.1Listrc d'Hisenda,
ment fer-les, sinó rebnr-les.
solament hi bavi& tres ministres
l el d'Estat, seu¡or Lerroux, que roLA l f.1PACI : NC I A REPU- mangué breu.; mol!.lt:nts de peu.
BLICANA
Els bancs d~ la majoria estaven
També ba estat preguntat. el se- quasi desert~.
nyor A!bomoz quina era la seva imAixò de.ncst~a -<leien els mateipre3Sió referent al manifest dels se- xos diputats- qu~ e1 Parlament es
nyors Sà.nchez Roman, AZafia, 1 Mar- desentent ja fins ,Je problemes caUnez Barrio. La seva. contestació ba pita!s com els pt~upostos.
estat:
-L'únic que puc dir és que em
semb!a que es tarda massa en ésser
donat a la publicitat. L'opinió republicana s'impacienta, 1 jo trobo
natural I llegítima aquesta Impaciència. Els r epublicans del carrer creuen eil solament que ha arrtbat l'oMadrid, 15. - Com a conseqúèncJa
portunitat, sinó que pot passar l'o- ela de la parada militar d el diumenportunitat. ¿Ea que lú ban dificul- ge passat, han estat passats a &ituatats? ~No n'hi han? Doncs, a gua- ció de disponibles un general de brinyar dies, ja que s'h&.n perdut me- gadn l un coronel, ambdós de la guar.
sos.
nlció de Madrid.

I

R ibadeo, 15. - A vm s'ha corregut
la quarta etapa dP la segona Volta
a Galicia, ar:1b et recorregut Lugo,
Otero del Rey, Corpeitio, Villalba,
Abadia, Mondc..fie<!o, Villanueva i
Ribadeo, amb ;,m total de 116 quilòmetres.
1. Berrendero 3 t. 14 m. 44 s.
2. Domin ico fd . fd.
3. Gas.:on, Íd., fd.
4. Evla, id., l.d.
5. Delia Fernàndes, a 4 m.
6. Trueba, ld., IJ.
7. Arias, id., !d.
8. Bacnero, id., ld
9. Escuriet, id., lct
10. Rui ~ Trillo, !C:., íd.
11. Max tin Santos. id., id.
12. ACJSt3, id., ld.
El promedi obtingut pel vencedor
ha estat de 35 876 quilòmetres.
El corredor Sotv e:. una collis!ó
amb Alfred Fernà.ndez produí la
caiguda d am!Ylós, aquest es le~lo
nà. al cap per la qt:al cosa abandonà. Soto resultà an:b lesions lleus.

___________*___________

Es reuneix el TriLlegiu LA HUMAN1T AT bunal de Cassoc~ó
de Catalunya
La fredor amb què han estat
acollits els Pressupostos

DESTITUCIO DE DOS CAPS
MILITARS

Obrer catala conscient: el teu diari es
J'

!IQ.

(Ve de la p rimera pà¡;Jna)
anuncià. l'assumpte de què es tractava.
Tot seguit el senyor D uran d'Ocon
pronuncià. un informe brtlant en d efensa de l'Ajuntament de Mediona
i aportà dades per a demostrar que
aquest podia anuH.ar la seva deasió
anterior.
Exposà arguments i féu unes cons\·
dcracions sobre aquest cas explanant
exemples en ajut de la seva tesi.
El lletrat senyor Regàs, en la seva
impugnació, demostrà. conèixer 11
fons l'assumpte que es tractava 1
va rebatre alguns dels arguments
aportats pel Procurador de Catalunya. Començà fent un exhordi en
el qual poêi de manifest la satJ.Sfacc16
que sentia en ésser la primera vegada que informava davant tan alt
Tribunal, co~a que el cohibia 1 l'emocionava, i féu també unes consideracions sobre Catalunya 1 l'autonomia. El senyor Regàs aportà també
dates 1 dades en ajut dc la seva tesi,
contrària a l'acord de l'Ajuntament
de Mediona i a favor del seu representant.
A tres quarts d'una, acabats ds
Informes, el President del Tnbu11.al
pronunciava per primera vegada el
mot : cVisl».

•••

El Tribunal de Cassació de Catalunya havia celebrat ja la primera
vista i la jusUcia catala.na, des d'ara.,
té en ell el seu mes alt exponent.

pres per unanlm1tat els aoorcts ..._
güent.s:
....,.
ACORDS PRESOS PER U.
NAN I MITAT.

Primer . - Sostenir en quant
llei Electoral, pendent de disc~¡~
com criteri comú, el sistema majorf
tari sense segona volta n1 quòr n..;
sense alteració de les Circutnsè~
clons ni de la participació de les ~
nories en el resultat electoral 1 apu
cant aquestes normes, tant a 1~
eleccions generals com a les munt.
el pals.
Segon. - Discutir a fons amb ~
detall 1 precisió l'obr a leilslatlva que
el Govern porti a la. Csmbra
tlcularment els Pressupostos, Iés:
posicions 1 quants projectes es rere.
reixin a este problema, y
Tercer. - Facultar al directori Integrat pels tres caps de les
d 'Esquerra Republicana, Unió Re
blicana i Esquerra de Catalunya, ~
a què dlstrlbuei.xin 1 organitZin la
labor a r ealitzar, sl en quant a l'estudi dels projectes com a la inter.
venció parlamentària precisa per 1
donar compliment als precedents a..
cords.

minOrtea

anten-a
Diumenge passat a Sitges hf
hagué u1~ moment de fldnic. Era
que als comensal{ de f'Hotel
bur els tou innorat el pas per 111
població del (:onseller del Collegi
de Metges, doctor Huguet.
Tothom -ens conten- es va JlOo
sar a la feina d' escurar els platl,
no tos cas q¡;.e es repetts allò de
Viella.

s..

..
"

La Ceda madrfleny.l no les U
totes amb alrò de ter companUf4
amb En Cambó e11 el r eferent 1
la Uet electoriJt.
Són molt.• e~s dsputats que diut:ll,
de baix en baix, que Cambó 110
jarà altra cosa que embolicar la
troca per a :Le3prés deixar-los a
l 'estacada

•••

-Però que no cabeu que prett.
Cambó? -de'.a un diputat cediltll
a uns altres de lt1 collQ,.- donct
ha inventat un sistema electortl
per a ús ¡ profit d~ la Lliga.
-Sf, allò de ter -ategf un deli
que escoltaven- proporcionalis,..
a Barcelona ,.aplt!zl i Barce/0111
circumscripció...
-Fuig, hom!!, fu ig. Ja va t1111
enlld en la matlsarió que àivideil
Barcelona er. l;ü.t~tctes i allà .,.
hi ha rics Ui!JCÍTI- s vol que s'a,iiqui el prO<.'edime;¡t majoritari t a
la resta ... a repmtir!
-Re:~ -cor.dcx.T1eren tots- cal
avisar el «Jej-'!11 • t que desembat·
qui immecttat.lme r t aquest <<tett•
tore» d~ Co IT<bó.

~

~~

d'

d'
m
al

..
.,

Hi ha hon.~~ q·.Le nCJ volen anar
sols per aquests nwns i es ta
posar a les ta;·gt;l -a manca dl
t ítol- el mJt p!c.pietario, lector
de tal diari .; bé <<!Srvidor de tJOJ.
tè no té pen}V.dr:. al damunt cap
condecoración. Aquesta dèria, però,
tindre}. la seva d!-si de vanitat tll
un cas o bé t.~ r e(trció sentiment4l
en altres, m..ti, però, no es e~~
en la innovat;ió ca) mercantil1S.
me.
EZ mercanti!ís1M s'h • deiXat per
als senyors d~ la cect.t que llU~"
envien 7es~e~:yeJ ò'act.es als d l4ris hi posen: c'Cuigió la palabra
al pueb'o el seilor X abogado. etcJ.
D'aquesta m~ncra queda pT()o
pagat d'un:: mllr~era polida i amb
gens d¿ despen el despatx de
l'interessat.

...

«Perv seño:r - <liu tot afligit cl
carlisme parla'lt de les mesure~
oficials prop Jel trEso; artíst.ic nacional- ¿que tenc<rà la Igles1a que
ver con la Go11en:lldad y el EStado paro. en no:n•,re de estos meterse a aèmi'llstrador o celador
de un patrim(Jut•· a r tistico?»
Deixem de bar,aa aquell cque
tendrà lc. Igl~i'l. qu.; ver con la
Generalidad y t:1 Estada» perquè
la frase 1a té can•es pròpies per a
caminar i diguem: ¿Com 1ia a;¡
allò del Tern cle sant val ,~
¿Com ha ar.at let conservació ""
retaules t Sants en mans de Zel
parròquies?
~

..

Els de El Mati tanmateix tent11
ú11s procediments detectivescos bt1l
expeditius i SMuectes. Ara eni
n'acava d'assabentar el sen.ror
Angelus. Aque!:t bon redactor '" '
dia va pu;ar «arta escala ob,.
cura ' llorda d'U'I recó de carret
pobre» i com qv~ t•a sentir que ell
u1~ pis deien co~c.tes a la san~
Jlfare Esglést • el! que sí que ·
entra «vence:tt la timidesa» i OCI
prendre bas1.1 a la discussió.
Sort que la d!'fen~a de la bOna
causa dispens:l pccat3 i model .

...

Llegim a ~ L'iluvio d'ahir:
cSegún parece nan sido ya 80lucionadas las dificultades econ~
IDlcas que atra?lSI<ba h ace cua
dias la Geneulü':.d. y, en consecuencia el co'Di::>h:10 ba anuncl&<do que 'o:rece.à 1u1a comida a
odontólogos y uLa cena a los ~
quitectos que cor.curran
Congresos que Ct>Jebr~
en
profesionalcs hJ'r y mauana
nuestra ciudad»
Això, a Tarragona

!,':

dJcbO'

••

S'ha rendit Ann,, diuen els d~
ris. I bé, la co.n es t:eu que
anat aiJ:í.
fi·
El civllltzat: Volem Arum o
nó en farerr. ~!.t'S.
ltU
El sah·atge: ¿Però no par ,.o,
sempre, al t.-ostre ~ais. de cUit•
tradició~.?
.
a lll
El clvtlitzat.: E7•·• refer-tm
•111
cultura i trac1iCi.;) nostres. som
o sinó aci peàrcg!lrà.
__ , -ar 14
I els salvatgt!.i rn. a ,....t . tiJ
cultura i la trt:.:tiCTó rencteU
A:tum.
,.b1 els prim~rs dl" prometre
missió &On els b¡sl;es_
Com a
arr(.u -

rot

-·

.
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EXCURSIONISME

AVIACIO

UNA OBRA MERITORIA

Viatges gratu its d'Aero Po·
pulars per als seus associats

La Unió Excursionista
de Catalunya
La corba asc..l n....t que ha seguit
Unió Excursioui:l ;a de Catalunya en
elZiprendre la (;~·Jad.l ?e do~ar . t\'la
o~"S orga.nl tz&Cl :> a 1 eXCUISIO~ lSllle
n talà orientant-lo en el :rennt de
caalitzAr en ço ~ ue afecta a l'inte~ ¡;cneral un:\ t~ca coll.ectiva. ha
r conseguit un alt•e punt al seu fa~r en ap!ega l'elcmen:; excursiontsta de la baHiaa'l. d'Horta ahir
&s¡>ers o associat 'l entitats alienes
a l'excurslonl.sm~ or havien de practtcar-lo a!Db escassedat de mitjaT\3
.
1 poca eh :è.ct11..
Amb Ja COUStltl.oClC d'U. E.. C.
Barcelona-Hort~& membre aixi ma~IX de l'organll;'Tit! coHectiu (ConseU general> s'ha donat definitivaJnent una unita~ als. esforços indiyiduals que es perd1en 1 que dea
d'ara serviran per ~ ajudar la. tase& que es ve i.n.t J?<?! millorament
del nostre ~c.1 r&l()wsme.
La u. E. O. D:uce!ona•Horta és la
c1nquena e~Utlt amh què compta
avui l'orgamtzac,ó U. E. C. 1 amb
ella són catorze le.s entitats que
'han refós amb ella i passa
~el miler els exrJ•rslonlstes associats
a les seves c"ltiLI\ts

Aera Popular de Barcelona, sempre
atent a propagar entre els seus conetx em e n t s aeronàutics, ofereix a
aquests, amb motiu de la Fira Internacional d'Areonàutica, tres bitllets
gratuïts d'anada i tornada en avió a
Milà; generosament donats pel prel!ent de l"Entítat, senyor Joaquim
Sànchez Cordovés, els quals seran
sortejats al local d'Aero Popular el
dia 15.
Els socis interessats poden passar
per la Secretaria del Club, Avinguda
Portal de l'Aiigel, 23, per tal d'inscriure's.

ATLETISMt
La 111 Volta a Peu a Cornellà
GRt\N PR E 1\I I AJUN'fA1\ffiNT - TROFEU uJEANu
Sembl~~o que R. C. Cornellà, en la
preparació de la seva edició de la
Volta a peu, no ba escatimat. pas
el seu voluntariós esforç en cap sentit. No cal dir, però, que ha vU;t a bastament compensat el sacrifici, puix
que podem assegurnr que ts.nt.la nombrosa llista d'excellents premis rebuts
com la valuosa inscripció d'atletes
amb la qual actuaLment ja compta,
promet assolir per endavant un èxit
sorollós que vingui a palesar l'entusiasme dels seus dirigents.
:Per a aquesta volta, anunciada pel
dia 20 del present mes, continuen
obertes les inscripcions a la Federació
Catalana d'AtletlStntl i al mateix lo-:
cal del R. C. Cornellà, Rubió i Ors,
núm. 178; de VUit a nou de la vetlla.

9

cosa que 11 ha permès d'asollrs la
velocitat que abans U mancava.
També en la ciutat de Marsella és
un espanyol, Pepit{) Alcara.z, el mllor
del seu equip local. Juga tant d'interior com d'extrem esquerre i es
mostra perillosisism davant la porteria enemlgl).,

•

l'actuació d'ells mateixos, a profit dels
hospitals barcelonins.
Segons ens comuniquen, de moment, ha hagut d'ésser suspesa, però
no s'abandona pas la idea de poderla organitzar en data propera.

L'ORDRE
PlJBLIC
*

ACCIDENT A L'ESTADI

El federatiu Joan Zaragoza
millorat

El campió nacional dels
«mosques», Ortega, amb el
valencià Gómez

Diumenge pasat, i amb motiu de
celebrar-se la pr.lva del llançament
del pes, el Directiu de la Federació
Clltalana d'Atletisme, senyor Joan
Zaragoza, tingué la dissort que 11 caigués al cap un pes, el qual el ferf de
gravetat.
Després d'ésser guarit de primera
intenció a l'infermeria de l'Estadi,
fou traslladat a la Oliruc~ de la Mutual Esportiva. de Catalunya. en la
qual segueix hospitalitzat.
AVUi hem demanat a la Mutual
per l'estat del senyor Zaragoza 1 ens
han contestat que, a pesar de tractar-se d'un accident molt greu, ha
experimentat una petita millora, la
qual, en principi, dóna algunes esperances.

Ja fa temps que no velem en acció el campió d"Espanya dels mosques, Fortunat Ortega, 1 per atxò
~·anunci de la seva actuació aquesta nit, a la sala del Parallcl, és esperada amb viva expectació. El seu
adversari és el campió valencià Gòmez, un xicot força bregRt. en coses
del ring i en el rècord del qual, figuren, com a nota sobresortint, dues
\ictòries obtingudes sobre Sangchilli,
quan aquest militava. entre els mosques.
Gòmez boxa. bé i es rem.trca pel
seu cop fort. Espera amb Illusió el
seu encontre amb el campió del seu
pes, el qual, m11lgrat la seva vàlua.,
confia de poder vèncer.

EL CAP DE POLICIA NO
SAP RES DEL SEU NOME•
NAMENT
Els periodistes que fan informació
a la Prefectura de Policia s 'entrevistaren ahir al migdia amb el senyor
Santiago Martin Bàguenas, i l1 preguntaxen si era cert que la «Gaceta»
publicava el seu nomenament com a
director general de Seguretat.

REORGANITZACIO DEL NE·
GOCIAT D'ESTRANGERS
Entre els assidus concurrents a la
Prefectura, es deia ahir que es procedirà d'un moment a. l'altre, a la
reorga'nització del Servei d'Estrangers. S'augmentarà el personal destinat a aquests afers 1 es crearà un
rondi especial que tindrà cura de
coHaborar amb les inScripcions a
l'e<.mentat negociat i a tot el que faci referència amb els estrangers residents a Barcelona.
Una de les causes d'ampliar l'aHuu e tall
dit servei, ha. estat que des d'ara. els
ARC:S, 6 certitlcats per a la inScripció d'estrangers que facilitaven els alcaldes
de barri, hauran d'ésser expedits per
aquest negociat, i atxò produirà, naturalment, un augment d'activitats.

-PAPERS PINrATS

•••

Els altres combats que s'han combinat són, els welters Tarré 1 Bosc,
que ens asseguren una lluita força
interessant.
Mestres, cada dia en millor forma,
serà oposat a Fèlix Pérez, el qual reapareixerà després d"un llarg descans.
I Frog, el durfsslm pes gall d'Artera, tindrà com a adversari el veterà
La «Penya Cu:tma. Esport 1 EsBoira, qui actualment es troba en barjo» en reuru6 celebrada el dia
forma excel.lent.
10 del corrent mes, eleg1 la. "Segtient
Junta Directiva.: President, Josep
Faro; vice-presi,kut ,Joaquim ColoFUTBOL
mer; secretari, I..til~ert Reyné; vicesecretari, Miquel Altrachs; comptador, Jaume Beltran; vice-comptador,
Enric Dols; caixer, Narcís Pelach;
vice-caixer, Josej) Ta.rrat; vocals:
Els I Campionats atlètics del
Ramon Pujol, Joan Cabré, Joan
Tarrat 1 Enric Tormo, la qual té e!
Poble Nou
gust d'oferir-se a totes les entitats
El proper divendr~:s, dia 18 del corafins.
rent, a les nou de la vetlla, l'AgrupaLa jornada del proper.
La Diada de Poblet
ció Gimnàstic¡¡. Icàna, efectuarà, al
diumenge
La Federació d'Entitats Excurslo- seu estatge social, Passeig del Triomf,
,nliteS de Catalunya ogani.tza aquesta. nüm. 50, el repartiment de premia
magna diada, la. qual es celebrarà el dels «Primers Campionats d' Atletisproper dia 3 de novembre, per tal de me del Poble Now, celebrats el dia 22 Les competicions catalanes
,.¡o.
fer lllurament de la quantitat re- del mes passat.
Catalunya
Amb motiu d'aquest acte se cele-- Barcelona-Júpiter
captada entre els exeur&l.onistes catalans amb destinació a la reconstmc- brarà una sèrie de projeccioT\3 de te- Sabadell-Espanyol
MATERIAL PER AL COS
cló d'aquell cenobi, i homenatjar el mes atlètics 1 una altra de temes Badalona-Gtrona
DE BOMBERS
Tenerable Eduard Toda, ànima del munt¡¡nyencs.
Bascònia-Navarra
patronat encarregat de tenir cura
Fins el dia 25 d'aquest mes, de les
Donòstia-Arenes
d'aquesta restauració.
nou a les dues del migdia, podran
Baracaldo-Osasuna.
Volta
a
Barcelona
de
marxa
ésser lliurades a la Caserna central
Irun-Atlètic
En aquesta festa seran traslladades
del Servei d'Extinció d'Incendis 1 j~
atlètica - Trofeu Albert
Valêocla.-1\lúrcla
les despulles de la gennana. del darSalvaments, Casanova, 139, xamfrà
Hèrcules-Eix.
rer comte d'Urgell a la capell!). faCharlot
Provença, notes de preus per a o~
Llevant-València.
millar, que és la. de la Concepció.
tar al concurs d'adquisició de màPer al proper diumenge 1 a les deu Múrcia-Gimnàstic.
Amb la coHaboració de Ràdio Barnegues destinades al servei susdit,
Galícia.-Astú riC*
celona 1 de Viatges Catalònia, la del mati, la «Penya Cariocu orgaen la forma següent: 32 peces de mà-Federació organitza un tren especial nitza una cursa de marxa atlètica, D. Corunya-Celta.
negues de goma i lona, de 70 mm.
tlns Ilo l'Espluga de Francoli, directa- damunt un ctrcuit d'uns quinze qui- Oviedo-Sporting.
de diàmetre, de vint metres de llarU. S. Vigo-Avilès.
ment, sense transbord. El preu del lòmetres aproximad11ment.
gada. cada una, 1 que puguin resistir
CasteUa-Cantàbria-Arar6
S'admeten inscripcions a la Fedeviatge d'anada. 1 tomada es proc.ura
normaLment una pressió de quinc~e
d'establir-lo de manera que no passi ració Catalana d'Atletisme 1 al cal'- Sar11gossa-Madrid.
atmosferes.
Serà. imprescindible que,
d'onze pessetes. per tal de donar les rer de València, 224, (bar), de set a Nacional-Valladolid.
juntament amb la nota de preus, slAtlètic-Ractng.
nou
del
vespre.
mlx.lmes facilitats a tots els e:xcurgul lliurat com a mostra un tros de
Andalusia
lionlstes 1 a. tots els ciutadans que
mànega de deu metres de llargada,
Sevilla-Betis.
en aquella data vulguin ViSitar aqueper tal de poder fer les proves que
BOXA
Xereç-R. Granada.
lla meravella d'art, que enclou vuit
hom considera necessàries.
Mlrandilla-Malacitano.
eegles d'història catalana.
PR.Il\TERA CATEGORIA B
Pel tal de f:\cilita.r l'orgatútEació, Fou suspesa la vetllada Martinenc-Granolers.
preguem la 1rÏscripcló seguidament a
Horta-Sants.
d'ahir a la nit al Price Europa-Terrassa.
~dio Barcelona, Casp, 12; Vialges
~talònia, Rambla del!l Estudis, 12 1
ELs veteran de la boxa de casa Calella-sant Andreu.
la secretaria de la Federació, Ram- nostra havien combinat UD& interesSEGONA CATEGORIA
bla de Canaletes, 9, primer.
sant reunió per a alúr Dit a base de
PREFERENT
Primer &TUP
Vic-ll.luro.
Manresa-Sant CUgat.
Mollet-Tàrrega.
Segon grup
Gràcia-Gimnàstic.
ClliP DEL "SOL DE BAIX"
Poble Nou-Reus.
antics terrenys d 'entrenament del F. C. Barcelona
Santboià-Amposta.

Un diari d'esports
al vespre

Noticiari

Els partits
super-regionals

A J U N T ...A M E N T

ELS INDESITJABLES
Ha estat expulsat per indocumentat 1 indesitjable Josep Kiva de 34
anys, d'ofici barber.
També ho foren Constantí Tunesco, súbdit romanès; Lluís Rofrigues,
argenti, i Bemard Amensteln. alemany.
LES DROGUES HEROIQUES
Els agents de Policia dedicats a la
persecució d·expenedors de drogues
estupefaents procediren ahir a la detenció de Antoni Miró, conegut pel
«Ttmoner», que sembla. que es dedica ~ aquest negoci.
El detingut fou posat a disposició
del Jutjat especial instructor dels
expedients contra desvagats 1 malfactors.
MENOR ESCAPAT DEL SEU
DOMICILI
A denúncia dels pares fou detingut Lluis Eseurra, estudiant de Medicina, que es fugà del domicili dels
seus pares. Fou portat a Madrid per
uns agents de l'autoritat.
SUPOSAT SABOTEJADOR
DETINGUT
Els agents encarregats de la persecució de sabotejadors, practicà la.
detenció d'un individu el nom del
quals no ens ha estat facilitat, al
qual se suposa autor de diversos actes de sabotatge.
Al damunt li foren trobades unes
fórmules 1 unes adreces, i es negà
a declarar res sobtrle el particular.
La pollc1a pra.c ca. recerq~es per
a. posar en clar en què · conslSteixen
les fórmules 1 a qui pertànyen les
adreces.

a

- PARK

CANODROM

t...O .:~.'I' S

TRAVESSERA. DE LES

Paris, 15. - Pa.dron, l'antic internacional espanyol, ha aribat per a
reforçar l'«Olimp!quea. Aquest Club
de la primera Lliga professional francesa, és el darrer clasifslcat. Els seus
directius esperen que el canari posi
les coses al seu lloc.
lriondo s'únposa cadi\ vegada més
fermament en el Séte. L'ex-arener 1
ex-espanyoLsta s'ha sotmès a un entrenament 1 s'amagreix ràpidament

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies: Línies 7 I 15 - R~untons nocturnes • AutOòmnibus: Lletra E

Servei de tax1s collectius, des de la Plaça de CataiUllya, de la Plaça
d'Espanya, Salmeron-Passel.g de Gràcia i Baz Chicago, del ParalleL
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Impressió
Els deutes de l'Estat demostraren
un gran encalmament l les osciHacions foren de poca importància:
l'Interior al 4 per 100, les sèries A.
B. C. D .• perderen deu cèntims i la
sèrie F. repeli el canvi anterior. L'Exterior al 4 per 100, les sèries A. B. C.,
remuntaren lli cèntims repetint la
cotització les sèries D. E. F .. La G.
l la H. pujà un enter. L'amortitzable, emissió 1926, la sèrie B. perdé
deu cèntims i la sèrie o. en millorà
quinze. L'emissió d'amortitzable del
1928 al 4 i mig per 100, la sèrie A.,
remuntà deu cèntims 1 la C. quinze.
L'amortitzable emissió 1927 lliure impostos, les sèriea A. B. C., pujaren
qttinze cèntima 1 la sèrie E. en remuntà trenta cinc. L'amortitzable
1927 amb impostos, les sèries A. B. c.,
pujaren deu cèntims i la sèrie D.
en remlllltà vult. També milloraren
d'uns quinze a vint cèntims totes les
sèries d'amortitzable al 3 per 100.
1
1
E total de es transaccions efectuades a la borsa d'ahir en deutes
de l'Estat l en pessetes nominals, en
números rodons, fou de dos milions
cinc centes mil pessetes xifra no pas
massa afalagadora, tra'ctant-se d'un
govern tan economista i financer
com s'anomenen ells mateixos.
Lea obligacions de Tresoreria de
la Generalitat perderen un quart per
100. Les obligacions Municipals 4 i
112, anomenades semestre. milloraren
d"un enter a enter 1 mi¡, segons les
emissions. L'emissió 1906 sèrie B. al
4 i 112, milloraren un quart per 100.
Les del 6 per 100, emtssió 1921, pel'deren un vuitè, com les Exposicions
que també perderen 1/ 2 enter. L'emissiò del 1934 guanyà un quart per
100 1 Eixampla 1927 també mllloraren
un quart. Les obligacions Provincials,
amb poques transaccions, avançaren

I

Ant.

lndu.strles A¡rlcolea ...

Ma.qulnt.rla Terrestre...

Als rotlles de fl de mes el negoci
fou ltmitadfssim. Com es pot veure en les cotitzacions, les diferències
insignificants que registren les acclons Montserrat, les quals hom no
en pot dir res degut que es liquida
una. posició important d'aquest valor i com és natural hi haurà el
tràngol natural que acostuma haverhi en moments d'aquesta mena.
Amb accions ferroviàries, després
de la batxa experimentada per les
esmentades accions, sembla en els
moments actuals que tenen certa
tendència a mantenir els camins presents, no diem superar-los, puix que
les circumstàncies no són pas propicies per a una puja. 1, a més, l'especulació en general passa per UTl3
moments quelcom diffcils.
Les accions Industrials, en generàl,
estigueren solament sostln&'udes ,

Borsí del matí
Nord, 38'10, 37'85. 38'20, 38"05; Alacant, 34'20, 33'90, 34'10. Ford, 240,
244; Petrolets, 5'70; Gas E., 110'25;
Sucres, 34'50, 35'00; Colonial, 34'25,
34'35; Explosius. 125'75; Rtf. 63'75,
63'50, 63'75; Aigües, 183'50, 183"75;
Montserrat, 26'00, 25'50; Transversal, 17'7:>, 18'25, 18'00.

Borsa de la tarda
Nord, 38'10, 37"90, 38'00.

Borsa oficial
Nord, 38'10, 37"90; Montserrat, 25'50
i 24'00; Colonial, 33'75, 34'00; Chade,
407 paritat; Chade D., 78'4.0 paritat;
Ohade E., 78'4.0 paritat: Filipines.
362 darrera. paritat; Petrolets, 5'70.

CANV1S DE MONEDES
Lliurea
Francs

36'95
48'35

36'05
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69.70

60'00
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1'62

1'60
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Ant.
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7'37
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239"26
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4'96
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cor

48'45

7'35
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::;&1\nera Catalana pte&
l'elelòutca 7 •¡ , pret ...

311 -

Alacant,

3-!'00, 33'95. 34'05, 34'00;
Andalús,
7'25, 7'00; Ford, 244, 242, 243; Montserrat, 25'50, 24'00; Gas E., 110; Colonial, 34'00; Aigües, 184, 183'7:>; Petrolets, 5'70, 5'80, 5'75; Explosius.
125'75. Rif, 63'75; Tramvies P., 44'25;
Tramvies o., 27"00.
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57
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61-
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66

Llrgell ........................
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Preus en ptes els UJO qulloe.
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Castella ................... ..

62 111 75

98 50
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Arago ........................
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Ica
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84 94 so
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LA BORSA

'""""I

103 50
102 88 -

103-

9350

COMERÇ I FINANCES

•

50

Const f crrovlàrla •. , . . •

crea. s. a. ...............

BARCELONA

04 50

56
105
40
85

4ó 111 100 -

11515

El «Butlletí Oficial»
En la seva edició d'ahir publica,

JOAN B. MATEU

Hispano
tiuiAisa .........
tabaca l'lllt>IUM
Hotel Rltz 6 'I• .........

AccJOtJI tnaustnala
l'. ú,

supremacia de la «Ceda» sobre dels
radicals, com per la. creença. general
que, més val un ..•
Malgrat tot, sembla que d'arribar
aquest cas, el senyor :Pic restaria de
president interf de la Generalitat.

Fàbrica de plomes d'acer per a escriure
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Apllcaclona Elec. o •¡ •.
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Aaland 6 •¡, prerereot&
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El governador general interf féu entre altres. les següents disposidir ahir als periodistes que no tenia cions:
Presidència. - Decret modificant
res a dir.
Malgrat d'ésser dimarts, no va ce- el del 25 de maig del 1935, en el senlebrar-se la. reunió ordinària del Con- tit que seran privatives del Deparsell, que ha estat suspesa fins el pro- tament d'Assistència Soctal les funper divendres. Hom ignora els mo- cions de Ja lluita contra la mortalltat infantil, que eren atribuldes al
tius d'aquesta decisió.
Pel palau circularen diversos ru- de Sanitat.
Governació. - Decret en virtu~
mors relacionats amb el suposat
pròxim nomenament de governador del qual és autoritzada. l'agrupació
general dc Catalunya, 1 hom assegu- dels Ajuntaments de VUamalla i de
rava que no serà precisament l'ac- Santa Llogaia d'Algama, als efectes
de sostenir un secretari comú.
tual interf.
Asslst•ncla Social. - Decret en
S'afegia que el Govern de Madrld
pensa delegar aquest càriec a una virtut del qual és modificat l'aparta•
persona de la dele¡ació de la cceda» quart del del 12 de juliol del 1935,
que creava el Patronat per a la for·
a Llevant.
Entorn d'atxò es feren molts co- mació tècnica. de les Assistentes Somentaris, tant pel que representa la cials de Catalunya.

fou quelcom desigual, puL,. que es feren diferències d'un quart per 100
a favor o en contra de la cotització
anterior.
Les obligacions d'Empreses d'Aigua, Gas i Electricitat assoliren una
puJa quelcom important. Les obligaclons Chade més per contra les obligacions de la Productora de Forces
Motrius ja fa dues sessions que porten una baixa quelcom alarmant
¿Qué és el que l1 passa a aquesta
Empresa?

Al KENNEL de PEDRALBES continuen les reunions
nocturnes TOTES LES NITS. - DISSABTES I FESTIUS,
TARDA I NIT
• Tramvies 7, 12, 13, 18 i 15. Autoòmnibus lletres P. i
S. J., i taxis coHectius. F. C. de Sarrià,
estació BONANOVA
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CAP NOTICIA
EL GOVERN
GESTOR NO HA CELEBRAT EL
CONSELL ORDINARI DELS
DIMARTS

0'25
Al sector d'obligacions ferroviàries

INAUGURACIO
Dissabte, dia 19

Jugadors espanyols a França

' DlniARTS I DIJOUS1 A LA NIT, I DISSABTES I DIUl\IENGES
TARDA I NIT
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En cap llar catalana no ha de ma car LA llUMANlTAT
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Les dones són flors de nit,
segons Anna Sten
«Una dona és una flor noctun1a .

La nit de noces d
Cristià VIl de D¡.e
namarca

EL C./NEMA

La seva bellesa 1 la seva fragància
e.s ¡gual lll ~ t'.<<>arru de nit que ht ha

a Ucraïna», afirma Alm Sten. «S'amaga de la llum del dia».
Anna que apareix com a oponent
de Frederich March en «Vivamos de
n uevo» film de Mamoulian inspirat
en ccRêsurrecciO», creu que una mica de J'encls feme ní s'amaga durant
les hores dH1rnes. No li agrada l'excessiva Iem1mtat durant les hores
de trebnU d'una dona, ja les passi
en les seves tasques de mestressa
de casa, en una botiga o en una oficina o un escenan.
«Ln dona mc.uerna és una obrera. Es una lluitadora que participa
en la batalla per l'existència, com- L'ESPEC.TACLE QUE TRI OMFA!
partint amb l'home Ja responsabili- L'ACTO~ QUE F A ALEGRAR!
tat d'alimentar el món.
»No necessita desafiar la decència
per revelar-se. Tampoc no ha de pr ivar-se de confort. Crec que el pro-¡
blema de vest~r-se h auria d'ésser senzillament questio de gracia i de pulcritud i sobretot, comoditat. Una
dona pot trebaUar millor quan no
atreu l'atenció de ningú. La femiruta~. o el sexe si voleu, no és cap
1
bé per a una aona que treballa per
guanyar-se la vida, sinó una pertor- I
bació una dificultat.»
Per ella l'oci i la di versió, el vestit, l'humor 1 l'ocasió ho alteren tot.
Recolzada en el seu treball, una
dona pot augmentar _l seu atracFantàstics quadres de revista!
tiu, el seu encís i la seducció. Pot
- Esculturals <cgirlsnl - p ortar vestits cenyits lleugers que 11
donin un aire fel! en ocasions de
certa intimitat. Pot lluir colors briUants, elèctr ics, per a ~nlluernar I que l'acció té lloc en diversos escequalsevol, àdhuc ella mateiXa.
. naris on se'ns mostra l'Europa d'a«Po~ ésser una dona, quan si.g'-!1 quells dies.
oportu de mostrar la seva femm1tat», resumeix concisament l'estrella
Tot atxò, però: n~ és res. El v~lor
russa, referint-se a la manera de real radica en 1àmma de De Mille,
vestir
el màg1c deis anlffiadors. que amb
·
insòlita lucidesa reviu en el llenç els
esdeveniments històrics que intriguen
i fascinen els sentits dels espectadors, al mateix temps que marca
amb notable senzillesa els punts sortints que, ultra divertir, instrueixen
els espectadors.
SEGONA SETMANA
L'encisadora Loretta Young i el
brau Henry Wilcoxon encapçalen el
repartiment, en el qual figuren més
de vint artistes que gaudeixen d'universal anomenada.
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NOTICIES DELS ESTUDIS FOX

[IHfMA [ftlftl~H~A

- La nova pelUcula. de Shlrley
Temple per a la Fox «Ricitos de oro»,
ha estat elegida com la pelUcula. més
apropiada per a totes les familles
pel «Parent's Magazine», que es refereix a la producció com «la. millor
de les pelUcules de Shirley Temple».
- El major nombre d'artistes infantils per a aparèixer en una sola
peHicula, ha estat contractat per a
diverses escenes de «Asf es la vida»,
que serà protagonitzada per Jane
Wltiters. El nombre ascendeix a 260,
la qual cosa, segons opinió de Bermce Saunders, directora del Departament d'infants de l'Agència Central
de Repartlment d'Hollywood, ha batut tots els rècords, àdhuc el de Ja
pelUcula d'Eddie Cantor, «Kid Mtlllons», que emprà 250 infants.
- Herbert Spencer ha estat designat per a arranjar la música de les
nou cançons, que es presentaran a
«Un millón de gracias», que és una
pelUcula Century-Fox.
Da.rryl Zanuck contractà recentment el gran músic Ann Ronnell,
que va escriure «Three Llttle Pigs!>
1 altres tants èxits; també ha estat
contractada per a formar part del
cos musical de la pellicula, i escriurà la música ·de la nova peHfcula de
Shlrley Temple.
- Herbert Rawllnson, estrella del
cinema mut, que r etorna triomfalment al llenç. Warren i Charles
C. Wilson se'ls assigna papers importants a «En manos de la leY>>, producció Century-Fox.
- A la seva tornada d'una setmana de vacances a Honolulu, Irving
Cummlngs fou assignat a la direcció
de «King of Burlesque», per Darryl
F. Zanuck, cap de producció de Century-Fox. Aquesta pelUcula es començà a rodar el 16 de setembre amb
Warner Baxter i Alice Faye, en els
papers de protagonistes.
8 ~ 00
- Tomàs Beck, graduat de l'escolA.
dramàtica de Century-Fox, que actualment exerceix un paper important a «Paraíso del mar», ha estat
premiat per la seva brillant labor en
la pellicula, amb un nou contracte
per sis mesos més.
-Bess Meredyth, cèlebre escriptor
d'arguments de cinema, que recent- ~Jt/i~ru.z:C~CJ.'L
ment va escriure «Velada de ópera»,
en coHaboració amb George Marion
Jr, ha signat un nou contracte de
cinc anys amb Century-Fox.

L'obra d'un gran mestre

Més de vint anys de labor en la
pr oducció de peHícules h an enriquit,
en comptes d'haver esgotat o fatigat, la inventiva, el br::ó, Ja jovenívola expressió de Cecu B. de Mille.
Comparades amb les que li obriren
eis camins de la fama, «Las Cruzadas» resulten super iors a «Rey de
Porta 29 projeccions reyes», «Los diez mandam!entos» i
11 s'esgoten les localitatsl
«Macho y hembra-»: demostren que
Cecil B. de M!lle és tot un temperament.
cinematogràfica de CeUna peHícula que agradarà e llLaB.carrera
de Mille que és en certa mapel seu tema
nera la història del cinema als Estats Units, començà el 1913. Cert dia
Abans d'un mes veurem al Coli- d'estiu d'aquell any, es reuniren Ceseum la pelllcula que ha r ebut els cil B. de Mille, Jesse L. La.sky i Saelogis de tot el món: «Las Cruza- muel Goldwyn en un restaurant de
das», producció i direcció del molt Nova York. Els dos primers estacèlebre director Cecil B. de Mllle, ven ~talrebé arruïnats a causa de
l'especialista dels episodis històrics mals negocis en el ram d'espectaque en el curs del temps ompliren cles; l'últim desitjava emprendre alla humanitat d'iHusions i afliccions, gun negoci de més esdevenidor que
i que traçaren una nova etapa en el de la guanteria, que era al qual
la vida dels pobles. L'any passat es dedicava llavors.
veiérem a la pantalla la grandiosa
ROCHELLE
peHfcula «Cleopatra», obra del maDe la reunió en sort! la formació
HUDSON
teix director, la qual recordà grà- de la Jesse L. Lasky Feature Play
flcament a la ~ent de totes classes Co., i la primera pellicula, en la
B
on
I o a, gentil ...
1 condicions les vicissituds que d'im- qual feia de prota~onista Dustin
Artista que va oa·
previst visiten els pobles.
Farnu!U. resultà un exit superior _al
L'episodi històric que ara escolli que s hav1en p~nsat els tres S~lS.
ml de la glòria, &I
li oferia a De Mille més amplitud Dos anys despres, Cecil B. de Mille,
estudia, p e r q u è ,
en tots els sentits per present:u- un I J~e . L. La.sky i Adolph Z~kor, qu!'l
naturalment, per a
espectacle colossal, ja que l'assump- s hav1a llançat també a editar I?e~
te en qüestió no es limita a dos ena- , c~:~les, ere~ el~ prohoms de la melassolir el olm no
morats, ni a dos pobles: l'època en p1ent industr1a. i formaren la fan'hi ha prou amb
què Ja vida romàntica adquiri més mosa Famous ~layers Laskq Corpoésser bella ...
braó, quan sorgien herois de per- ratlons, que tmgué Zukor. com _a
tot arreu i quan els ideals tenien presld.ent, Lasky com a . V1Ce-pres1més pes que la comoditat i el ben- dent 1 de ,Mme .com. a director geestar. I de Mille, amb tal abundàn- neral de 1 orgamtzac1ó.
cia de _dades històriques, es disposà
El 1924 se separà aquest últim a
a enaltir en el llenç l'espectacle més fi de fundar la Cecil B. de Mille Picgran, més complet I Inspirat. No tur es Corporation · el 1928 entr
hi ha necessitat de veure la pellí- I productor en la Metro Goldwyn Ma- Una entrevista amb Joan Crawford
El repartiment excepcional
cula per a donar-se compte de la yer que durà fins al 1932 any ·que
de <<La Farandula»
magnitud de l'empresa; n'h i.ha prou. marca la tornada de 111Ísigne diamb saber que en els estudis es re-j rector als estudis de la Paramount,
Ahir, anwlciàvem la propera filmaconstruí el port de Marsella tal com en els quals donà cim a la seva
ció d'una pellicul'l nacional, veritaera. en el segle dotzè; que es cons- : primera peHfcula parlada: l<El signo
ble exponent del qut> pot i ha d'éstruïren catapultes enormes per llan- de la cruz».
ser el nostre cinema.
çar pedres i roques, tal com ho feien
AvUi podem ampliar la noticia als La nova Junta de Govern de
per LEONARDO BALMASEDA nostres
per aquells dies; que s'empraren els
Aquesta és, a ~trans pmzellades, la
lectors. Sota el suggestiu titol
cavalls a milers, aix1 com d'altres vida de l'insigne animador de •Las
Vàreig conèixer Joan Cra.wford L'acabava de prendre dels escenaris
l<La faràndula», va a realitzar An- la Cambra de Defensa Cineanimals, tals com bous. gossos, aus Cruzadas», espectacular film Para- l'any 1925. Em trobava aleshores a de Broadway el director de Metro de
toni Momplet, molt aviat, una altra
de presa; que es fabricaren cente- '¡ mount que es presentarà a Espanya Los Allgeles per compte d'una com- 1Goldwyn-Mayer Harry Ra.ph.
producció espanyola ideada 1 creada
matogràfica Espanyola
nars d'armadures per als soldats, i aquesta temporada.
panyia d'Assegurances de Vida, i la
En e.quell teÍnps Joan Craw!ord especia~ment pel cmema, encara que
meva missió era freqüentar els joves ~·anomenava solament Lucllle le per a aiXò hagt recorregut a seleccioEn l'Assemblea general celebrada
artistes que ja començaven a desta- Suer i ostentava aquest cognom d'o- nar noms prestigiosos i de fama con- per la Cambra de Defensa Cinemacar-se, per tal d'aconseguir pòlisses rigen francès com un senyal d'exo- solidada al teatre. Al nom de Marc togràfica Espanyola, el passat dla 8,
d'a&segurances, que per regla gene- tlsme. Era una noieta alegre i ria- Redondo, que ja per sl sol seria su- ha estat elegida la Junta de Govern
ral no as30llen les sumes fabuloses llera, d'una alegria franca que la ficient atracció per a omplir una nova de la dita entitat, Integrada pels sed'aquests temps. Primerament el
cinta s'han afeg:t quatre figures nyors següents:
meu treball consistia a visitar les
més que també, individualment, aconPresident, Zoilo Oliver Palet; viceestrelles famoses per a aconseguir Un diari d'escenaris i cine- seguirten acaparar l'atenció del pú- president, Enric Aguilar Campderassegurances importants, però aviat
blic 1 emplenar el primer lloc de la rós; tresorer, Ignasi Simó Cuspinevàreig veure la inutilitat dels meus
ma a la nit
interpretació de qualsevol bona pel- ra; comptador, Pere Balart Ros; seesforços.
lfcula espanyola.
cretari, Josep Virós Moyes; vocal
De noms !emeniru, tenim Amàlla delegat de la Secció de Llogaters,
Entre les persones que vàreig code !saura, a la qual tots els públics Joan Colom Segarra; vocal delegat
nèixer a fons, en aquella època fod'Espanya han tributat l'homenatge de la Secció d'Editors i Venedors,
iNfORmACr§ • Cfll±tCe. • §4eO§TAT§M
ren el matrimoni Fairbanks-Pickdels seus aplaudimfLts 1 l'elecció de Eduard Vilaseca Marin. També fo!ord, veritables magnats de la colònia cinematogràfica, PauUne Frede- feia esclatar en sorollosas rialles, a la qual mereix tots els elogis, 1 Pllar ren elegits:
Secció de Lloga ters. - Consell dirick, les germanes Talmadge, els la ~és petita cosa. Què si vàreig Torres, actriu completa, bell rostre
germans Owen i Tom Moore, i al- assolir el meu objectiu? Tinc davant que ja ha actuat diverses vegades rectiu: President, Joan Segarra; votres que ja són olblidats, però re- meu una anotació, arrencada d'un davant la camtra. . l1nteressant pa- cals: Adol! Buigas Requena i Enric
per de la qual ens fa esperar d'ella V!fias Bruguera.
peteixo que aquestes persones famo- !ull del meu vell oornet, que d!u un
triomf definit! 1.
Billie Cassin (Lucllle le Suer>
d'Editors I v enedors.-Conses s'obstinaven a prendre-s'ho a aix1:
Alltoni Palacios 1 Josep Baviera en sclSecció
10.000 dólars.
'
directiu: President, Eduard Vlbroma i em qualificaven amb diverels
intèrprets
masculins,
són
un
aval
Des d'aquest moment, 1 lligada a
laseca Marln; vocals: Josep M. Bosc
S03 mots molt ofensius per la mela ~rt d'una modesta assegUrança de reconeguda so¡vèncla artfstica López i Francesc Puigcorvé Ruiz.
va dignitat professional tals com: de
Ambdós actors tenen darrera seu;
VIda
ampliat
avlat
fins
a
una
Han estat, doncs, reelegits els se«Perill de morb, «La prevls!ó de la
fabulosa de dòlars, data la cada u en la 'PV!l l'Spec!a11tat una nyors Oliver, Virós, Slmó 1 Bala~t
llan, «Algun dia us en penedireull. suma
meva amistat amb la gran artista llarga llista d'actuacions i d'èxitS que i cobertes les vacants que hi havia
sens dubte, C<:ronnran amb un dé a la Junta de Govern pels senyors
Aleshores vàrelg descobrir que era Joan Cra.wford.
Fa poc temps, l'he tornada a tro- més gran en aquesta nova producció. Aguilar, Colom i Vilaseca.
molt més fàcil la meva labor, si
em dedicava als petits artistes que bar en plena labor als Estudis Meanaven en carni de l'èxit.
tro-Goldwyn-Mayer. A la gran plaça
dels Estudis he trobat el seu Rolls
I fou atx1 que vàreix conèixer una i
Jimmy, el seu fidel xòfer:
noieta procedent de Nova York, reCrawford - m'ha dlt en veucent arribada a la colònia ctnema- -Miss
re·m,
està treba.llant en L'ACTOR INSUPERABLE
togràf!oo., 1 degut a la meva expe- el set Jimmy-,
5. I cap allí he anat
rièncfa vàre!g reconèixer aviat una daler6s núm
d'estrènyer la mà pàH1da. i
possible estrella per a l'esdevenidor. aristocràtica
de «La Venus de Ho- 1
llywOOd».
Es necessari esperar una estona. I
Les bombetes vermelles 1 els grans
amenaçadors rètols de «Silenci» ImPedeixen l'accès al cplateata.
Poc després trobo un veU amic. El
coronel W. s. Van Dyke, que amb
els seus gestos senzills, la seva
indumentàrta. descurada 1 aquella
1nconfundible brlllantor de les seves
pupill.es intelligents, em somrJu de
lluny. Després es perd a l'estudi de
la pròxima escena, com donant-mc
permís per a conversar uns moments
amb l'artista.
Joan Crawford. es dirigeix ce.p a
ml, enbolcallada amb un elegant
«peignoin, i em dóna la mà. aquesta mà la càllld!ll pressió de la qual
Aquest formidable aotor va n61 xer a Londres, un dia prl~r de seretrata tota la cordialitat d'una ànitembre. Tê els ulls blaus I el cabell gris, gairebé blanc. L'entusiasma la
ma. franca i entusiasta, 1 amb ironia
mar i passa galrobé totes les seves t>ores lllurM a bord del seu lot na·
famil1ar m'anomena amb un dels
u gant I pescant.
vells noms d'cUs en penedireu desSir Guy Standlng ha estat un gran aventurer, ja que d'actor passà
prés.•
a ésser militar, novament a les taules, més tard contractista, viatjant,
En veure el meu gest à'estranyeactor teatral per tercera vegada 1 per Llltlm, aotor de cinema.
sa Joan Crawford, esclata amb una
El seu triomf en «Ahora y siempre , I més tard en «Tres lanceros
bingalles , li ha valgut un nou con tracte amb la Paramount.
UN INSUPERABLE aRECORD G DE rialla sonora, fresca. i alegre que era
Un magnfflc film hlstbrlc amb tot el luxe en lluernador de la
la seva millor característica quan la
eLa hiena., o.Pistas secretau I o. La última alnglaturar, ICSn els seus
RIALLADES
Cort de Dinamarca
vàreig conèixer, 1 c;·1e poques vegafilma més recents.
des la prodiga.

I
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Apunts per a una biografia
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(lnP Taris

SIR GUY STANDING

Festa al palau r eial
nhague. Tot Dinamarc de ~
ment, sembla. celebrar
aParent.
deve~iment. El jove rei , faUst ~
Cristià VII, jove indolent \~8 caSal
neja.t a.. caprici per la retnà. lllt<l. Illa
a canv1, li proporciona lllare q\le
tat a~soluta per anar d'oun_a lU!Jèr.
gla, s ha casat amb la lll~a en or.
de les princeses. carolina fo~
d'Allglaterra, germana del r Matilde
Després de la sumptu
e! Jorcll.
tothom es desfeia en llo~~ festa, q¡
bellesa de la jove rein ces Per 1a
consorts s'han retirat aa'uels reiaJa
tacions. Cristià VU im
urs hab¡.
dals rudes i vul~s P~u de ~
tenir la seva impaciència Pot COt¡.
allò no significa res més Per a eu,
tra de les moltes avent~e una a¡.
prepara el comte Brandt ~que U
per la seva mare. Acostumad Çollat
re satisfets tots els seus lli~ a ve¡¡.
capricis entre tots aquells ca ~!if4
que, aduladors, Pullulaven ~
voltant, ha desbocat la seva . al 8e'J
què la reina, la seva esposa, \~~ Per.
but dignament amb fredor i a re.
indignada per la seva sobtad
Xic
c!ó a les seves habitacto a t'l'up.
fer cas del seu pudor de j~ se~
da de nou. Deltcadament pe eò casa.,
fermesa, 11 ha demanat ' r lilllb
rés a les seves habitacio~e! e,v~u.
VII ha retornat a la seva v q¡¡tlà
sense poder contenir la sevac~ra
La r ema. va d'un costat
la.
tre, a punt d'esclatar. Sorm:a l'a¡.
és el comte Brant el qUi Prim rnent
posa al davant. El rei pro!e;~se li
petldes amenaces. Però la. indi re.
ció decreix de mica en mica. Els gJJa.
llavis es contreuen de tant en ~~
en un somrJure maligne.
-t
Uns moments més tard el re·1 .
comte Brant abandonen' cauta 1 el
el palau, 1 corren cap una altrrnent
les seves característiques orgiesa ~
ha d'acabar fent perdre la raó al Jque
reL.. I aquella fou la nit de n Oïe
de Cristià VII de Dinamarca OCt!
nat en el gran actor Emiyn Wtt~car.
en la sumptuosa producció «El Cor¡¡¡
sejero del re)')>, dirigida per l'intel]·
gent animador Victor Saville 1 de ~
qual són Principals protagonls~
la bellfssima Madeleine carroll en d
paper de Carolina Matilde ¡ Cll
Brook en el Doctor Struensee co'e
seler del rei, que va acabar dura~
molt de temps, per dirigir 'els de;,.
t1ns de Dinamarca.
<cSelecc!ones Capltolio», Ja marca
dels grans temps, ens presentarà rnolt
aviat aquest film històric al mag.
nffic local «Fantasio». Film que ba
de cridar l'atenció pel luxe enlluer.
nadar de la Cort de Dinamarca.

FANTASIO

*

El film gegant

-

del1~35-1936

lAS (,RUZADAS
50
estrelles
arlistes

----------*:---------1800

Des de fa temps, l'art, en totes les
seves marúfestaclons, ha posat la seva
atenció en el 180!>. Després de la commoció que en tots els ordres de la
vida va representar la guerra mun·
dial, l'atenció dels artistes s'fia diri·
git novament vers el segle passat,
vers aquell ordre de coses que tan
ràpidament es ooo...:derà «demodéJ
i que, sarcàsticament, fou combatut.
Ara, moltes de les c.oses que triomfafen fa poc que es vt:t.en condemnades
al més definitiu del oblits, mentre el
vals, la pintura i la literatura es detenen en un estudi del 1800, estudi
al qual el pas dels anys dóna un
matis lleugerament Irònic. D'aquesta
atenció al segle passat pot considerar-se frUit la divertida comèdia d'En·
ric Jardiel Poncela, «Angelina o el
honor de un brigadier», que ara la
Fox ha portat a la pantalla amb tota
la riquesa de mit).,:ls que l'organitr
zació dels seus estucils 11 permet. EnS
trobem davant m hàbil anàlisl, da·
vant una amable 1 irònica crltlca
del passat segle 1 dels seus personatges 1 de les seves passions. Tot a!XO
vist a través de l'inesgotable humor
d'Enric Jardiel Poncela, un humor
o.ue provoca. la rialla mentre procura
salvar en tot moment la humanitat
de tots els personatges que en aquesta anècdota són eis de sempre, ~s
personatges clàssi<' de totes les f¡ccions.

Danses exòtiques en diversos
films
La indústria cinematogràfica balla•.
no sabem si de satisfacció.
Quasi bé totes les grans pellicules
que s'han rodat durant l'hivern "
Hollywood tenen escenes de ball.
Als estudis de la Paramount. per
exemple, trobem les següents:
«Rumba», que, com el seu n~n}!
indica, té per marc Ja famosa d....cubana. George Raft 1 la be~
Carole Lombard, iPlèrpret.> fellÇOS ~
«Bolero». són les primeres figllf
i la xamosa ballarina mexicana, ~~
go, Interpreta també un paper. pr •
c!palissim en aque:.t film que s est;;;_
narà dins dc brt>us dies a la nos.. c1utat.
El p1caresc «can-can» de li de se~!~
apareix una vegada més en el n~
ble film cNoble?A obliga», una co
d_ia finíssima, de formidable h~Dl~
nsmc 1 magistralment mterpre 8 d
per Charles Lnugh'(IP, Mary B<>lall ci
Zasu Pitts, Charlit· Ruggles. Ro1.~ci·
Young i Leila Hyams en els prl
pals papers.
.
éS
I. per últim-per a no eH~ miA
casos.-Fmnces Drake ens rev a t •·
silva habilitat de balJarma. en ln~uê
prelar una rumba deliClosa en « t.a'
na el clarlm•. mm que ha m~~ou.
amb George R.· r· 1 Adolphe .....

LA HUMANIT AT

la humanitat

DIMECRES, 16 D'OCTUBRE DEL 1935

Emissió Ràdio Badalona

celona. - Actualitats Teatrals 1 Mu·
sicals.
14'30: «El fet del dial, per Joan
Programa per a avui, dimecres
«Butet1 Oficial de la
Alavedra. 12'-: Obertura, senyals horàries.
Generalitat de Catalunya». Sumar! música variada.
del número publicat avui. - Conti13'-: Música lleugera.
nuació de les Actualitats.
14'-: Música vienesa.
14'55: Borsa del Treball, de «E A
14'30: Fi de l'Emissió.
UNIO RADIO, S. A..
J 1».
19'-: Obertura, senyals horàries,
15'-: Sessió Radiobenèfica. - DlS· mus1ca variada en discos.
PROGRA1\1A PER A AVUI,
cos escollits.
19'30: El diSc del Radiooient.
Dll\IECRES
15'15: «La Paraula». Emlssló d'un
20'-: Cotitzacions.
Primera edició de «La Pa- quart de quatre de Ja tarda. Direc'1'15:
20'05: Música variada.
fllUla». DIRn ra.diat de RADIO BAR- tament des de Madrid. Informació
21'-: Noticies locals 1 Servei MeCELONA.- DlSCOS.
de Madrid 1 generaL - Continuació tereològic.
8'-: Senyals borans de la Catc- de la Sesisó Radiobenèfica.
21'15: Radiació de la Selecció cEl
dfal. - Lliçó de gimnàs radiat, a
Conde de Luxemburgo1.
c:Arree de la Federació de GimnàsTARDA
21'15: Notícies de Premsa des de
tica.
Madrid, en servei directe.
16'-: Programa de discos.
SCgona edició de eLa P.v
8'20:
21'30: Jazz.
Programa del Radiooient.
18'-:
raula:t. DIRn radiat de RADIO BAP..23'-:Fi de l'Emissló.
CELONA. Edició dedicada a les co- DlSCOS a petició de senyors subscrip.
tors de RADIO BARCELONA.
m arques catalanes.
18'30: Suplement de eLa Parau9'-: senyals horaris de la Catelat, dedicat a la Secció Infantil de
dral.
u·-: Senyals horaris de la Ca- RADIO BARCELONA. Rondalle:;,
tedral. - Servei Meteorològic de !a contes, -~nsells útils, etc. - Continuació del programa del Radiooient
Generalitat de Catalunya.
eLa Paraula». Emissió de
19'30:
dos quarts de vuit de la tarda-. InMIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Ca- ofrmacló general.
tedral. - Secció Femenina.. - Mú- 19'45: Cotitzacions de monedes.
sica selecta en discos.
NIT
12'30: (tPlat del dia:t, del Restau20'- : «La Pa1uula:t. Noticiari esrant Tivoll. - Continuació del pro·
portiu. Noticiari d'Aeronàutica, a
grama de diScos.
12'40: «CocktaU del diu, de Pere càrrec d'Alfred Domènec Navarro, Pi· ·'
aviador. - Programa de dlsco.s
lot
Chlcote. - Continuació del prograselectes.
ma de diScos.
20'45: Noticiari des de la RedacCJó
«Comentari teatral», per
12'50:
de eLa Publicitat».
YalenU Moragas Roger.
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
Fundada l'ao1 11112
valors i cotons.
SOBRETAULA
21'-: Sanyals borarlS de la Cate13'-: Senyals horariS de la Cate&~SENYANÇA COMPLET~
dral. - Lectura del programa.
dral.-8erve1 Meteorològic de la GeDOCUl\lENTS I TJTOL
13'05: «Cocktail d'avui», del Res- neralitat de Catalunya.
GARANTIT
BARRADIO
de
Orquestra
21'05:
taurant Brasserie TlvoU. - PrograCELONA.
ma de diScos.
«CorúdèncieS:t, per Josep
21'15:
13'20: Informació Teatral 1 Cartellera. - Continuació del programa Carner. - ContinuacUó del Concert.
21'30: Radio Teatre de cE A J 1».
de discOS.
13'30: Secció Cmematogràf!ca. - El drama en tres actes d'Angel GuiNl UN VENTIM 1\lES
Critica d'estrenes, per J. Cuesta Ri- merà_, que porta per titol: cMoss~n
daura <Eventual). - Continuació del Janot», pel quadre escènic d'Estació.
UE;J...':) QUE
DESCONFlEO
sota la direcció d'Adrià Gual.
programa de discos.
ANUNCIEN GANGUES
14'-: «La Paraula». Emtssió de Les
22'05: ((La Paraula. EmiSSió de les
d ues de la tarda. Inofrmació de Bar· deu 1 clnc del vespre. Directament
Solament és per a caçar incautes
des de Madrid. Sessió de Corts. TITOL DE 1.1 CLASSE
Continuació del Radloteatre. - Programa de diScos.
Informeu-vos a les olicines
«La Paraula». Emissió dc
24'-:
les dotze de la rut. Darreres inlormacions.
Inauguració d'un centre. - Se'ns
prega la inserció de la següent nota:
~-~--------..1
FI DE L'EMISSlO
«Diumenge passat tingué lloc al Poble Nou la lnauguració del Casal del
Partit Republicà d'Esquerra, dlstricteX.
En aquest acte es donà un vermut
d'homenatge al president del partit
senyor Faust! Ballvé I es nomenà
presidenta honorària de les seccions
femerunes d'aquest estatge la prestiglosa artista Margarida Xirgu. La
presentació anà a càrrec del senyor
Pere Ros, president d'aquest estatge,
l els senyors Rl\·as Cheriff en repre0 2. MUHLES. PlA N()l:;. RADlOS, CALXEI:) DE
sentaclo de l'emment actriu 1 el seCABALS. MAQUINES O'ESt:ltlUH.E 1 DE CQnyor Faust! Ballvé agra1 en breus pa.
raules l'honor tan distingit del qual
61R. MALE'l'ES, DiSCOS, etc.
eren objecte.
Es reberen les adhesions dels senyors Azafia, Casares Quiroga, Ma.rcelli Domingo, Barcia, etc. 1 d'Esquerra Republicana, de Madrid; de
les Joventuts i de gairebé tots els
centres de la Peninsula.

RAD l'O

.l l

l
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Emissió Ràdio Barcelona

Auto-Escola

Per 1~0 ptes.

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

NOTES POLITIQUES

l

"EL AS'' · Corts, 412

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA/VENDA/CANVI

__________*___________
Preguem a les empreses
que ens enviln propaganda que vulguin es·

APARELLS
FOTOGRAFICS

fbarra yC. S. en Ç.
3
,

Línies regulars de grans vapors per als destm$
que es detallen

PRISMATICS ~ BINOCLES • CINEMES

EN!'~ l::IAHCELO~A .

t3EHVEl

ea

RELLOTGES

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

~

per wuto-Lnwsatlant1C8 c.:urreua espanyolS
t!Ol'tlaea ttxes ca.aa l:ll c:1Jes
Cap ilo SANTOl;, MONftYIDEO I BUI:.NOS AIRES .wrtlrà 8.1 c:1Ja
15 d'octubre del 1935, la magnifica motonau

Que ac:1llletrt oa.ssataera L mercac:1er1ea
fll),j ta 'etua c:1e1 èJa c:1e sortJCla .al tlo¡la11o cQm.
del MoU dl Balears, retecon 18274

os rep

Tel. 14137

B AR C E L O NA

Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL · SANG · VENERI • PROSTATA •
Directora Dr. RIU Porta MATRIU · IMPOTENCIA · DIATERMIA
consulta, 11 a 1, 4'30 a a. F. 10 a 1

«CABO SAN AGUSTIN»
CÀlTI!P

(prop Rambles>

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES

t31lli VEl 1tA1'JU U Al' AJ.. J::lttat:I.U. • t'l..A J.'A

c.

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

.Ujoua cap a ~te 1 Marsella
t:)oi'Vel QulniA!D.IU cap a U EN UVA
La carreae ea cep al ~taao c:1o La COmpanyia Moll c:1e1 Rebau
reléton 13686
son1c:1es QUUlzentJa

OBJECTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS

bEU; J M.AK::)EU..A

Camiseria • Corbateria

l

Ferrer Batlles

CX)~~LUNAJ.'ARJ t:l.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

36, SOQUERIA, 38

V lA LAlE'lANA. 'J

ADAM 1 RAGLAN
<patentada)
Gèneres de punt; mitges F ERR O
(de garantia)

Camises

Excursions i viatges I
NO OBLIDEU

Preus baratíssims

Autocars i autoòmnibus

'/ENDA

l

CLIN ICA

ENCENEDORS
L'or~arutzaciO més formidable d'autocars de gran luxe. - Preus reduïts
- Servei impecable.

[asanoves. núm. 34- Telèfon 37024

CASA SUBIROS
Hospital, 42·T, J365J

TOT D'OCASIO

UN BUREAU AMERICA

CORTS CATALANES, 414

FANLO: Jovellanos, 1

relèfon 30422

PEL·LICULES • PATHE • BABY ' MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.

t:SEltVSl ~t'JU t:Sl!l'J.'MMIAL t:Nl'I:Us JjAl{(;J!!LO~A 1 I:HWAO
Sortlaes cac:1a DIMECRES a la Olt cap a Valénela, Alacant, MALaga,
t!e9Ula, Vlao, VlllaaarcJ&, COrUD1a. Muse1, S&otander I Bllbao
AUernan~;-ee tes escaLes c:1o:
J.'a.a'ag()na, Couta 1 Huelva ca<1& c:1uea se~m&Deli
S&o' Carles 1 Ferro! cada c:1ues setmanes
SERVEI COH.&ENT ENTRE BARCELONA I B~AO
cad& dues sotm&nes
SOrtides elS OIYENDRS> a La 01,, cap a J:arraauna, ban' Carles,
VLnaruo, Valenela. Cullera, Alacan,, Car¡ageoa, AgUlla.a, Almeria, M&tievUJtt, Huelva, Vlao. Marln, y¡,.
uua. Motru. Malaga, Ceuta, Càdl~.Muset,
t:Santander, Bilbao 1 Pasales
Uag&l'Cla, Ferro!, corunya, AvUes,
En les UnJe& raplc:1 1 corren' alldmot carreaa per a Tànaer Larrau
Casablanca amo transboraament a MALaia 1 t.ambê per a 1'llla Crt.
tlD~ 1 Ayamon~ amb traosborc:1ameat a Buelva.

Tallen: Àngels, 1 • Telèfon 15255

BARCELONA

criure-la en català

D~ANUNCIS

JjA!tUI!:LONA; VIa L81etana,
MAUI:UU: t'assaig QC> La OastellllD&, 14.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ CANARIES
Sortides setmaniUa ela c:11SSabtes. a lea 12 Electuaran el servei les motonaus
eCIUDAO DE SEVILLA• I aVILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
SOrtldoe cada c:1Ja (llevat eta c:1Jumeo¡es¡ de l:!arcelone 1 Palma. a Les
~1 nores per lea motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA• I «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANl I PALMA
EIVISSA
MAO I BARCELONA
DE MALLORCA, BARCELONA
Lifo¡lA COMEROlAL AMB ESCALES A f0'1'8 ELS PORTS UB LA M.EDl•
c:1e Bar·
QUID'Leaa1B
SOrtiDes
TERRANlA. NORD U'AFRLCA I CANARJES
cetona ea c:1Jjoua. WNlA OOMEiWlAL BILBAO · CAOlZ · CA~ARIES. AMB
EOOALA A T<.'TS ELS PORTS OEL NORO O &:IPAN 'í' A - lllortlaes QUin.
zenale c:1e Bilbao etB c:1JJous. WNlA RAPlUA REUUUIR 1!:~ l'l:tE ESPANY A
1 fERRITORlS OE LA GUl~EA ESPAL'IYOI..JI (FERNA~UO POO) . - SOr·
tldea ei c:1Ja 1'1 c:1e cada wes. amb escates a Va16oela, Cé.Oiilo. Las Palmas, Saota
Cruz 11e Tenerlte l Freet.own, Sant.a taabel c:1e l'eroando Poo. Bata. Kogo 1
Wo Beolt.o r.>ela 9aiXeUa
• CIUDAD DE CADIZa I a LEGAZPh
MELILLA
ALACANT · ORA,.
UNIA REGULAR ENTRE BARCELONA
VILLA ALHUCEMAS · CEUTA I VICE•VERSA
Sort1c:1ea de Jjarcetoca cada c:1Jumenae. a tea 11 nores: c:1 Macan~ eta Ollluos:
c:1'0ran ea c1lmarta: d'Oran cao a AJacaot. ela c:1Jmart11 1 d'Alacant cap a
Barcelona. elS dimecres

PER PARAULE S

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

voldria regentar o arreodar, Carmaceutlc coHegiat. Escnure a la Hu·
m anitat. Núm. 109.

ES PLEGA paper a. domicili. Rosalln ae Castro,
tO, porteria.

---

PERFUMISTES. Sl voleu fabricar co!òoles I
quines a preus de lé.brlca escriviu a la Humani tat. Num. 373.
..._

_____ ---

S'OFEREIX Jove 22
anys amb cone1xomenta
catalè. l castellà., corre<!or dl versos articles Escriure La Humanitat.
Núm. 871.
FALTEN corredors, bo.
na comiSSió. Arc de St.
Aaustl, 7. paleta, de 12
&1.

FALTA NOIA, apta. per
a. tot, de 7 1/2 a. 9, 60
ptes. mensuals. Aragó, 54,
Quart lra..

PELAI, 6, 2on. 2na.
DesltJn dlspeses, tot estar, magcitlQues habltacloos, preus econòmics,
baoy 1 tel.

VALENCIA, 168, pral.
en~re Muntnoer 1 Aribau.
HabltacJoos algua cor·
rent; contort.

juot GranvLa, 500 duros.

HABITACIO tot estar
o sola dormir. Manso, 1,
6é. 2na. Dutxa, asc. tel.

Pensió econòmica

-----cedeixo
PORTERIA

Rocatol"t, 31, botiga., de

3 a 5.

-------

COMPTABLE

s 'erereu a bores per a
treballs d 'oClcina. Adreceu-vos a La Humanitat.
Núm. S78.

Voleu fer-vos un
esdevenidor?

TAXISTES; l'roperes opo61Clons a Agents conductors 4.000 pts. Oposicions
a oticlals de correus. BntxUlerat abreuJat. Peritatge mercantil. Secret!lrla
d'AJuntamen~;S ara. categoria. Policies moltes
places. TBQULgra!ia rè.olda en catalè. I castellè..
Salmeron, 81, ter.
ACADEM IA GKACI ENCA

"OVE d 'Esquerra. amb
bon¡ .s re1ereoc1es 1 pràctic, desitJaria admlntstru floques a1 a · ¡., Esc.
L il Human itat. Num . 108.

S'OFEREIX per a traOUOCIOUS del Craocé8 I
l'espanyol o catalé.. per·
sona apta , Escriure a u
Humanitat , oum 300

.JOVENET 11.mt1 IOimlllorablea retereocJes s'ot erci& oer e Dot1¡a o ~
crlp~l. Escriure a La
Humamtat. Num 821

SENYOR CATALA ao
mitJa ec:1at o <~e conel& la.
compt.ab1Ut8 t p a.. I pràctic en crrrespoodeacla
comerciiU I c:1Jversos tc:1l~>o
mes, soi:I.I•Jta coliocaCIO
seose pr(teD&loos. Duigir-se a La Humanitat.
Núm. l'dl .

8'0FERI!I X mUt>SU oer
a ma¡atzew o despatx.
La Humamtat.
EscN·. · a
um aub
1U.000 OISSIIIS, talten
p er a oe¡ocl ec:11torlal ca.
t alà Escriure a La Hu·
mamtat, Num 104
CATALA CurrecCIO a·or lgloale 1 proves d·tw·
l> r~mt.a EstU 1 orto¡re.tla. Preua móalca EsCtluu a u Humamtat.
Num 106

Idiomes «Chelja»
Caltbria, 84, 1er.
f rancu - An~les - Ale ma ny - Ablum1 • Arab vul•ar

--

----

• • ~01, 15 aoya, AP ca....... tran~ · 1 caste11à,
s·orere.tx per a meritori
Esc:
leose pre~enslons.
l.a Humanitat. Num. 377.

--

CAMBRÈRA per a casa
~e ~Y~. falta. Nou de
bla, 18.

"4001STA falten apre1;:~:es. Vllléncla. 263, ler.
Clll.' L>rop Paa.el¡ de G~

Il.

JOVE, de 16 aoys, c:1esltJa collocacló, bones reterèncles. Adreçar-se a La
Humamtat. Num. 106.

AEROGRAFIA
Necessito no1a d'uns 15
a 16 anys Quo pp1¡a el
maneig de la piStola 1
preparar esmat ts per pLOtar ObJectes de metall.
Donar refereoelea, capactta; 1 pretensions a La
Humllnitat. ~úm. 37a.

DISPESES
CASA

PARTICULAR

tota
deSltJa 2 amtCS,
peDSLó. Sant Pau, lli,
(Junt .Rampral. lra.

blesl.

Ell D~t.a uoa ~Ui· mecaobauata

::::

PARTICULAR
CASA
dcSltJa una o dues persones tot estar, bacy, tel.
preus econòmics. JonQueres. 13, ler. juot Pl. UrQulnaona.

-----

IDEAL PENSIO, In més
cèntrica I cooiortable.
exc. men.Jar, peosló completa des de 125 ptes.
mes. dlè.rla des de 6 ptos.
Escudlllera. 6. pral. prop
Rambles Escala estanc.
S RA. eol& ceeleix hab1taeló n.tolt econòmica a.
senyor, dormir 1 roba
net.a. Bac:1al, 95, 2on. 2a.
(Santa).

S TOT ESTAR
bany, dutu., teléCon.

30

h.

espléndlc:1a. Borrell, 148,
ler. 2oa.
VIATGERS, sols babl.
tacló per 4 ptea. Contort,
aigua corrent. tel. Aribau,
54. praJ
PENSIO Oe 7 I 11 ptea,,
tl&oe des c:1e 150 ptes tot
contort Pl Maelà, 18,
pral

plioctlca
en catatt. 1 taQuJara[la. Pretertblo sàotp el
Craooél. Adreceu-voe a La Humanitat. No. 60.)

Menjar 25 ptes. eetm. t.
est. 30 set. Escudillera
ent. Obradors, 2 1 4, 1er.
2na.
PROP RAMBLES, carrer St. Pau, 12, 2oo. dos
&mlcs sola dormir.
ES DESITGEN Joves o
senyoretes a. dormir. To.Uers, 9, 2on. 1ra.
PROP RAMBLES, principal espaiós. Ptos. 125.
Nova de St. Francesc, 18.
MUNTANER, 130, 2on.
Sra. sola lloga habitació
amb pensió a senyoreta o
Jove.
CEDEIXO dues sales.
despatx o taller • estuc:11.
Cucurulla, 9, Ser. 2na.
PARTICULAR cedetxo
llabltacló amb o eense
peosló. Freixures, 23,
pral. 2na. prop VIa Laietana.
FABRICA gel, es ven
amb cambra 15 m. Producció 1 1/2 toc. Raó:
RoseU. Maspons, 10. Granollers.
CAIXA re¡Jstradora cNe.tlocab, bon preu. Borrell, 165.

l'ENSIO DEL CARME,
prop Rambles. Al¡¡, corrt.
t. estar des do 150 pteL
Carme, 12. E.

llOGUERS

4 PESSETES c:1Ja tot eatar. I '50 àpat. nab. tndeoeodeot Dr. Dou, 12,
entl 2.•

PISOS per a Uopr dea
c:1e 95 ptes 4 c:1ormltorls,
galeria coberta amb setareig Pusa~¡e Marlmón,
18 Raó: Porteria.

DISPESERS, :.!4 c:1uros
mea balco e~ tracte ca..
m.lll&l, casa lm Cecs SoQueria. 2. pral.

(fftij~f~ Pl~l

PROPIETARIS
ADMINISTRADORS
T eniu PISOS, botl&UII O
torres dasllo&adest
Voleu trobar rtpldament
LLOCA TERS?
Telefoneu al 31814

S'OFEREIX m01180 car.
nlsser. Cooetx b6 L'ortel. Edat, 26 anys. E!crlure a La Humanitat. Num ,
374.

A LES TARDES

,_

PARTICULAR
CASA
de:.HJa dispeser amb o
seose peDSLó. E. Granados, 91, ser. lra.,

COBERTS a 2'50, BO•
tre~eatmeot.e I 8 plata a
elegir a la carta. pa. rt
1 J)Oitres. tot su penor.
Bonc:1a St Pere. 11, pral.
FAMILIA CATALANA 1
d'e&Querra de&ltJa uo o
doa amics a t.olo estar o
dormir. Aoaela. 6, 1er 2a.
PENSIO ala Mund iale,
BO&pltal. 125. pral VIatgera l bostea. HabitaClona aireJades. bany

weroo.

GASA CARRERA
Borrell, 132. umtrt.
Dlputacló
PISOS A 70 I 76 PTEI.
Nolll. com~ c:1e 6
¡noa 1 huoeea babltacions. water. luabo. dutxa. cuiDa econOmJca ea.
tarei¡, uceoeor 1 tel6roa,
en el carrer do Parta. ou..
meroe 20. 22 1 24 (eotre
el de Tarragons I pta.
ca c:1'Enles; Venl.óe. autobus lletra El

MUDANCES
AUTO ~ RECLAM
Fram:eso l uret, 150 (P~·
raHel), Telèfon 30002
HA BIT AC1 0 , uoc ceotrie, cedeixo a bon preu
per a auardar-tlL obJectes.
Escriure La Humanitat.
Num. 31:>.
BOTIGA a Santa, 12
duros, 3 babltiiClons, per
taller o cotxes. Raó: Parlament, 55, entresol 2na.
GRAN pro:~~} amb
a, 23
jardt. Sept
(Josepets).
PIS cêntrtc, 12 duros,
Bou
poc tresoàa. Raó:
Plaça. Nova, 13, botiga..
BOTI GA magatzem, 23
duros. Aragó, 60. prop
Metro, Rocatort 1 Calàbria.

ADVOCATS
fOMAS .JORDI BLANC,
advoca~. Procurec:1or c:1ela
Tr1buoiU8. Psg c:1e Ur&.
c•a. 47. l!r. l.a Tel~on
7616a l:iarcetona
.JOSEP Ma. ESPANYA•
Advocat RollseUO. 253

GRACIA GARCIA. Llevadora. ConsUi tes ¡ratUL tes Florldablaoca. 119.
entl. 4ta. Tel. 85747.
HIGINIA RUIZ. Ueve.Clora. clrur¡lan&. Coosul·
ta ¡ratulta. Tallera. 76.
bla. Tel. 21846
CONCEPCIO oiOFRA DE
CAK80. Wt:Yauura cuu.r·
glana. Rda. St. Antoni,
24. Tel. 23541.

METGES
Pulmons,
MALALTS.
Cor, Mec:1lclna ¡eneral,
Sifllls RaJ¡s X. SOl ar·
tlCiclai Dr. Llull Cuesta,
Uraeu. 20. pral. Consulta de S a 6.

OR. oiOAN MIRANDA.
Malalties delS nena. • P.
de Gràela, 6 • Tel 12133.
BarcelOll$.

Dr. Jo~~P P. ~AVf
Mec:1Jelna Lnterna, lnCà.n·
ela. Elisabet&, 2 1 4, pral.
(xamCrà Pl. Bon Succés)
Vl.slt& de 3 a. 5. EconòmJca: Dimarts 1 111ssabtea, de 6 a '1.

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro. Clot, núm.

Or. FRANCESC ORTES
PARERA, Numerart de
terna c:1e l'EXcm. AJuota.ment do Barcelona. Espe.
ClaUsta en malalties Ln·
ternes. Consulta c:1e 4 a
5. Ara¡ó, 224, Pral. Tel.
10158.

ol. f AULER PALOMA•
RES. Advocat Sant Pau,
l'el 23449
74

JOSEP RIERA, advocat.
Casanova, 33, XJIJll!rà c.
Corts. 660.
E. LLINAS ROIG. Ac:1'ocat, Balmes. 24. Tel

209111 Barcelona

llEVADORES
TERESA ZURITA. LI~
'adora. Parla, UI. Tel.
85391.

1U~

5.000 camises popelln
a 3'95 ptes Pau Igl6sles, 45.
MERCERIA a 6 mJnuta
de la Rambla, preu de
¡¡an¡a, ea veo oer 6.000
ptes. gènere comprés, beneCicl 46 ptea. diàries, SO
duroe de lloguer sense
llnbl tacló. Talle111, 7, lleteria.
TRANSPORT ISTES ; ·
Motors HèrcULes Olesoi,
americana, modele especials per a camJona.
Preus ecocómlcs. Alme.coa. O. de Oeot, 318. Barcelona..
CALDERES de vapor,
liQUido. Salvà, 30, Int.
BOTIGA articles tusta
blanca. Astúries, 87.
VENC Quadros 1 objec-

tes antics molt econòmics
COMPRO mobles, p.L.
808 completa, torres, peneioos, cal.xes de cabals,
màQuines d'escriure, cosir, Pianoe, ràc:1Jos, etc.
Pago bê comptat. Tel.
35293.

Raó: Carretes, 16,
Sra., de 4 a 6.

ler.

- -----

DISCOS nous, moderns
11ea d'l pta. Ronda Sant
Pere, 14, pral., 2na. 'llelefon 22685.
PIANO, propl per estu.
c:1J o soc1etat. Casa Font.
Aragó, 213.

-------

GRAN CAFE
S'ARRENDA EL DE LA UNIO
LIBERAL DE GRANOLLERS
EL MES IMPORTANT DE LA LOCA·
LITAT
S'AD METEN PROPOSICIONS FINS
EL DIA 4 DE NOVEMBRE A LEI HOU
'
DEL VESPRE
ES DONARAN TOTA MENA DE DE·
TALLS I INFORMES CADA OIA DE
VUIT A DEU DE LA NIT. ToLEF, 27

MAQUINA moldre ametlla, bona ocasió. Passe!&
República, 82
QUEVIURES venc gao.
¡a, tracte directe. Urgell,
81, 2on. 2na.
BOTIGA de COD!eccló,
amb llabltaeló traspasso. Cervelló, 411 (BoQ,uerla).

el diari popular

L'eficàcia d'un
anunci va estretament lligada amb la difusió del diari
ORQUESTRINES: venc
saxo 1 e-batx. AdreceuLa Humanitat.
vos a
Num. 352.

CAÇADORS

sabates. espardenyes per
muntanya. Talle111, 32.
PERMUTO casa, dóna

El de més tiratge
de la premsa catalana

.JAUME QUERA cons-

truc~or el 'obres. ProJectes

pressupostoe. Meoe.aelez
l Pelayo, 87 Tel. 74576.
Barcelona.
L'ESCOCESA. Faaes
cotilles urto¡¡éc:11Ques. Boa
pttaJ 1aa
de :!na.l lra. classe. Pr&sentacló ràplda. Muntaner, 184, pral. :!na. Oe
4 a 7, llevat ela dissabtes. Tel. '16561. Documentació - autowOblla.

t-' IPOJEQUES, r&p!Qea
soore <!asos renda boneà
couc:11c1ona. Notariat 7
· '
on tri TeL :.:1:.!661.

un1vers1tu••
ESTUDIS
riS, orleotac1ó 1 preparació eficaç. O. Prof. Bat.
mes, 47.

f ALLER 011 peara w:tl·
tlelBI c:11¡¡òSI!;S I Dl06alCS
puvtmen¡¡s 1 tota ela c:1e!
r1 va ta c:1e La construcció.
1-'raocesc l:klrreda. <Java,
117 1 311 reteton :!0670.

MITING

AZA~A

Per 80 p tes. taxis «Fordn
nous, direcció: Llibertat.
Bar Vulcano. Tel 72671
SASTRE. Aaotla • ¡¡ua
vestits. Nou de La Ram.
bla. 10. prop Rambles.

150 c:1uroe al mea amb
torre de 5 a 9 ml! duros.
Aribau, 48, ler. l!'L

Tall i Confecció
Acadl!mla, ensenyament
ré.piQ I eCODÓilllC. Es tallen oatrons.. Marti Jn.
Ut\, 4, ~.oc, 2.• (prop
LaJetana)

AGENCIA TRANSPORTS
J 06eP Flgueraa, ex-1err~
9tarL Facturecloos J r&coWda c:1e mercaderies oer
terrocarru. recadera 1 cam.loas Jn!ormes cerrovla..
ru, mar1t1ma 1 aerla In·
tormacJó sobre vlat¡ea
collectlus oer terrocarru
1 a u to-car. Pau lale&laa,
2ó ret lla29.

oiOSEP ORIOLA. 64al.&tes wet.aWQues per a automòbils c:1e tots e la aieTorrent Vldalet,
tewes
78 Tel '17188. Barcelona.

CADIRES I TAULES
lloguer. C&t\ellaa. Deeo
St. Eusebi 3 IS 0 .) fel.
ESPABDENYES CUir •
treoeta bones 1 Cortes?
Bxlgtu sempre ta cS»I
Tortel.IA (Girona).
HIPOTEQUES r&plaea
aubre cases renaa. prèsuca sobre terreou 1 noQues rusttQuee Notariat.
'1. entresol
RUTAURANl MIRA.
MAR Unto a Barcelona
oer la se98 temperatura
agradable Quo s'bl ~r.~ou·
deiL SIUona especJIUa oer
a bocles I OIWQUete
SALO per a senyurea
Cl'AUona PuJol. Perma..
neate oertectea 12 Ptea
Salmeron, 114, prat ler
Tel 711S3. Barcelona.

LES MILLC tS
col:locactooa &óo per &la
mlllora alwnllea del LI·
ValéllCla.
ceu Dalmau.
245 Barcelona. reL '18352.

Nuvis, l' ull viu!! BALLS DE SALO

Per no casar-me venc
dormitori oou a boo
p reu. Ul tlm model. a..
dae, 34. Pral~ Sa. (P. 8.) .

DINER, pego wès QUe
eLa altres per cPapeletea
Moateolo». )UICS, mé.QUl·
nes, e&c. La casa méS ao·
tlga. Funelac:1a el 1888
.
UnJO, 22, praJ,

ARTICLES per u. 'Latge, ela trobareu a 1'acrec:1Jtada casa Ramon OU·
vella, suc. c:1e F. Castell·
tor\. RospltaJ 141 Tel•
Cou 17365

7469~

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

oiOSEP MOREY, Coa.
&l¡oat.arl ela vwxeiiB.-Plata 4 Tel 1aaa6. Barcelona.

DIVERSOS

VENDES

e~ c:1o 6 a liU pt.es Or·
Questra. proressor 1 profllliSOrU Pe~ritllnl 12 ballin. 1nt

Putmoos,
MALALTS.
Cor Mealctna ¡eneral. 61·
tlll8. Ha!as x. Sol anmcial. Dr. Llull Cuesta •
Urgell. :lO. prat Consulta
de 8 a 6
RETOUI I ETIQUETES
de totca menes r.>er a aperac:tora Mercac:1e111 aes.
MOBLES ALTABA, el~
a&oCla, aurada econo011a
~o compreu seose 'ISltar
aquea ta casa JoveUaooe.
num 2
weiAWQues
PORTES
V!Jar Maria A¡UUO, 66.
-x·etl!too 6376'~
NICANOR

t'lo~ura

!

Cat.alunJa.
l::larceluna

SERRANO
decoracJO. • a.
Tel 75419

~~~

REPARACIONS t:u &&li.
lllgua I electrlcltae. Casa
Bacnero. Carrer c..:au 70
hnstalrancs
INSTAL.LACIONS I re.
paracJoos. aigua. gaa
electricitat. Josep vua:
Calabrla, 165 Tel dtl.a2
LLIBRES cumoro. Cle
t.ot.a meoa 1 DlblloteQuea
Lllt.rerle Muodlal relèt
7Rtl08 Salmeroo ~4
SENYOR ; Per vell qua
al¡rul el vostre •esUt us
Quedara nou re¡¡arat a
ler la
kamrlle~ 2

Totes les causes. i.ustes trob-en .ressò. en. LA HUMANITAT

a humdlÚiat

Dimecres, 16 d'octubre del 1935

FERRfR I GUARDIA
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El PIQUET D'fXECUCIO

Els afusellaments ·del. 1909
,

Actituds.
la tremenda repress1o de la
revo lt a.
El ''carbone r et". Fe r rer,
af use l lat .
Una ca r ta de Lerro u x

(Acabament)
L'ACTITUD DELS LER· d'aqueUa. setmana, a les onze del
ROUXISTES DE L'ANY matí.
1909
Com que precisament, el mateix
dimart"S, de deu del matí a les dues
Hom sap que la revolta fou vençu- de
la tarda, va estar, com die '11
da per la covardia. d'alguns politícs principi,
r eunit amb alguns comque abans del 26 de juliol publicaven panys regidors
i l'Alcalde en el desencesos pamflets revolucionaris. Ri
hagué «revolucionari» d'abans del
dia 26, que estigué amagat a sota el
llit o a l'Ajuntament, on hi anaren
en qualitat de regidors.
Cedim la paraula al que aleshores
era regidor de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Puig i Alfonso:
.
«Fora de l'Ajuntament hi havl'l
petites reunions encaminades a trobar la manera de posar fi a aque!Ja.
desgraciada situació. Una d'elles tmgué lloc en el dolnicili d'En V~rda
guer i Callis. Pocs eren els regidors
reunits; un dels presents, l'Emili~
Jglésies, mort de por. ~ssent el. qw
més interès tenia perque s'acabes aquell estat revolucionari, va propo
sar düerents solucions, totes elles
molt conservadores, i que l'Alcalde
anês a proposar-les al Capità General en nom de l'Ajuntament.
Quan l'Emilià entrava a. Casa Ja
Ciutat per a reunir-se amb els altres '
com¡)anys i notüicar a l'Alcalde els
acords presos a casa d'En yerd~~er,
un agent de policia el d~tm~e. .' el
portà a les Dressanes a dJSpOSJCJo de
l'autoritat militar.
..
En causà sorpresa aquesta det'!ncto
1 esbrinat el seu fonament, encara
més. S'acusava l'Emilià d'haver ~e
tensat una barricada (fusell en ma.),
F ERR ER I GUAROIA
en el carrer de Sant Pau, el dimarts
afusellat el 13 d'oct ubre del 1909

patx d'aquest, ens va. semblar .a tots
que un deure de companyoma. ens
obligava. a declarar esp_ontània~ent
en la causa per a sostemr la ver¡tat;
això és que mai no podia estar a les
onze d~l matí actuant de revolucionari en el carrer de Sant Pau, quan
a la referida hora exercia d'home
d'ordre en el despatx de l'Alcaldia.
La n ostra. declaració li va salvar
la vida. Probablement hauria_ passat
el que a En Ferrer 1 Guàrdia
altres més o menys comp:r:omesos en
els successos d'aquella cèlel}o-e setmana a conseqüència dels quàls no
es ~ava gaire prim a enviar J;,"(;.nt
a l'altre barri.
Privadament em costa que '!n'> agraïa la nostra intervenció en dit
afer, però públicament no va ésser
així, car quan més tard fou elegit
diputat a Corts, en discutir-se els
fets vandàlics en el Congrés, va fer
el utremendo" i vingué a suposar que
Una curiosa foto --rtÍproduTda d'u na revista gràfica del 1909- del consell de guerra en el qual fou ÍutJat I condemnat a mort Francesc Ferrer
era veritat que havia actuat dc reA l'oval: Ferrer, a la banqueta dels acusats
<Foto Merletti.)
volucionari d'una manera activa. Amb
N. de la R . - La reproducció ha e3 tat !acUitada gentilment per un anònim lector de LA HUMANITAT
les manifestacions fetes per a quedar
bé davant dels seus correligionaris no podia ésser :iispensada a uu fun- contra aquellas manifestacloaes, des- Garcia, «el carboneret» del cauer
maren la. bandera. mor..àrqlllca è&venia a demostrar que els qui ha• cionari públic. Dic això perquè una vanecidas en parte por los mismos d'en
Roig ; un noi de seLze anys que vant les ambaixades d'Alfons XII~
viem declarat a favor seu erero uns volta liquidat tot el procés obert an.b testigos de cargo, elementos de prue- no es mogué
ni
un
sol
moment
de
la
solemnes mentiders.
motiu dels diferents succeSl>os d'a- ba a su favor y don Juan Coll y Pu- carboner ia, durant els successos. Però desp! és del ~1!1.1 de M.llttjtüc.
Que l'Emilià Iglésies fes tals afir- quella tràgica setmana, l'Audltor de jol, don Francisco Puig y Alfonso, uns revolucionaris portaren al carrer
UNA CARTA D'ALEXAN.
macions en ple Parlament, no havia Guerra, en el seu dictamen publ!cat don Narclso Verdaguer, don Alfredo d 'en Roig unes mòmies tretes d'un
DRE LERROUX, ABANS
d'estranyar-nos, car, ja sabcln que en dos grossos volums de ..:aràcter Ramoneda y don Trinidad Monegal, convent, on, contra les ordenances
DELS SUCCESSOS I UNES
Alcalde y Concejales respectlvamen- municipals, hi ~n~!:rr-:.·;cn els morts.
en determinades ocasions, la política oficial, s'expressa aix!:
PARAULES SEVES DES.
obliga fins a prescindir de la ca«Que desde los primeros momen- te del Ayuntamiento de Barcelona, Deixaren una mòmia davant de la
PRES
DE LA TORNADA
vallerositat 1 a faltar als més ele- tos de los sucesos y durante el curso pusieron su respetabllldau en favor carboneria on LrebS~.'ll\'3. en Clementc
DEL uCAUDILLO,, D'AMEdel
procesado,
mani!estando
t.1
primentals deures de gratitud.
Garcia, d'aprenent, lligada amb cade la causa, don Emiliano Ig!esia.s
RICA A L'ANY 1910,
Si a l'home polític 11 podia ésser prepar6 su «coartada» con la nal>lll- mero que la actitud de éste fué co!l.- denes. Eren els dies calorosos del
Amb data del 1 de setembre ~
dispensada una çonducta. semblant, dad propia del letrado y acumuló traria al movimiento de reicrencla mes de juliol 1 les mòmies feien una
y expresando los demàs que había mala olor que empestava. L'amo de l'any 1899, el senyor Lerroux adreçà
estado en la. Casa Consisï.orial las la carboneria i U6!1!1S veins, dema- una carta a Ferrer 1 Guàrdia que
reproduïda per la premsa, i que
boras en que se le supuso en la ba- naren «al carboneret» Si volia apar- fou
diu:
rricada. de la calle de San Pablo.»
tar la. mòmia. A1x1 ho féu. VenÇJda.
«Lo que hay que bacer, es propa.
Amb aquestes paraules, l'Auditor, la rebeHia del poble de Barcelona,
afirmant que hi hagué ccoartada» Ramon Clemente Garcia fou dcn•m- gar, con este o con el otro pretexto,
ens ve a tractar també de m entiders, ciat com a. profanad?r de sepulcres mejor en el campo que en la ciudad·
ja que vàrem posar la nostra «res- i incendiari i el condemnaren a mort organizar, según los casts, ya coUU:
tès, ya comisiones, ya sociedade:, ya
petabllldad» a favor del proc~ssat.
essent afusellat tl di&. 4 d'octubre
A més a més de l'Emilià Iglés1es del 1909, malgrat q•le tota la clutat juntas y manteniéndose en telación
foren detinguts empresonats dos fll- 1 especialment els veïns del cRrrer con todos ellos, disponer de una. estres companys de Consistori: En Va- d'en Roig, demanavc~. imploraven pecie de Federac!ón tàcita, sin pactos escritos, de todas las il.lerzas relentí Camp i En Santamann. Ho l'indult.
volucionartas. Y un día, aprcvechanvaren ésser per boca-molls i res més.
do una. ocaslón,
Altres elnigraren o bé restare':l amaFRANCESC FERRER I a la. calle» ( 1) . en tal o cual forma,
gats fins que fou passada la torGUARD JA
Hom sap que Lerroux tornava de
menta. Entre ells En Vinaixa, el qual
El delicte de Ferrer fou precisaen tornar de Paris, on passà una m ent l'haver fundat a. Barcelona l'Es- Buenos Aires el mes de juliol, de
bona temporada, afirmava que D.) cola Moderna. Crear escoles rac•o- l'any 1909, ignorant el que pas.;ava
h avia provat «el pan duro de la enú- nalistes era. considerat com un crim. a. Barcelona. En arribar a. Ounàril!!
gración», sinó els pollastres 1 les os- Els successos de juliol fou un pre- l'assabentaren dels esdeveniments. A
Canàries mateix embarcà cap a Lontres de l'emigració.
text. El clericalisme pot per dona;-ho
Tots aquests elements pseudo-re- tot menys que ho:n s'atreveixi a pren- dres, des d'on anà a. Paris 1 de Pavolucionaris s'ho prengueren molt a dre'ls els infants. La. religió catò- ris a Barcelona, l'any 1910, pas.;ada
la. fresca, mentre uns quants in!c- lica volia 1 vol encara, el monopoli la. r epressió.
Barcelona 11 féu una. gran rebuda.
liços, que ho van prendre serlosa- de l'ensenyament.
En arribar a Ja «Casa del PuPb!O».
taent anaren a parar a la presó 1
altres al cementiri. Alg,ms diaris 1
la fantasia popular varen incórrer
en exageració en fer les estadistiques de les víctimes n agudes durant
aquella tràgica setmana. Feien ascendir els morts a alguns centenars,
però, en rigor de la ven~\lt, no passaren de «vuitanta-quatre». Essent
obligat el seu trasllat al Dipòsit judicial de l'Hospital Clínic, fou p~::r
a mi cosa fàcil poder-ho comprovar.
Uns mesos després tinguj lloc el
Consell de Guerra per a jutjar 11glésies i altres processats; En Ramoneda i jo fórem els únics re~ldors
que vàrem assistir-hi. La ratific..c¡ó
de la meva. declaració a favor de
l'Iglésics fou absoluta. Aquest va ruedar absolt I, per tant, completamen~
D'esquerra a dreta: EUGENI DEL HOYO, afusellat el 13 u& .¡etemb~t
lliure.
del 1909. - El cnrboneret RAMON CLEMENTE I GARCIA, afusella!
En el mateix banc dels acusat~,
el 4 d'octubre a l'edat de 16 anys. - ANTONI MALET I PUJOL, afual costat de l'Emilià, hi havia l'~x
sellat el 28 d'agost del 1909. BARO, un altre afusellat arran dels
regidor Zurdo de Olivares, que tamsuccessos del 190)
bé fou absolt pel Tribuna1 mil!tar.
I la matinada del dia 13 d'octubre del carrer d'Aragó, pronuncià U.ll ~i·
En Zurdo, que acabava d'ésser company meu de Consistori, era un re- de l'any 1909, fou afusellat en el brant discurs, en el curs del qral,
volucionari de bonfo fe. Fou proces- castell de Montjuic, Francesc .Ferrer entre altres coses, digué:
sat I empresonat uel f~t d'anar c:tr- 1 Guàrdia. Diumenge, féu 26 anys.
«Al enterarme del gesto del pueblo
regat smb un fusell pels b:uris de Ferrer i Guàrdia, nasqué a. Alella de Barcelona me senti orgulloso al
Sant 1\Iarti de Provensals bus.:ant a l'any 1859. A l'any 1884 fou iruciat igual que el maestro, de la obra de
companys de causa, per tal de coo- francmaçó. A l'any 1886 participà sus discípulos.l>
perar a l'èxit de l'obra revoluci01d.ria en la insurrecció republicana jet geEPlLEO
començada el 26 dc juliol. El seu in- neral Villacampa. Emigrat a l:'arís
L'eplleg fou el «Delateu!, Delateu!»
Ruiz
Zorrilla
el
féu
secretari
seu
Í
tent fou estèril, car eren en mes gmn
que els reaccionaris escamparen per
nombre els Sanxo Panzas Ql'e els Ferrer actuà ll~mpre al costaL del tot Catalunya. i els cinc afusella·
gran conspirador desterrat, treba- ments del castell de Montjuïc: Baró,
Quixots.
Jo vaig alegrar-me que al r.obre lant per a implanti:lr la República Malet, Hoyo, Clemente Garcia i FPr·
Zurdo no li passés res de mal. En- a Espanya.
rer 1 Guàrdia, malgrat la protesta
Arreu del món civllitzat, ts Cf<le- Universal que provocà la sagnant remig de tot era •m •)fln ho:ne que
somniava constantment i estava con- braren manifestacions contra la mo- pressió dirigida per la. molt cat~
vençut de la. necessitat d'una ' revo- narquia èspanyola, abans del 13 d'oc- lica majestat del darrer Borbó, a
lució que portés com a. conseqúèn- tubre, demanant la llibertat del fun- més a més de milers de soldats morL.S
cia un millorament social. Però de dador de l'Escola Moden.a, car era al tràgic barranc d'<<El LobOl1
la manera de pensar d'En zu ..Cio no falsament acusat d'esser el <iirector
f,
n'hi havia gaires; la immensa majo- de la crema dels conven~s. en la qual
cosa
Ferrer
no
hi
tingut:
art
ni
part.
ria eren uns «ojalateros», que es(l) «Barcelona, julio de 1909. Deperaven que la Repubiica ";ngu!is A Parfs, a Roma, a. Lon:h'es, a. Bue- claración de un testigo».-Angel 0>nos
Aires,
etc.,
els
mamfestants
cresen~e c1p peri!l ni mo:ès•ia per a
sorio y Gallardo. Madrid, 1909.
ells.
En veure asseguts de ct>Hat l'l glésies i en Zurdo, jo em feia la c••ns!deració següent: heus ac1 dos homes
1
processats per la matei\:.\ rauM i
t~n difere nts pel. Jl.e to<>a al prltf'Cdlment. La teona del primer rra:
utranquillitat i bons alimentsu. La
del segon: revolució i mals aliment~''·
Potser les exaltacions cerrbral~ d'a----:---- La personalitat de l'agressor
quest darrer obeïen a una falta cle
'!><>na alimentació. I ai:ti de\i;t r::;~cr,
DON
JOAN
COLOM
Els nostres lectors coneixen aJgu~~s
mdubtablement. En els Ires unvs i
. notícies -les que hem pogut faCUA'
Amic lino ¡pista, no em poseu tar- dc l'agressió que fou victi.rlla el
mig QUe En Zurdo i jo fórem êoruP.:l;nys de Consist~ri, \aig tenir ocacolom, amb maj:íscula, per favor. diputat al Parlament català senyj:o~
Podrien molestar-se els meus diver- Francesc Riera. a la matinada e
s~-? de compro\·ar-ho. Us dics de ~s
~10, mentre s'estava discur~cjant rn
sos amics i c:meguts que. es diuen dissabte, dia 11, en el moment ~¡¡e
arribar l'hora dc sopar, Ln /.~rdo
Joan Colom, pe11sant que vull al- es disposava obrir la porta de Icsno ~per:wa que s'acabés la se~• ió. I ludir-los. rn realitat, m'adreço 'l cala del seu domicili, Manresa, t.
InstaHat en el gu,¡rda-rnbe~ oitri.l
un colom de àebj, amb plomes ¡ Un individu, que sembla que l'cspeh fiamhrera i es po,:l,,\ a' ~opar.
ales, que res no té a reure amb rava, l'agredí amb un bastó de fe;-rO
A_ques_l 110 podia c«~er mi:·• 11u~al
cap amtc meu 11L tan ;ols amb f¡ colpejant el senyor R1era al e.lP·
m mes modest; un tall tle I.Mr.thà,
senyor Joa:! CrisU>jor color,¡, a. Aquest, en Intentar repellir l'a~
un tros de batüarra o bé un :~o.orts,o,
qucll que. un .dia que li vapaca, ¡;a Sió, es veié q:mennçat amb una Pi:J
amb el seu pa corrc-spolle•lt. Tot ahò
descobrir Am~>rica.
tola que esgrir:ú l'autcr de J'agr<"".
'\t-Ompanyat ò'un porró dt· '1 el m1· •
•
Immediatament, fou detingut I a·
ple possil~~e: Po~.\:lcs en UlM l•alança
El el ca.s que un colomista de 120 gressor -ttl com dè!em en la nos~
1:\ part solida 1 la part líquitb IJ.Uí.'
sé on - acab:;¡ de dtr-m'ho peró cdlc!ó anterior- que és un proP!t..
;a no ho recordo - posseeix Ull
d~tinava per '\ so¡)ar, pe.•aH\ mot!
¡
i d T
11
d Llobreg •
magnífic ma~cle. que te' unes dot• Ul.r ve
e orre es e
'nblll
~e~ la yart líqwda t¡ue 1:\ •ólid,¡, i
~ nomenat Francesc 1\fn.s. i !!Ue se~
:u_xo fem que s'alterés el seu orgact·ïctents, 'IJTC::ades, de casttgador. que actualment res1de1x a Bar~;!~:
!llsm~ i C~m a ,('GJHN¡ UI' Or-f:\, Ja <C\ a
I el propietari treu partit d'aques- per tal com és func:onan de la v::;.:r
unagwacio.
tes qualitats trametent el seu co- selieria de Treball, regida pel seDJ~
Iom a la recerca de colomes i'l- 'I\)rrents i Dalmau.
cautes, les quals, així que el veuen
REPRE:sSJO I ~U L~LLL \L'agressor, Francesc Mas. foll .....U!·
cló
:\U:NTS.-CLE:\IE:\'l'E G,\R-~ se'¡¡ sen ten t.llpreses i el segtU?UCit ~ erat després dc prestr.r decla!""ml:>
0.\
mansament al colomar de l'amo.
i a les tres hores d11aver ~t;Jl
Airl, en poc temps, co1lten que u- l'agrC3Sió. I res més. car... no ~res
Vençuda la revolta, els r•ue teon!rn
qz¿c¡t s'lla jet seus tres-cents sei- fer-hi els comentaris que nosa'
vocació de policia en l'eren de les
xanta magnijics exemplars feme- voldríem i que el fet requereiX.
sevi!S. Bastam un hnòn..n rJt>r a fer
nins, en detrime11t, està clar, de
condemnar a mo:~ a qu.LL-;evol c.ules cries alienes.
tadà. El cas de Baró, afusellat pu
---------- *~
una Simple denúncia, n es una proA llores d'ara m'asseguren que el
.
l'tpl"
va. ~6 no !Dilltwa en cap orgndesaprensï.; e •lomis!a és a la prelector la intranscendenc&a de ~·
nltzac¡o pollt1ca rti revolueHmò.na
só. I podr'a .olt ben ésser que el
Iodi.
1'i:zc
pri¡:at
del
mctgeJ[>tri4·
però algú l'acusà -J 1uu condemnat
colom donj:)(l,tes:: hagué3 acabat
rne ficant e11 'IIIJres dc ca
a mort i afusellat.
els seus e.tits en una cassola d'arUn altre cas: Rs.:no·1 Clemcntè I
,li FR.tXCES
rc»... I pr • per avz:f. Perdoni ell

SORTIRA EL DIVEND RES, DIA 18

'

F0 es
nE l' AGREssto Al mPuTAT
CATAlA FRANCESC RIERA
de Benna Ia

EL DiARi

I

P- e daccíó ¡ Admin istració: RO NDA UNIVERSITAT, 2 5, PRAL

Empresa Editora: EDITORIAL LLIBERTAT, S. A.

Lle~iu

avui ; cada dia LA HUMANITAT. el vostre diari

