E L T E M P S. - El cel està serè I tot el pals.
Ela vents adn moderats del s. pel camp de Tarragona I de direcció N. per l'Empordà; per la resta són fluixos o en calma.
Temperatures extremes1 11 graus a Seròs J la mlnlma, de I graus
a Ransoll.
"
A Barcelona, el dia d'ah ir fou un dels més caloros que es recorden.
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produït la primera topada italo-abissíniC.
Guió del moment a n ten a
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trea ¡ s'han hagut de retirar amb quaranta morts.- A Roma
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A les fronteres d'Er1trea amb Abissinla acaba de produir-se ahir el
pruner combat entre els ita.Uans i els abissinis. De moment, els italians
q~oe havien penetrat en territori abissinic, segons les últimes mformncioOS, a més d'haver d'abandonar·lo han sofert el dl)ble de baixes que el~
seus enemics. No es pot prendre peu d'una derroti\ alxi perfel.tament
ep¡sòdlca per a fer prediccions pel futur d'una guerra. En tota lluita el
més preparat pot sofrir derrotes i més si es tracta de guerres colonials,
però no és aquest el tema del nostre comentari. No hem volgut més qui!
consignar-lo.
Es la guerra aquesta primera batalla? Segons la tècnica moderna,
no. Hem pogut veure dos països civilitzats, Paraguai 1 Bollvia batent-se
més de dos anys sense declarar-se la guerra 1 fins negant que la guerra
ex~Stls. Això ho comporta la nova modalitat dc desti"iament d'agressor
i no agressor. Per a fer la. qualificació té més importància que la guerra
en si el fet protocolari de declarar la guerra oficialment. En política internacional, encara més que en política nacional, és veritat allò -tan
lamentablement popular al nostre pais- de «feta !a llei feta la trampa».
Però per ara el problema cal dilucidar-lo a la Societat de Nacions.
Els diplomàtics dc Ginebra ja ens tenen avcssats a l'espectñble d'ignorar una guerra 1 de parlar d'evitar una guerra que de fet ruLlla de temps.
A coses més inversemblants ens tenen acostumats i no hem d'esverarnos d'una subtlltsa més. I per aquest carni de subtileses no seria res
d'estrany que ens trobéssim que els Italians en comptes d'agres::;ors han
estat agredits i que cal donar explicacions al Duce. Tot depèn de la labOr de les cancelleries a Paris, Roma i Londres. La noticia que ens arriba
d'Egipte 1 en la qual es parla d'una possible invasió de la regió del lla;!
Tana pels anglesos, per tal de «protegir-la» de la invasió itallana en el
cas que es produls, ens ho podria fer creure. ¿No voldria dir això que
Anglaterra ja donaria com a inevitable la guerra i que es veuria impotent per a oposar-se a la invasió d'Ablssin1a?
Si hem d'atendre els nostres interessos de poble mediterrani, no podem negar que seria preferible que 1a «solució>> tos trobada a Oinebra
t{)t i que aquesta solució no pot ésser més que contra Abissinia. I no és
pas, ningú no ens en pot acusar, que les nostres simpaties estiguin per
Itàlia, la qual -ben clarament ho diu el Duce- no cerca a Etiopia altra
cosa que un pals per conquistar, per a salvar Ja tristissima situació interior abocada a la catàstrofe. Es que una rèplica de qualsevol mena, ni
que es tractés solament, per exemp!e, del tancament del Canal de Suez
als italians, perilla. de convertir-se en una guerra europea i en el seu
aspPcte més perillós per a nosaltres: una guerra a. la Mediterrània, de
la qul\1 ni els fats ens en podrien lliurar. Massa revelador és el document
del senyor Goicoechea en el qual es demana una solidaritat amb I~àlla
contra Ablssinla Eense tenir el més petit respecte a la ncuLralitat d'Espanya. Una vegada més, l'Estat espanyol es trobarà de!irr.itat en dos
bàndols ben definits, tal com en la-guerra del 1914.
Mussolini, com no podia menys, ha portat Europa al caire d'una
tragèdia que sl no es produeix en tota la seva extensió serà gràcies al fet
que, els qui a causa dels interessos que tenen a defensar a Abissínia -no,
és clar, la seva llibertat- no voldran córrer el risc d'una guerra a Europa, que podria convertir-se en una guerra general a les colònies. Aquesta és la força de Mussolini, i el que U fa esperar, fins en aquests moments
que la. tragèdia ja ha començat, que Europa es desentendrà. del que pugui passar entre Itàlia i aquell poble africà. No s ha parlat de la possibilitat que Anglaterra s'avingués a cedir com a colònia a Alem:mya.,
l'altre poble «lliure» d'Africa: Libèria? ¿Per què no, doncs, Ablssinia. a
Itàlia? Els interessos que Anglaterra hi ba tingut, i hi té? Es, certament,
una raó de pes I l'única que pot fer moure un poble a defensar-ne un
altre, i més quan es tracta de pobles considerats de raça inferior, però
entre veure rebaixats els seus interessos a Abissínia i passar pel per!ll
d'una guerra al Continent, que seria aprofitada segurament per algunes
colònies per a lluitar contra la metròpo!i, és molt possible que Anglaterra triï pel mal menor, màxim si això li permet evitar la Invasió de la.
regió del llac Tana.
Hi ha, doncs, moltes probabilitats que Etlopia, a desgrat de tot el
que pugui esperar del seu amic ang:ès, es trobi sola enfront d'Itàll:l. amb
gran risc de perdre la part1da per la superioritat mUltar de l'enemic. Ara
bé; el problema interessant que es planteja és un allre, pc1 a nosaltres
de gran transcendència. De si el feixisme ital!à serà prou fort moralment per a resslStir la prova. Nosaltres tenim els nostres dubtes. El feiXisme italià està tarat interiorment i el perill d'aques•es l:1rcs és precisament el que ha obligat a Mussolini a cercar els remeis heroics d'unn
guerra per tal de veure sl amb xà.rantnJeS i faramalles militars 1 patrioteres cohesiona allò que la fam 1 la desi.Busió ha anat destruint interiorment, no deixant-hi més que la carcassa exterior. Sl la guerra, malgrat
ésser victoriosa, representa un sa.::rific! massa gros per al pob!e italià,
cosa molt probable tractant-se d'una guerra en terres tropicals, aleshores
és gairebé segur que la derrota es produlrè. a Itàlia ja que no a Abissinia. Si Abissínia derrotés !'exèrcit italià, 1lavors naturalment la vida
del feixisme seria comptada per bores. Però fins en el cas d'un!\ victòria de Mussolini. la guerra podria acabar amb aquesta aventura. Tot depèn
del treball que els ant1felxistes hagin fet a l'interior en espera d'un moment favorable com aquest, i la inteH:igència amb què sàpiguen aprofitar Ja contingència 1, també de l'ambient 1 la lluita que a l'exterior d'Itàlia es faci contra Mussolini i els mètodes del Ie!Xlsme italià. La guerra
d'Abissínia podna significar el t enaixement de la lluita sorda o declarada de la gent liberal de tot el món contra el feixisme i en aquest cas
amt: moltes probabilitats de triomfar. La catguda de Mn~snlmi signiflcaria un canvi en la polltica general d'Europa, avui encarrU::1da per callllns molt perillosos per a tots.
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Aquell «Padre Gafo» ha jet una
estoneta de tertúlia amb un redactor de La Vanguardia t li ha
dit que ell, com a bon partidari
d'encícliques i del Quad.rageslmo
Anno, no pot veure amb bons ulls
la forma en què ha quedat la reforma de la Reforma, etc. Enté?t
que 500 milions de pessetes per a
indemnitzacions són massa milions i que només s'hauria d'indemnitzar els nobles que no en
poguessin prescindir.
Però el senyor «Padre Gafo»,
que és diputat, ¿per què no se
n'anava al Congrés i els deta tot
aiXò? Ves ara que ens conta a
nosaltres.

•••

La conferència de Lluís Ni· no desmenten la notícia 1 però diuen que les baj)(es no són
colau d'Olwer suspesa per
•
d
•
.. I" 1
ordre governativa
tantes .• La Secretaria de la S. e N. comunica a Ita 1a a conGirona, 29. - Aquesta tarda els
organitzadors de la conferéncla pública. que sobre el tema «Catalunya
1 ~a.República» ~via de donar l'exmm1stre del prliDer Govern de la
República. senyor Lluis Nicolau d'Olwer, al Teatre Municipal de Girona,
han rebut una comunicació del general Fernàndez Ampon, comissari
d'Ordre Públic, no autoritzant la celebració de l'acte uen atención a las
circunstancias a.ctuales».
La nova, en ésser coneg-.1da a GIrona, ha produït la natural sorpresa. Els nostres amics s'han de fer
càrrec que, «en atenclón a las circunstancias actuales», no ho comentem com seria el nostre gust.
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EL COl\mAT A ERITREA
Londres, 29. - Noticies rebudes aquest mati a Londres comuniquen
que a la regió de Walkait, fronterera entre Entrea 1 Abissinia, s'ha registrat un combat entre forces ita,.
lianes 1 abissines.
Segons les primeres dades, en la
lluita han resultat morts quaranta
itnllans i vint abissinis.

italiana sortirà aquesta nit de Roma decidits, en interès del pals, a no
cap a Ginebra, mentre el cap de la contentar-se com a la gran guerra,
delegació Aloisi, emprendrà el viatge amb la tramesa d'un cos e,.pcdiclodemà dimarts. Itàlia estarà representada per nombrosos experts i jurisconsults, entre ells el ministre Pletro Marcbl, el professor Lesona, l'te.
EL GOVERN DE LONDRES
S'OCUPA DEL CONFLICTE
Londres, 29. - El cap del Govern
senyor B11ldwin 1 el ministre de Relacions Exteriors sir Samuel Hoare,
han celebrat aquest mati una detinguda conferència, i ban examinat
la situació del conflicte ital<>-etiop.
Després de l'entrevista s'ha declarat de procedència oficiosa ~ue tot
fa creure que el Govern angles per·
sisteix a considerar que si no s'ar·
riba a un acord en el Consell <!e la
s. D . N. sobre els punts proposats
per a examinar, s'haurà d'examinarel litigi globalment.

A ITALIA NO NEGUEN EL
COl'tffiAT, PERO DIUEN
QUE N O HA ES'rAT
CRUENT
Roma, 29. - En els cercles oficials no es negl!. que s'ha produYt
una topada entre forces italianes l
abissinies com ha fet saber una in·
formació de procedència anglesa, peExclusivament per tractar-se del rò declara que la xifra de morts lta,.
cap de la minoria parlamentària lians ha estat exagerada.
d'esquerra, senyor Miquel Santaló,
GINEBRA ES ENCARA UN
reproduïm la carta que, segurament
ENIGME PER PART D'Ien contestació a una nota publicada
BECK NO ANIRA A GINETALlA
pel nostre diari, ba estat publ1cada
BRA
•••
per l'estimat conega "L'AutonmrosRoma, 29. - Segueix constituint
Varsóvia, 29. - Els diaris d'aquest
1 ta", de Girona. Naturalment, no hem un enigme l'actitud que adoptarà mati anuncien que el ministre polac
.i'lUSSOLlNI
Per c~rt qu~ no ha estat una de fer-hi, per ara, cap comentari. Itàlia respecte a la sessió extraordi- d'Afers Exteriors i cap de la delegacosa gatre fàetl poder desembullar Allà cadascú amb la seva apreciació nària del Consell de la S. D. N., que ció de Polònia a Ginebra coronel nari solament sinó a fer que l'exer·
la troca: ~leidatana. ~'efectuaren de les posicions polltlques.
es reunirà el dimecres. La delegació Beck no assiStirà a la sessió extra- cit egipci prengui part activa en
nombrostSs~mes entrev1stes en les
D:u aixi l'escrit del senyor Sanordinària del Consell convocada pel les dlsverses operacions.
quals Rovtra Roure no es cansa- taló·
dia 31 de l'actual, per tal d'ocuparva d'invocar la cavallerositat per
"Én l'edició d'ahir d'un periòdic
EL SANT PARE FA SANT
se del litigi italo-abssini.
a resol~re la pugna a favor seu. de Barcelona es fa retret a. la MinoUN ITALIA QUE HAVIA
Polònia estarà representada en el
Tant?- t ta:n~a cavallerositat gastà ria d'Esquerra al Parlament de la
ESTAT 1\DSSlONER A EConsell per l'ambaixador a Londres
el ettat dtputat, 9ue el seu ex- República pel seu sll~nci en la sesTIOPIA
comte Raczynski, el qual com es sacompany de candtdatura al Par- sió del dia 25 i es recorda 1a posició
Ciutat del Vaticà, 29. - Ahir diU·
but exerceix el càrrec de represen!am en~. de Catalunya, el senyor contrària del diari a la reintegració
tant permanent de Polònia a l'orga- menge va tenir lloc la cerimònia de
falustta E.stadt:lla, n? es pogué es- dels diputats catalans d'Esquerra a
la lect~ra del decret sobre l'heroïcitat
nisme ginebrí.
ar ~e cndar-to a l ordre:.
. les tasques parlamentàries. Anlb tot
de les virtuts del servent de Déu,
- 1Que tanta
cavallerosttat nt el respecte a les opinions alienes
ANGLATERRA
ENVA lRA J usti De Jacobis, vicari Apostòlic a.
«ocho cuartos»t ¿Es que potser no
.
'
LA REGlO D~L LLAC TA- Abissina en 1860.
us recordeu que per culpa de la creiem convenient de dir.
En el curs d'aquesta cerimònlB.:
NA, EN CAS DE GU~RRA
vostra ensarronada d'Oden em
Primer. - Que encara. no fa un
Milà,
29.
- La premsa italian:l. re- Pius XI va pronunciar un important
vaig quedar sense acta?
mes, la Minoria va exposar al Parlament, en forma més categòrica del
cull unl!. Informació del periòdic e- discurs en el qual féu remarcar el
gipci <<Mokatam» segons la qual litigi italo-abisslni per tal de pronun·
que s'ba fet en la sessió del dia 25,
•••
en els cercles poUtics d'El Caire s'ad- ciar prou d'ell, p~raules d'espeel seu criteri contrari a l'actitud
met com a probable que en el cas rança en la pau i de confl"\n;a en
El senyor Pellicena i Camacho contraproduent del Govern manteque arribi a declarar-se la guerra la veritat, la justlcia i la caritat.
diu que l'imperi de la Uei i l'ordre nint al país en règim d'excepció, raEl Pontífex digué, entre altres co.
<:ntre Itàlia i Abissinis. es formaria
jurídic no són pas concepcions tificant-ho públicament en un acord
un cos expedicionari anglo-egipcic ses:
abstractes t que únicament amb pres dimecres de la setmana passa«Celebrem
destinat
avui la glòria immarcesa
ocupar
la
regió
del
llac
l'aplicació d'aquells principis es da aHudint la situació de BarceTtma i hissaria alli les banderes an slble d'aquest gran Italià, Justi De
pot restablir la pau subvertida per lona.
gleses 1 egipcla amb l'objecte de Jacobls, d'aquest gran italià que per
Segon. - Que la Minoria va reinaixò, allò i el de més enllà. Desprevenir l'ocupació per les tropes ita- haver estat t<.mbé un gran servidox
prés també diu que només són efi- tegrar-se al Parlament per acord de
lianes, en el cas d'un avanç victo- de Déu, es converti en l'apòstol d'A:
cients els governs que saben man- l'antic Directori del Partit, per
bissfnla, apòstol benfactor que fou
riós d'elles.
acord unàn1me de la. ?o.finorla 1 que
tenir l'ordre juridic.
Els diaris italians també recullen un veritable pare dels abissinians,
s'hi ha mantingut amb aprovació de
una
informació
del
periòdic
egipCI tant que Abissina. sensera. conserva
l'actual Comitè executiu.
«Rosa El Yusseff» i fan remarcar que encara el seu record com si es trac·
Tercer. - Que 1a Minoria, lleial
a causa de l'especial i important si- tés d'un esdevrniment rece'>t.»
A la secci6 «Llanterna política» amb si mateixa i amb la doctrinl\ del
tuació geogràfica d'Egipte, han d'a<<Recordem aquest gran italià
La Veu «també» parla de coses re- Partit, té a disposició del poble de
doptar-se importants mesures garan- aquest que podríem qualificar d'abLS<
lacionades amb l'ordre públic i catalunya el seu haver d'obra feta,
tlzadores que les tropes italianes sini d'adopció, en el moment en el
s'enjega amb una original «clare- sense un penediment per posi~ons
no s'apoderaran de les fonts del Nil qual, entre Itàlia 1 Abissinia, el cel
dat»:
de comoditat, impotència, covardia
Blau i Llac Tana.
es troba prenyat de núvols, la pre«Bé, sl, doncs, cal que tothom o d'acomodament oportunista.
Segueix dient la informació de re- sència 1 significació dels quals no pot
ho sàpiga. E& feia a ple ParlaQuart. - Que dolent-nos, per la
ferència,
que
aquesta
qüestió
és
obocultar-se a ningÚ».
ment perquè ho sabés tothom. LA causa d'ideals carisslrns, de l'exteriojecte de vi ves discussions en els c.:erHUMANITAT 1 «La Publicitat» rització de petites misèries humanes
cles egipcis responsaoles, que estan
(Segueix a la pàgina 6),
en contribuir a difondre-ho ens endèmiques en partits oligàrquics 1 de
fan, evidentment, un favor. La sentit gregari, res no ha d'apartar del
Lliga ha votat la pròrroga per un compliment dels seus deures politics
mes de l'estat de guerra a Barce- 1 humans a la Minoria d'Esquerra
GUERRA A ITALlA
AMBIENT
lona.
Republlcana al Parlament de la Re¿Les esquerres - continua ni fora del Parlament.
volen saber per què? Doncs, per públlca,
Girona, 27 de juliol del 1935.
una senzilla raó d'ordre. Per la
M. SANTALO
mateixa raó que ha fet, per exemple, que la Lliga no es solidaritCap de la Minot·ia" Heila Selassie, emperador d'Abissínia
zés amb els assassins de patrons
i obrer3, amb els Incendiaris de
tramvies i autoòmnibus, amb els
sabotejadors de tota mena i els
manipU:adors de bombe~.»
Pel!icena i Camacho? «Llanter-

A l'últim els «illustres amtcs», i
nosaltres, hem sortit triomfants.
En Rovira Roure és el que li pertocava ésser. ¿Qui millor que ell,
tornem a repettr, pot representar
les torces del 2 de gener lleidatanes? AiXó, però, no ens ha de privar de dir al diputat de la Lliga
al Parlament de Catalunya que
ara procuri lluir-se més que no
pas quan Jeia de diputat «provincial» de Prinw de Rivera t de corr esponsal de l'A B c.

Un escrit del
~r. Santa Ió

....

DE

na polttica»? Lliga/
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Els ex-regidors d'esquerra no
s'hi veuen de feina a ter documents i protestes. Al senyor Jover
Nonell li ha capigut l'honor de
contestar el darrer document que
ha estat cursat. Ht aboca una frase torta i concreta: «¿Què voleu,

reintegrar-vos a:s càrrecs? Això ja
u.s bo diirà el fiscal.»

Però ¿és que es creuen aquests
regidors que no en sap de dret administratiu el sen11or Jover perquè cada dia se l'hagi d'amoïnar
amb paperassa? Quan hagin de
tornar a les regidories, ja se'ls
avisarà a domtctli, t prou!

1935

Dues mesures diferents

No és pas tan lluny l'any 1933, perquè hàgim oblidat el que va succeir amb la dissolució de les Corts Constituents de la República. Aleshores hom va creure que una part important de l'opinió pública s'havia
apartat dels partits d'esquerra, i que aquelles Corts ja 110 representav en la
voluntat majoritària del país. Les altes esferes van ésser del mateix parer, i vam poder veure com s'anava a la dissolució i a les noves eleccions.
Que la torça inicial de les esquerres havia minvat, era innegable.
Se11se luwer de recórrer a altres explicacions, el fenomen podia ésser explicat per la coneguda teoria del desgast que l'exercici del poder ocasiona als partits i als homes. Les eleccions municipals suplementàries i les
dels vocals del Tribunals de Garanties Constitucionals van posar en evidència aquella minva I tot seguit va venir la campanya per la dissolució de les Corts.
TanmateiX les eleccions del 19 de novembre, tot essent materialment
desastroses per a les esquerres, van denwstrar que aquestes conservaven la majoria en l'electorat, put."t que allò que va donar el triomf a les
dretes va ésser, no pas l'haver obtingut major nombre de vots que les
esquerres, ans l'anar juntes a les urnes davant la desunió de llurs a~
versarís.
El jet és, però, que l'an¡¡ 1933 va bastar l'aparició d'alguns sbnptomes desfavorables per a dissoldre les Constituents.

• • •

A l'(I.Jtlm això esclaari. Una atmos fera molt ben adnl.lJLstrada. pel f ef.
xisme, impulsa les folles multituds italianes ca.p al cataclisme de u
guerra. Heu-vos ací una manifestac ió que acaba. de tenir lloc a Roma
La multitud, estacionada a la Piaz za. Colonna, clama. contra Abissinia,
contra. Anglaterra, contra. Japó, e ontra la Societat de les Nacions,
contra tot~. "A noi, a noi!"
(Fot. Keystone.)

Míting d' Esquerra Republicana a Villalba

Pronuncià un interessant discurs el se·
nyor Casares Quiroga, el qual anuncià
que el senyor Azaña prendrà part en
diversos actes a Galícia

¿Qui pot negar, ni posar tan solament en dubte, que l'any 1935 és
per a les dretes allò que va ésJer l'any 1933 per a les esquerres? La batxa dretista i la puja esquerrista són auui evidents.
Podem afegir que el fenomen d'enguan¡¡ és més accentuat que el de
dos anys enrera. La baiXa de les esquerres no havia arribat fins al punt
de ter-los perdre de! tot la majoria en el pais, t calgué el doble error de
la llei electoral i de la divisió de les torces esquerristes per a donar a les
dretes un triomf que no era directament degut a les torces pròpies. Avui
Lugo, 29. - A Villalba es cele",;rà
tothom té la convicció que en les vinents eleccions trtomtaran les esquer- Wl mlting organitzat per «Izquierda
res, i no pel retruc de la divisió dels adversaris, ans per la pròpia pui- Republicana» en el qual prengueren
~art alguns ex-diputats del partit i
xança directa.
1 ex·ministre de la Governació senyor
Els símptomes del canvi polític són actual?nent tart nombrosos, tan Casares Quiroga.
repetits i tan categòrics, que ht ha raons més poderoses que l'anll 1933
Hi ass1.>t1 nombrós públic. Després
de fer ús de la paraula diversos dels
per a anar a una consulta popular.

• • •

-Es una. vergonya, Eufràsia! Almenss nosaltres -alabat sia. Nostre Senyor-

amaruem les formes! ••

.<Per Bartoll.)

Enguanv, però, les dretes no rolen saber res de la dissolució de let
corts i de la subsegüent convocatòria d'eleccions legislatires. Aplíquen a
les circumstancies presents una mesura molt diferent de la que van
aplicar fa dos an11s.
I això no és admissible. Això és el que no pot ésser. Es compr~n que
els partits tirin l'aigua a llur nwli respectiu, nt que sigui a costa de contradiccions. Però e.risteiX C07tSLitucionaiment un arbitratge per a aquests
casos. 1 fi l'an11 1933 el problema politic creat peu canvis de l'optntó va
ésser resolt d'uua determinada manera, no ét concebible que l'anll 1935
amb molts més motius per aplicar a un problema anàleg la mateixa. me~
mra, sigui aplicada una mesura d!jerent. La lleialtat a la República democràtica e;rïgeiX l'ú.t d'una mesura úntca.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

oradors que prengueren part en l'ac.
te, intervingué l'ex-ministre de la
Governació senyor Casares Quirog<\
el qual es referi a la Unió dels re~
pubicans d'esquerra, 1 digué que
aquesta Unió era un fet. Parlà de la
polltlca del Govern, especialment de
la contrareforma agrària, 1 digué quo
aquèesta llei no tindria cap valor perqu .ells no l'acatarien en ésser poder,
¡sr unplnnta~Ien l'anterior llei de Reorma agràna en tota. la seva int ensttat.
Ha promès que el senyor Azaña anlrà aviat a Galfcla a realitzar-hi una activa campanya de propaganda
i ha dit que la. r eacció que s'observa
en les forces d'esquerra és tan ~ran
que no hl ba. cap dubt~ que el triomf

serà seu en un termini molt curt.

Les dretes ho saben prou bé i es r e-

SISteixen, encara que diuen que volen ,eleclons, a la seva celebració.
S ocupa de la politlca que es desenrotlla a Galfcia i censura l'actuació que porten a cap, Igual que al
Govern, els gestors de la Ceda 1 del
partit radical.
Féu ressaltar la tasca constructiva que realitzaren les esquerres, tant
al fr~nt del Govern com a les Cor.
porac10ns murucipals, i la posà de relleu amb la que porta a cap el Govern, i digué que aquesta és una tasca purament negativa.
S'estengué en altres consideracions
sobre el. moment poU tic 1 en acabar
el seu dlScurs fou llargament aplau·
dit.
No es registrà el menor incident.
Es diu que aquest acte és el primer .d'una sèrie que les esquerres republicanes pensen portar a. efecte,
~b gran intensitat, arreu de Galleta.

censura

...

2
e

la·humanitat

~TEATRES

fE:AfRE RòMEA
Telèfon 220'28

TEATRE BARCElONA

CINEMA PARIS

La sala mós fresca de Barce·
lona. Preus Popularlssims. Buta·
ques a 2 ptes. A les 5'30 1 10'15:

S UNICS DIES, S

Avda. Pta. Ans el. 11 I 13
--------~T~e~l&~f~on~1~4~6~44~-----
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Tarda, 4. Nit, 8'451 Brisitte
Helm en

SOL DE OTOÑO

Tarda. e. les 4'30 1 nit, a les
10'16:

L'êxlt de la. temporad11 d'estiu.
Nou sorollós triomf d'aquesta
Comp:myla.. La. més gran expressió tea~ral do la tendresa, comlc1to.t I emoció - Demà, i cada
dia, tarda 1 nlt: SOL DE OTOAO.

Espectacle internacional

6UMnHAYA6UA • HABAHfUA
amb la màxima atracció cRosa
Nec·ra Molinet» i el !amós compositor cubà L Qu lntero, amb
ela seWt lO professors.

TEATRE COMIC

GRAN PRICE

AVUI, tarda, 5'15. Butaa ues a
1 pta.: LAS VAMPIRESAS. per
Laura Pinillos, Alady i Lepe. Nit, 10'15. El gran êxlt;

CAPRICHO IMPERIAL
Martha Esserth I Gustau Froe·
lich en

UNA CANCION
UN BESO Y UNA MUJER

LA PRESIDENTA
COM MES COSINS ...

CAPITOL. - Avui, tarda, a les
4. Nit, a. lell 10: RADIO REVISTA
1936, la pellicula musical de
l'any; FUMISTA MODELO: EX·
POSICION DEL AUTOMOVIL:
ESCUPIENDO
METRALLA: EL
CANAL DEL PANAMA: PROYEC•
TILES HUMANOS f DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Aauast local
es tanca per reformes.
COMTAL - Avut. sessió con·
tlnua d.e 3'45 a. 12'30: ALGUA·
CIL DE LA FRONTERA, en espanyol, per George O'Brien; MU.JERES PELIGROSAS, per Warner Baxter; CLUB DE MEDIA
NOCHE, en espanyol, per Cllve
Broock i George Raft 1 DIBUI·

Nicolau - Martori
Representant : Llu ls Bohigas
Enrlc Granados, 61, 2on. 2a.
Telèfon 81496

TEATRE TIVOLI
(Rafri&erat de temperatura
asradabilfss1ma>
DIJOUS, l D'AGOST, ESTRENA
del ¡ran espectacle modem 1
meravellós

Principal Palace

¡ Hip! ¡ Hip ... ! ¡ Hurra!

xos.

Gran Companyia de Revistes
Frlvoles

Múalca dei mestre Guerrero: llibre <1e J . Vela 1 E. Sierra
80 ARTISTES, 80
Són prinCipals Intèrprets: Conxi·
ta Leonardo. l'escultural supervede~te ; Olvldo Rodrlr;uez, gra.closlssima tiple còmica; La Van·
ke. vedette ballarina; Los tres
diamantes nell'l'os, tamosa atracció coreogrà!ica; Maruja Gonzàlez1 tlplo diva; Isabel Najera
veactte; Aurèlia Ballesta. tlplé
cantant; Pa~ Gallo:;o i Lino Ro·
drlcuez: L'ORQESTRA 1 les 30
VIOETIPLES del COLISEUM. 25
sorprenents Quaru·os, 25. s ptes.
butaca a 5 ptes. - Despat x ll!lQutlla 11enso reoarrec.

YIALKYRIA. - Avui, sessió
continua de 4 a 12'30: PASO A
LA JUVENTUD, per Jean Klepu.
ra I Martha Eggerth; MALACA, el
mUlor film de feres comentat en
espanyol; EN MALA COMPAfUA,
per Frederic March 1 Sllvla. Sid·
ney 1 DIBUIXOS.

Avui, tarda. Butaques a 2 ptes
Nit, a 4, A les 6'15, la gran r~
vista: LAS DE VILLADlEGO, per
tota la Companyia. Nit, a les 10'15
la super-revista en dos actes 1
17 quadros, de Vela i Sierra : rou.
sic:l del popular mestre Alonso :

HIJAS DE Ml ALMA!

I

-

PUBLI • CINEMA

per Cèlla Montalvan. ,_PY Cortés, Mary Celi, lsnasf León, Vi·
cenç AJ>arici, Valorià Ruiz Paris,
ta parella de ball Simone i Cardona, 40 bclllssimes vice-tiplcs,
40. • Grandiosa. presentació • Interpretació insuperable.

Sessió continua. Seient UNA PES.
SETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES. tto.

COLISEUM

t COMERÇ I FINANCES·
LA BORSA
Impressió

Borsa del mati

i
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Ant. Awul
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NAPOLEON'S BAND
Patht Palace. - «Bolero•. «Gente dé
arriba» 1 «El valor del cllino Chan»
I
Prinoipal.
- «Mandalay:t, eLa calle
ESPECTACLES . PER 42» i Dibuixos.
Pubil Cinema. Reportatges d'actualitat.
A AVUI
Rambles. - «Sola con su amor», cCa-

TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 nit: Espectacle
Internacional Gumanaya¡ua - Habanera.
Cbmic. - Tarda: «Las vamplresas».
Nit: «La sota. de oros ».
Gran Prlco. - Tarda: «Lo. Presidenta». Nit: «Com més cosins....».
Romea. - Tarda i nit: «Sol de otodo».
Principal Palace. - Tarda: «Las de
VUladiego». Nit: ciiiJas de mi almaiJ

CINEMES
Amèrica. - cYo y la omperatrlz», cAliela en el pals· de lllS maravlllas» 1
«Un martdo en apuroJ».
Arenes. - Dibuixos, cFruta verdet 1
Orquestra. Fatxendes.
Actualitats. - cBaboonu I Noticiari Fox.
Arnau. - «El modo de o.mnn, «El tenlente seducton 1 eLa. canclón de
Paris».
Astbria, - «Las cuatro hermanltas»,
Noticiari 1 Dibuixos.
Avinguda. - cCondenado a muerte»,
d.a senda sangrienta».
Barcelona. - eLa venus rubia.», cEl
tigre del mar negro:t 1 cUll bravo
entre bravos:t.
Boheme. - eLa senda de la venganza», ~Eskimo» 1 cEl abuelo de la
criatura».
Bose. - cManda.lay», eLa calle 42• 1
Dibuixos.
Bohèmia. - «La lala del misterio», «Ai
Est& s1n rumbo» 1 cMuJercita de
gran señon.
Broadway. - cJack es el hombroJ,
cMi pasado» I cEl tigre del ring».
Coliseum. - «El rey soldado».
Cènt ric Cinema. «La intrèpida» ,
•El mundo sin careta» 1 «Siem.pre
en mi corazón».
Capltol. - &Radio Revista 19351, c1nc
pelllcules més 1 dibuixos.
Comtal. - cEl club de media noche»,
cMujeres peligrosa.s:t i cAlguacU do
la. frontera».
Diana. - ccam1no del In!lemo•. cLe
matanze.» I cEl fiscal vengadon.
Esplai. - cEl últl.mo vals de Chopin•.
cEl hljo perdldo:t,
&El modo de
a.m&r».

sa internacional».
Royal, - cVolga. en lla.masJ, 'El lPgo
de las d amas• I cUn mal paso:t
Select Cinema. - Extasin, ccartta de
angel:t i Dibuixos.
Smart . - «La muerte de vacaciones•
&Titanes del clelO».
'
Splèndid. - «Que nocbe de bodas»
«Muchachas de annas tomar» 1 cSal~
vad a. las mujeres».
Talia. - «Pescada en la calleJ, «Luces de Buenos Airest 1 cEl desaparPcldo».
Triomf, - cNoches de Nueva York»
eLa espia núm. 13» 1 «Que valo eí
<li nero).
Totuan. ~ cCuando hace falta un
amigo», «Héroes del azar».
Volga. - «Esclava de lo. moda» i cYo
tu y ella».
'
Xile. - «Caballeros rúatlcos», cFueros ~umanos» I uSor Angéllca».
WalkYroa. - «En mala. compadia•
cMalo.caJ 1 lPaso a. la. juventud». '

___________*___________

COMARQUES
MONTORNES
DEL VALLES
Ens veiem en l'obligació de protestar davant les arbitrarietats comeses per un industrial d'aquesta localitat, del qual ja. ens bavem ocupat moltes vegades, sense poder as·
solir que posi fre a la seva conducta suïcida.
Fou pels volts d el 24 de juny que
aquest patró feia slgnar un paper
en blanc a un dels treballadors de
la seva fàbrica , dient-U que fes fest a uns qua.nts d ies, fins a esperar
que les cases que consumeixen el
gènere que l'elabora en aquella fàbrica fessin noves comandes.
Nosaltres no sabem si en realitat
ban arribat noves comandes a la
dita. fàbrica, però el que si sabem
és que aquest treballador no ha estat avisat pel patró, mentre aquest
per un altre canw, fa uns qulnz~
dies aproximadament, tela entrar
altres tres treballadors.
Davant d'aquestes arbitrarietats
no podem deixar de protestar
dament per dues coses:
Primera. Pel bon ordre social 1
perquè no sigui permès el fet de
llançar a la misèria homes que, encara que treballadors, són de caro l
ossos igual que aquell patró ric 1
opulent.
Segona. Perquè fets d'aquesta naturalesa poden portar, tard o d 'hora, trastorns d'ordre públic; la culpa.
d 'això caldrà atribuir-la a qui roman enmig del silenci; però mai a
nosaltres, que hem protestat d 'una
manera legal 1 que, per tant, ho hem
denunciat a. l'opinió pública en bora
oportuna perquè sigui ella el fiscal
de la situació creada.

u-a,:

Ant. AVUI
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R E S T A UR A NT

Rodamon 's Band

Valora amb aarantle dt I'E$tat
cau:a d'Emls. t1 •¡. . ..
97 Iq
H1drotrràt1ca Ebre 6 •t
Q4 60
Deutta 1 Obllnolona
~é<lulee Argen~lnea - ..
1 85
&mprést Ar¡ent16 •¡, A 101.1 50
•
,
,lj
101 •
•
o 100t:mpr. AUBtrla<: CI '/• A 1/11 Empr Austrlac 6 •¡. ,lj 1111 75
Empt Auatrlac 6 •¡, C llll Oov . Lmp. Marruc 6 •¡ .
Q4Emprat. Malzen 6 'I• A 101 60

BALNEARI a Caldes de ~~tlsme, Dfab
Preus r edults fl.n.s el
ve~ <G~)•
Admlnlstracló: Rambla de les Flors, 18 • Telèfon 185 ~ dagost

Tarda, a les G I nit, d 'tt a 4, les millors atraccions

I

Ant.

' F.~.~.!.. ~.~!RE LLA

DHou1, ter. d 'agost, tarda, a ltl 6

DANCING D'ESTIU • Tel. 33841 •
PASSEIG DE L'EXPOSICIO (Edifici
Fumcular) - Director: Daniel Piquer

FRONTO NOVETATS

Avui

5468 -

Avui, dimarts, tarda: RECALDE II - MAOUREGUI I contra
AROSTEGUI - VlCENTE I. Nlt,
GABRIEL n - ALBER.Ol contra
ASTIOARRAOA • RAMOS n.

VICHY CA TALA

Entrada, 0'75

Foo Nou. - eLa case. de los muertos», cYo y la emperatriz» 1 r.Desflle de CandlleJas».
Goya. - cVIoletas lmperlales:t, cLos
Nlbelungos» I «Averla. en la 11nea».
Iris. «King Kong•. «Cargamento
se.lva.Je» 1 cAl Este de Bomeo».
Kursaal. «Paris mediterràneo:t,
cWhoope», I eLa. princesa de la. Zarda».
Laietana. - cVolando he.cla. Rio JaAvul, dimarts, tarda, a les 4 :
neiro», cDeslices» 1 cRouteteville
PASTOR ARRIGORRIAGA conavladon.
tra NARRU n - CAMPOS. Nit, a.
Marina. - «Letty Llngton». cEl fanles 10'15: QUINTANA IV - PE·
tasma
de CrestwOOd» I uBoliche».
REA contra ARAQUISTAIN •
Maryland. - «El Zarewltsch», uEl rey
UNAMUNO. ~ Detalls per carde
los
Campos
Ellseos» .
tells.
Metropol. - «La mujer desnuda.», eLa
sedora. no qulere hljOS».
Mistral. - eLa isla del tesoroJ, cViaje reUz. cPrlsionero de mi cora.zón».
Monumental - cEl presidlo», cMarruecos» 1 «Pobre Tenorio».
Mundial. - cMurallas de oro»
oiAZZ BRASSERIE
c.Anlatxark».
Núria. - cFa.ta.lldad•, cCaprlchosJ l
cCher1 Blbb.
Paris. - cCapricho Imperial», cUna
canclón, un beso, una mujen.
.
.
V
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Avui, tarda, a !ell 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT QUIEN COMPRA UNA CANCION
(Dibuixos). 1

Andalús, 9; Rif, 67'00, 67'75 1 67'65;
Explosius, 128'25 1 128'35; Ford, 291,
295 1 292'50; Aigües, 192, 191'75,
193'25 1 192'65; Colonial, 40'50 i ~o·oo;
Petrolets, 5'00; Asland, 77'00; Rullede, 434.

En 1a sesstó d 'ahtr i en el rotBorsí del migdia
llos de deutes de l'Estat, es varen
Nord, 48'00; Alacant, 37'00; Ford
manifestar amb puja els d eutes ~n- 293 i 291; Asland, 77'00; Explosius'
terior 1 Exterior al 4 per 100, parti- 128 1 127'85; Rif, 67'65 i 67'75; Aigües:
cularment aquest darrer, del qual es 192'75; Colonial, 40'00, 1 Chade, 433
feren bastants operacions, millor dlt, 1 434.
fou l'únic sector Ol\ es cotitzà quelBorsa oficial
com, ja que amb els amortitzables es
feren molt poques operacions.
Nord, 46'60; Colonial, 40'00; Chade,
Les obllgacion.s Municipals, Dipu- 432, paritat; Chade D., 84'50, parlt ac•ons, Provincl8.1s i Tresoreria de tat; Chade E., 85'00, paritat; Aigües,
la. Generalitat, amb molt poc negoci 192; Filipines, 388, paper; Explosius
però en general les cotitzacions es 128'50 1 128'15; Ri! 67'00 i 67'50
Dl8ntingueren fermes.
Ford, 294.
'
'
En el rotllo d 'obligacions ferro-,- - -- - - - - - - - - - - - viàries a més que el negoci fou 11mitadissim, les poques operacions que
es feren foren en s entit de baixa.
En el rotllo d'obligacions indusLltures
36'35
36'45
trials a pesar que no es feren galFrancs •
•a·aa
4!! 46
r e transaccions es denotà fermesa.
Dòlars
7'33
7'35
Llre!l
En el sector de fi de mes, amb
59'80
60'10
Marcs
:.1'1146
<1'11611
una gran manca de negoci, repetiSutssos
239'50 239'75
ren canvis anteriors la majoria de
Belgues
124'25 124'75
,valors, excepte Aigües Rif i Ford
Florins
4'96
4'98
en les quals accions la 'tendència foÚ
Escut.&
~a·oo
33'40
Cor Pra¡a.
d e rnlllora, malgrat no fer-se gaires
80'60
30'80
Cor. SUeQUell
transaccions.
1'87
1'89
Cor. norue¡¡uca
1'81
1'84
Les accions Cbade, immòbils, 1 les
Cor.
d.eneses
1'62
1'64
FUiplnes guanyaren quelcom de terr eny, però sense negoci.

o.........
0 .. ,,. ....

LOS CARACOLES

EMPRESA CAPITOL

Companyia Oficial
de Teatre Català

Loclll re!l'l¡ernt. Temperatura
molt fresca. Butaaues, 1 pto(l, •
General, tarda, 0'40. Nit, 0'50.

•

Esdeveniment! !
Esdeveniment ! !

LA SOTA DE OROS

Nit. èxit sorollós:

OtUt81 Gt l'Estat
lntcrior ' •¡. A .........
/8 I
B .........
Jg-

Gran
I-aro
d'Atracclon1. Obert cada dia tarda. I nit. Functonen totes les atrncclon.s. Entrada, 50 cèntims. Funicular I entrada. l 1>ta. Darrer funicular, a
les 2.

Preferència, 1 pta. Especial, 0 '70
ptes.

pel tercet de la gràcia Laura Pi·
nillos, Alady, Lepo 1 tota la. Companyia.

Avui, dimarts. tarda:

TANCA

BRAUS- MONUMENTAL

FESTES MAJORS
THE CATALONIA JAZZ
Actuació diària. Acadèmia Emporfum.
B~A, 17. Diputació, 458. Tel. 50582

I

ORO

MARICEL - PARK

(Solnment tardo.)
Marlene Ofetrfch en

REVISTES

VODEVIL CATALA
Visita López • Giménez Sales

I

•

~

-

'

ESPECTACLES PUBLICS

•

DIMARTS, 30 DE .JULIOL

Me<llna a l:lalamanco....
Metropoll tà Trans. 6 'I•
Oreme A B O O E F ...
Orense O 1 a prior. ...
F. O. Sarrià. 6 •¡, ......

4S 24 60

118 -

51 -

911 -

'uJu}:

VAIXELLS ENTRATS DIU·
1\IENGE I DILLUNS
De Vitpuri i Sevilla, amb fusta, el
va.txell danès «Alfa»; de Tampa, Pensacola 1 escales, amb dos passatgers
1 amb càrrega general, el vaixell espanyol «Mar Negro»; de Palma, amb
correu, mercaderies 1 210 passatgers,
el vaixell postal «Rey Jaime I»; de
Marsella, amb quatre passatgers per
a aquest port 1 40 de trànsit 1 amb
càrrega. general 1 de trànsit, el postal francès <<Bidi MabroUX»; de Nova
York, Casablanca. i València, amb
càrrega general i de trànsit, el vaixell espanyol «Navemar»; de Palma,
amb llast, el motor petroler uCamprodón»; de València, Gènova 1 Marsella, amb un passatger per a aquest
port 1 set de trànsit 1 amb càrrega
general i de trànsit, el vaixell espanyol «Leme»; de Gènova, Livomo 1
Marsella, amb càrrega general 1 de
trànsit, el vaixell italià «Lulgi Boer»'
de València, amb 28 passatgers i
càrrega general, el vaixell espanyol
«Betis»; de Sunderland, amb carbó
mineral, el vaixell noruec «Jemefjeld»; de Brema i Anvers, amb correu. mercaderies i 69 passatgers, el
«Torrejald»; de Shanghal 1 escales
via Marsella, amb dos pasatgers per
a aquest port 1 224 de trànsit 1 amb
càrrega general 1 de trànsit, el vaixell alemany «Schamhorst»; de Cartagena, amb 36 passatgers i càrrega
general 1 de trànsit, el vaixell espanyol «Robcrto R.>); de .Macasar i escales, nmb càrrega general i de trànsit, el vaixell holandès «Salavartb>;
de Cardiff, amb corbó mineral, el
vaixell espanyol «Deva»; d'Algecires,
amb el seu equip i 659 passatgers, el
transatlàntic turista anglès «Mongolia».
D'ESBARJO. - De Sant Feliu de
Guíxols, amb el seu equip 1 turistes
amb viat.ge d'esbarjo, el vaixell espanyol «V!.rgen de Africa»; de Maò
amb el seu equip, l'iot espanyol «Mer~
cedes 4».
DE GUERRA. - De la mar, amb
el seu equip, l'acuirassat espanyol
«Jaime ú.
DE VELA. - De Càdiz, amb sal,
el pailebot «Virgen d e Montserrat»;
de València, amb efectes, el pailebot «Demetrio Gómez»; de Maò amb
efectes, el pallebot «Pons MartÍ»; de
Palma, amb efectes, els pailebots
«Cala. Contesa>t 1 «Ca,rmelita»; de
Màlaga, amb efectes, el pailebot
«Puerto de Pailma»; de València,
amb efectes, el pailebot «Cala Murta».
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BASE AEitONAt
Procedent de Roma alllb
a Gènova i Marsella a.' les 17 .~Scales
bà l'hidroavió postai italià «Sabo~Ï
Alga», amb correu, mercaderies 1 11
passatgers.
AERODROlU
FRANCE

pen

des

call
diP

DE

Procedent de Tolosa a les 7•05,
arribà l'avió postal fran'cès amb cor.
r eu, mercaderies 1 quat~e Passatgers.
Procedent de Marsella, a les 7•05,
nmb corr eu mercaderies 1 dos pas.
satgers.
Procedent de Casabianca a 1
13'02, arribà l'avió postal'
amb escales a Rabat, Tànger 1 Ala~
cant, amb correu, m ercaderies 1 sis
passatgers.
Sortí, a les 13'15, l'avió postal francès cap a Tolosa, amb correu mercaderies i quatre passatgers. '
Sortí, a les 13'16, l'avió postal fran.
cès, cap a Marsella, amb correu mercaderies i dos passatgers.
'
Sortí, a les 7'22, l'avió postal fran.
cès cap a Casablanca, amb escales
a Alacant, Tànger 1 Rabat, amb correu, mercaderies 1 cinc passatgers.

tranC:

ool

ZA\

ró1

CORREU D'Al\lERICA DEL
SUD
L'avió postal f rancès de la Companyia Alr-France, que sortf el diu·
menge, arribà. a Dakar ahir, a les 5
hores, 1 ha continuat seguidament
amb el «Santos Dumont» a través
de l'Atlàntic envers Natal.

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

BANYISTES
~---

~"

-~~~~N.~·

~ - ... _·...111~~~
~-::lli r•

at

EMPROOLA

CREMA RILLO
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EVITAREU I GUARffiEU

LES CREMADES DEL SOL

AnL Awul

Ant. Awul

Obll&aclone Industrial•
SS7l'abac& r1l1Dlnes ............
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DISTANCIA
NAVEGADA
DELS VAIXELLS SORTITS
EL DIUMENGE I DILLUNS
Fóra. d'horitzó es troben els espanyols «Altube Mendi», amb càrrega
general, cap a Bilbao 1 escales; els
correus «C. Segarra», amb passatge
1 càrrega. general, cap a Ceuta 1 escales; el «Rey Jaime li», amb passatge 1 càrrega general, cap a Maò;
el «Ciudad de IbizP, amb passatge
1 càrrega general, cap a. Eivissa; el
«Réy J aime I», amb passatge i càrrega general 1 de trànsit, cafl a Palma.; el francès «Bidi MabroUD, amb
40 passatgers de trànSit, cap a Argel;
l'italià «Leme», amb passatge 1 cà.r·
rega general 1 de trànsit, cap a va~
couver 1 escales; els suecs «Caledonia», amb càrrega de trànsit, cap a
Marsella, 1 «Gallia», en llast, cap a '
Port dè Bouc; el turiSta anglès «Mon~olia», amb el seu equip i 638 passatgers, cap a Ceuta, Lisboa i Soutbamp
ton; el correu alemany «.Scharnorst»,
amb 224 passatgers de trànSit i amb
càrrega general de trànsit, cap a
Brema 1 escales.
VELA. - El «FranciSco Casanovas»
amb efectes, cap a Gandia; el cPaullta», amb efectes, cap a Agulles; el
«Paqulta Vera», amb efectes, cap a
Cartagena.
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NAUTICA NA~li:. L'AtJto.
Procedent de BerH~
a Stutgart, Ginebra! ' z:mb ~
r lbà el diumenge
~
postal alemany
14'49, i·a:fó
nmb correu, mercader¡ ers D-Ata<¡)
satgers.
es 1 cinc llas:
Procedent de Val·
arribà l'avió J>Ostalencia, a les 8'15
kePrroced10
Ec-Ama», amb~~caYol ~olt:
ent de Madrt
der1es
arribà l'avió postal d, a les
ker 11 Ec-Ppu amb espanyo¡ IPok:
ries i set P8SS:ltgers correu, mei'Cade.
Sortf, el diumengè a le '
postal alemany «JÚnk 8 8 41, l'av¡6
cap a Berlín amb e
ers D-Akys)
Ginebra 1 Stutgart ~~~s a ~arse11a:
caderies 1 17 passatger correu, mer.
Sortf, a les 8'50 l'avfó
many «Junkers O:Atak» ll<lstal alelln, amb escales a Ma' cap a Ber.
bra 1 Stutgart, amb corr~~lla, Gine.
ries 1 18 passatgers.
• tnercadeSortf, a los 9'40, l'avió J>Ost
nyol "Fokker 10 Ec-Am.a» a1 CSilaM~!-drtd, amb correu, mercadca¡¡ a
vwt passatgers.
eries 1
Sortí, a les 14'30, l'avió J>Ostal ....
panyol «Fokker 11 Ec-PpB»
...,..
València, amb mercaderies. • cap a
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!Ciem Mancba ......... ,...
48
Moresc Plata. dispon.. ..
41 51.1
Ldem pe.is ................ ..
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LA PREMSA

La xocolata del lloro
Per a criticar les falses economies t a sabeu que hom parla d e
<<la xocolata del lloro». El tema
que tracta el corresponsal de La
Publicitat a Madrid ens ja pensar en l'esmentada xocolata:

La suspensió
de «El Socialista>>

•

Llegiu LA HUMANITAT

3

LA GUERRA A LA MAR

Han [Omental e;~ tre~all~ ~er al ~alvament ~el "lu~itània"
t
Detalls tècnics de l'expedició --- El que esperen reure del casc enfonsat
L' «Orphyr» ha començat els
treballs d'exploració
Començaran tot seguit els
de recerca deI CaSC deI '< Hamps h·re
I »' a bord del
'
qua1 mori' Lord K'tI ehener

«Se han cerrado las Cortes. Ante

El periodista Cruz Salido publi-

~~~~L:~~e~~~~i ~:d~~~~ u:;p~~ ¡~~¡~~~~ d! =~~à~~e=~~bl~

«Yo wy redactor de «t:l Soclnlis- Ambiente de vieja política, sobre la
que gravitan tos intereses de tas elata». Ser redactor de «El Socialista>> ses privilegiadas y los excesivamente
•mèriCíl Llatina 1 Porlu&al
no es ninguna bicoca. J ustamente es, part 1culares. Mesnadas de dlputadoo
"un tnmutre
u ·- •
en periodismo - y es natural que
.
.
I gid
I f
lo sea-, t•na desventaja económi- reaCCionanos
e sacristias
os por ay de
uerza
t.llres paisos, un trimestre 'l7'- •
propulsora. de elas
lo:;
ca. Por lo tan to, yo tenia que escri- colchones electorales. Ausencia. _ a
Dublín, 21. - El vaixell de sal- çarà damunt d'ell potents reflectors vaixell carboner britànic, els quals
bir en otros periódicos, ademàs de excepción de muy llustres persona- vaments submar ins «O~hyn és ara que facilitaran el treball dels esca- declararen que el seu vapor havia esen «El Socialistall, al objeto de aten- lidades de izquierda _ de los parla- al canal de Sant Jordi, entre Ir- fandrers. El submarl porta una ins· tat enfonsat per un submarí e.leder mis necesidades. Escribia en «A· mentarios mejor dotados, hechos de landa i el Pafs de <;Xalie:;, i fa tre- taHació de radiotelefonia que serà many, el capità del qual manà utl·
vance», de Oviedo; en «Democracia», ideas y de orientaciones democràti- balls per a la localització del casc utilitzada per e. cursar ordres.
litzar bombes «perquè els torpedes
de Jaén; en «Avance», de Las Pal- cas modemas. Temas que formabnn del transatlàntic gegant «Lusitània»,
S'havia pensat retransmetre a tot els reservava. per al «Lusitània>>.
mas, Y en «El Liberah>, de Bilbao. la ofensiva cartelista de las dere- enfonsat per un submari alemany el món la veu humana des del fons
L'únic que podia haver aclarit el
Excepto este últlmo, todos los demàs chas monarquizantes. Depresión, des- el 7 dc maig del 1915. En aquell de roceà, però s'ha desistit d'aquest misteri era el propi capità. Schwie;
periódicos han desaparecido en oc- censo, inacción. cortes al margen de de.sast.re h1 trobaren la. mort més projecte per respecte a ~es ~amilles ger, però aquest trobà la mort en
tubre. Los ha. devorada el movimien- Espa1ïa aunque siempre bajo la mt- de mil persones.
de les vfctimes del «LUsitàma».
el buc del submarí «U-88», que foll
t0 r evolucionar!o. Quiere decir esto rada vi'gilante del pueblo, que ya. las
Dirigei~ els difícils treballs el faEl capità Russell té l'absoluta se- enfonsat per un vaixell anglès e. poque yo me quedé punto menos que ha clasificado y emplazado a sus mós capttà Bell Russe~, que fou guretat de trobar ràpidament el buc ques milles de la tomba del «Lus1en el desamparo màs absoluta. Nada componentes.
director de l~s . pesqueries de per-~ del gegant paquebot de la uCunard tània».
màs lógico. Nada màs vulgar. Es lo
Por salud de Espai'ia y de la Re- les al Golf Pcrs~c. i durant la g~er- Llne», que desplaçava 31.000 tones.
Els tècnics consideren que la més
que ha ocurrido a muchos .
pública, estas Cortes no deben vol- ra gran fou ?fi~tal de la. marma
Resulta Interessant r ecordar que grossa dificultat es presentarà en el
Pero he aqui que comienza a sur- ver a reunirse. No puede prolongar- de guerra britaruca.
l~s versions que es poss~eixcn sobre cas que el <<Lusitània» es trobi al
gir la Prensa socialista. En Madrid se su letargo que en consecuencia
Entre els personatges més desta- 1 enfonsament del «Lusttàrua» són costat d'altres vaixells enfonsats.
aparecen estos dos semanarios cita- es la ruina y la 'depauperac!ón dei ~ts de la tripulaci? . del «Orphyr» molt contradictòries. L'inne·pble és
El «Orphyn> ha ancorat una boia
dos, que lanzan una gran tirada y país. Significan el esfuerzo unido y figura el primer oftclal Bestic, de que el torpedejament el féu el sub- de ciment en el lloc indicat pel cO:
probablemente obtienen algún rcnli- organizado para destruir las orlen- Nov.a York, q':le ~v~ava com ~ mari alemany .«U-20» comandat pel mandant Turner, del <<Lusi~ànin» 1
miento económico. El lector pensr.ril taciones republicanas que se mani- ofictal al «Lusttàma>> 1 e~capà nu- capità de navili Walter Schwieger, fa les recerques en un radi de do~
EL CERROJAZO
que yo he sldo invitada a colnborat festaron en los albores de In. Repú- r aculosament de_ .la. mort, e~ ma- i que moriren en la catàstrofe 1.195 ze milles.
-Ahora, con motivo dc la sus·
en esos dos semanarios; màs el Iee- blica dc r edención del pueblo escla- jordom de~ «Lusttàma», Rober .. Gri- persones, entre elles 385 dones i inEl capità. Russell es guia pels in·
penslón do seslones, podràn ustedes
tor no acierta en esa previsión, que vizado y escarnecido por la dinastia sholm 1 diVersos escafandrers expe- tants.
formes rebuts sobre les dades facidescansar.
cualquier¡¡, tiene derecho a hacerse borbónica. Cortes obstinadas en yu- rimentats en tr eballs d'aquesta meUns pretenen que el «Lusitània» litades a les autoritats navals al<?
- No lo crea usted ; ts cuando OnlNadle suponga que trato de hurtar guiar las màs sencillas aspir¡¡clones na. .
anava. armat en cors. Asseguren al- manyes pel comandant del submarí
camente vlene la m!l.yorla de tos
mi tristeza y mi envidia.
del proletariado español».
Ghtshol~ Intentà.. salvar el mul- tres que a Nova York es rebé l'avis «U-20» 1 a. les americanes pel coYa sé yo que en estos cascs se
diputades.
timihonan Va~derbilt, però fracas- que el vaixell anava a. ésser torpe- mandant del «Lusitànlat.
acostumbra
a
hacer
un
alardc
de
sà
en el seu mtent, perquè aquell dejat. També es diu que portava un
Contribueix a. les despeses de l'ex(De «La Voz»)
desdén y a aparentar indlferencia
fou arrossegat al fons per una se- enorme cnrregament de municions pedlció la Companyia Argonaut, que
porque I¡¡, invitación no haya surgido
nyora a. la qual Intentava. sostenir per als aliats i or de contraban per ha adquirit de la Companyia d'AsPero, eso es falso. A mi me entrisa flor d'aigua.
valor d'un milió de lliures esterli- segurances de Liverpool els drets
tece que no me hayan llamado a co.compleU:n la tribu~ió tècnica ~e- nes. Hom diu que per a enfonsar per a la recuperació de 400 vaL"{ells
laborar, y envidio a quienes lo han
dtotelegraflstes l engmyers especra- el vaixell el submarf llançà dos o enfonsats, entre ells el uLusitàniaJ
conseguido.
Mala f~ina, segons Heraldo de litzats en exploracions submarines. tres torpedes.
1 el creuer britànic <<Hampshire»,
Pero yo tengo un titulo para meMadrid, la del GO'Vern que acaba
El «Orphyr» porta moderni!ls!mes
El que hi h agi de cert en tals enfonsat al nord d'Anglaterra quan
recerla: el de redactor de <<El soclade tancar.
installacions per a. sondeig de soroll suposicions se sabrà quan els esca- navegava cap a Rússia i porta va
listal>. Un titulo que para esos com.
i d'altres menes, i poden assenya- fandrers del «Orphyr» hagin pene- a bord Lord Kltchener.
pañ;;ros no puede tener recusación
Si el tancament no hagués trt- lar els aparells la presència d'o~- trat en l'interior del buc del <<LuslAcabats els treballs en el <<Luslalguna. Quien es redactor de «El sogat tant, potser ht hauríem gua- jectes metàllics a ¡rans profund!· tànla».
tània», el «Orphyr» es dedicarà &
cialista» deberfa merecer el apoyo
nyat tots.
tats l distàncies.
La versió de més garantia. assegu- la recerca i localització del «Ha.mpsde quienes se Ianzan a hacer obras
Les escafandres són d'un aspecte ra que el <<Lusitània» fou avistat de hire», que portava al seu bord dos
periodísticas en ben eficio del Par«Una simple mirada a su trayec- imponent, l és clar, ~el tipus més manera. casual per l'«U-20», que feia milions de lliures esterlines en or.
tido. Si mereció el apoyo y la con toria nos darà la medida cabal de modern. Estan constru1des totalment rumb a la sc JJ. base de Wilhelms·
La Companyia d'Assegurances perfianza del Partido, nadle puede ex- este órgano legislativa, que nació por de m etall uelectron» l és .el metall hafen.
cebrà el 25 per 100 dels beneficis,
plicarse por qué no se le asocia a lo visto para enfrentarse con la obra més lleuger. que hom conetx.
S'atribueix al capità Schwieger la mentre l'Argonaut es quedarà amb
las empresas que se acometen para. creadora y creciente de la Repúbli- ~ Quan est1guln més . av~çats ~ls declaració que no es donà compte el 75 per 100.
engrandecer el Partldo.
ca. A su conjuro se dispuso que se treballs per a la localització de 1 e- que el va)..xell era el <<Lusitània»
L'expedició espera arribar a les
Sln embargo, no es siquiera una. devolvieran los haberes al clero· que norme casc del «Lusitània», el «Or· fins despré¡ d'haver llançat el tor- cambres cuirassades del «Lusitàníat,
-saps què'? Doncs que s'ha <!3S·
categoria lo que hay en ese titulo se votara una ley dc Arrendamientos phyr» serà dotat ~'Un petit subma- pede que provocà. l'enfonsament.
en les quals h om guardava grans
cobert una colla d'obrers que cotitSi fuera una categoria me gu¡¡rdaria que ha. puesto en alarma a los carn- ri per a un sol trtpulant, que semEls habitants de la costa irlan- quantitats de pedres precioses, joies
zaven ... !
mucho
de
escudarme
en
ella.
Lo
que
peslnos
y
colonos
de
todo
el pals; bla .talment un carro d'~t. El desa de Kinsale asseguren, pel con- l grans sumes de diner dels pasat-Rels del Cel...l Això és horrose pide, lo que yo pido, es una con que se acabara con la ley de Tér- minuscul submarí serà ut1\1tzat per trari, que aquesta versió és lnexac- gers del colossal transatlàntic, 1 hom
rós!. ..
El corresponsal de El Diluvio sideración elemental para los redac- minos municipales; que se desnatu- a at-ançar pel fons de
la. mar, i pot ta, Ja que algunes hores ablins de espera àdhuc recuperar l'hèlice del
(De «La Publicitat»)
a Madrid ens recorda els dies de tores de «El socialista», que se en ralizaran las disposiciones sobre Ju- pujar a la superficie pels
seus pro- la catàstrofe arribaren a. aquella ban- transatlàntic, valorada. en 25.000 dòla difunta dictadura prtmoriveris- cuentran sin trabajo desde h ace diez rados mixtos; que se concedieran los pls mitjans.
da de la costa els tripulants d'un lars en el seu estat actual.
ta. Ho ja per a treure'n les se- meses.
Tanto «Democracia» como bonos ferroviarios; que se slembre la
Durant els treball.s. ~r a, extraugüents conseqüències;
«ClaridadJ> piden que reaparezca «El inquietud en los funcionaries públl- re del buc del «L~Itàrua» 1 or 1 ~1«Al decia de «Ya», vivimos en el Socialista». Esta demanda es un de cos ante las perspectivas de la ley tres objectes prectosos que es desttmejor de los mundos. El órgano je- ber suyo, y la hacen con un autén- de Restricciones; que se indemnice gen rescatar, e~ submarí romandrà
suítica està satisfecho. Nosotros tico entusiasmo Y con una evidente a los monàr quicos del 10 de agosto, al costat del vaixell enfonsat i llantamblén tenemos un indice, el m!sPiden que reaparezca <<El después de h aberse levantado contra
mo que él ve de color de rosa, que slnceridad.
no nos permitlmos ofrecerlo a In Socialista» porque saben que esto es el régimen constitufdo...
(Entrada pel carrer de Lleida)
Y todo esto, ¿a cambio de qué? De
consideración de los lectores tal co- útil para nuestro Partldo y beneflI
mo lo ve nuestra mirada. Espera- cioso para nuestro Partldo y bene!i- una ley sobre el paro obrero que no
DISSABTE, 3 D'AGOST, a les deu de la vetlla
remos, ¡qué diablo!, que las cara- cioso para nuestras ideas y para h a remediado el paro, porque el núRepresentació extraordinària del drama d'Alfons Daudet, músiNo és constitucional, diu El LI·
binas se alejen de paisaje urbano. nuestros h ombres. Pero no qulcren mero de parados aumcnta. De una
ca de Jordi Blzet,
beral. Però, què hi tarem/
Puede que con e!las se vaya a freir enterarse de que tras la suspenslón ley Municipal màs reaccionaria y
de «El Socialista» hay un drama. El contradictoria que la anterior, sln
uDespués del barullo de las enespàrragos doña Anastasia.
Las Cortes h an cerrado con eje- drama de los que estàn sin trabajo precedentes en las disposiciones mu- mlendas, que se rechazaban o reUPROPOSITOS NEGUS
cutoria br!llante para «Ya». Estas como consecuencia de esta suspen- nicipalistas de Espafia y seguro vi- raban sin que nadie se enterase, resultó terminada la votación del ar- ¿Dónde lo hago el primer sleto? loas y ensalzamlentos nos recuerdan sión. De esto no quieren saber nada, vero de artimañas caciquiles.
No se hable, pues, de labor fecun- ticulado. Y se preser.tó una proposlaquella literatura històrica que de Y estaban obligades a no ignorarlo
amb el concurs de la companyia. oficial de Teatre Català
<De <<La L!bertad»)
las E'sferas oficiales tra.scendia a las Y a p¡·eocuparse de ello. Ya Ee han da cuando no han sido pocas las Ie- clón de urgencia que fué aprobadR.,
como que
era hncen
natural,
que Í,.es dque se frustraro 11 en los Ull'"r~NICOLAU - MARTORI
columnas de los periódicos afectos cuidado,
los . tipógrafos
esasdepubil
h
.
"' ... para que e1 proyect o qued ase apraa la dictadura. La contrapartida caciOnes
1.d ~mic1clo. Laj llamada ley de bado definltivamente en votación
I de
tengan
caràcter
profesiona
l~
:~b/
quedaba. en silencio, pero no se sabe y r eúnan los requisitos que pone de
tct a es un e emp1o. Ante la ordlnana.
por dónde, el silencio se trocaba en coro y un minimum de rebeldia e~ monstruosidad
L'ORQUESTRA
FILHARMONICA DE BARCELONA,
Y ei empeño del pro¿Se aprueba?
rumoroso sentido de voces de 1m
ï i 1\ às
pósito la propla Càmara hubo de
¿Queda aprobado?
sota la direcció de Josep FONTBERNAT
o:caje humano. La gente habla a- su 0 lC 0 · f· a la hora de scilalar renunciar a la discusión. ¿ y las ay como nadie habia pedido «quoquie~es ha . db~ ellcomendàlseles la cusaciones por lo de los alijos? ¿Y la rum», quedó aprobada como una enprendido a lcer entre lincas y alli
Decorat de Batlle; efectes de llum, farandoles, cors Interiors.
donde las notas oficiosas o el parea .e escn 1r, 1a profesionalidad suspensión de las votaciones nomina- miencla cualquiera la contrarreforma
(Per a invitacions, a la nostra redacció)
negfrico servil metlan eete indice no se tlene en cuentn y lo mismo da. les por falta de número? ¿Y la lm- agrarla.
meritorio, sabia ver oculto sentido que sean periodistas como que no lo pos!bilidad de los <<quorum» de tanSe trata de una ley que deroga
certero de una realidad muy distin- hayan sido jamàs ni pueden serio ta significación, pese a <<El' Debate» preceptos de otra que habfa requeta. Al mismo tiempo !ba seleccio- nunca. Esto ya. no intercsa.
en las cuestiones llamadas de con~ rldo la mitad màs uno y que la ha27 fué encontrada abandonada en el
nando hombrE's que merecían c·l
Nfo lpretlendo resuci~or un pielto fia i1Za? ¿Y las leyes devueltas por el bia tenldo ...
suelo, en la calle de Lauria, esquina
pro es ona, aunque no es desdeña- jefe del Estado?
Est
t•t ·
11
dicterio de las alturas. Misteriosos ble,
a. la de Cortes, por don Antonio Barni ll!llcho menos, este aspecto de
i
o no es cons 1 uc10na
des!gnios nos han conducido a este la
bado Fabuel, la cantidad de quinlen·
cuestión.
Pero
no
es
esto
lo
que
No
hay
que
echar
en
olvido
la
gra¡Pero
es
igual!
Aqui
ya
no
es
consparalelo con aquella situación pre- me preocupa. Lo que mc preocupa es vedad que entraña para un Parla- Utuc!onal ni la Constltución.
tas pesetas en billetes del Banco de
PERSPECTIVA
rrepublicana.
Y
no
entre
sorprendiEspafia, las que han s!do deposit~
DE LA CONTRARR EFORMA
Yn tienen los agrarios lo que nedos y angustlados hemos de recono- que los redactores de <<El Socialista», mento, que debe ser la suma y condas en la Jefatura Superior de Poll- ¡Estos, Fabi o, oh dolor, que ves cer slngulares similitudes. La parti- en un momento bien dramàtica para tr~ste de las diversas opinlones po- cesitaban para animar al empresario
cia de esta ciudad.»
ahora -campos de solcdad, mustio da esté. ganada por las izqulerda.s nosotros, no tengamos la asistencia litlcas del pals, el alejamiento de electoral.
•••
L'AUDITOR
APROVA
LA
de
n
uestros
compafleros.
Lo
que
me
una
minoria.
y
la
última
actitud
de
i
AJ:lora
lo
que
!alta
es
que
haya
oollado ... l
republicanas. Esto se masca en el
«El sàbado, la Comisarfa de Vlg1SENTENCIA DEL CONSELL
du.ele
es
que
quienes
hacemos
«El
las
oposiciones.
elecc10nesl
(De «Heraldo»)
arr.blente. Cuanto màs se retrase
DE GUERRA SUMA.RISSil\1 lancia de Badalona dló cuenta a. la.
La incautación de los bienes e. la
No sabemos I?Or qué nos p¡¡.rece
el pleito, màs segura es la victor!a. Socialista», es declr, la obra de maLa
sentència.
que en judici suma- autoridad de guerra de una denunY?r
estimación
periodística
del
Par
grandeza
fué
obra
de
j
usti
.
que
fueron
las
últimas
las
del
3
de
Sln embargo, hay una obsesión te- tido, no podamos ser útiles en otra~ de rencor. Sln la allresió
contra Gabriel Gómez Martín,
Cia¡ Y ¡fo d!c!embre de .1933 <segunda vuelta ríssim es veié el diumenge contra dos cia
naz y decisiva. de cerrar el paso a.
atracadors, ha. estat aprovada per por desobedlencia y resistencia a una
ésta
no
hubieran
aad
at
dedel
19
dc
noVIembre)
.
la politica iu¡ulerdlsta y aún los publicac!ones sociallstas, precisamen- pública
pareja de segurldad, en la. linea de
·
t
op a o
De otra manera esa ley que aca. l'auditor.
'
que no lo son se han llevado, con t e en un instante en el que lo nt.'- sanCiones con ra. nadie como fué
autobuses de Badalona.»
b!~f de .lmp~:mernos de la manera.
el cierre del Parlamento, esta prCQ- cesitamos. A los diez meses de estar norma del nuevo régfu¡en
• ••
L'AL~DRALL SENYOR SA·
s~spendido «El Socialista», la Redac- principios.
en sus !r~~s arb1trana, no serviria para nacupación prendida en el ànimo.
«Atracadores juzgados en juiclo suLAS, A BARCELONA
Hay quien duda de que las Cortes etón està a punto menos que disuelEn suma: un Parlamento republlHa arribat el cuirassat «Jaimc I». marisimo. Los atracadores que pla.se abran en octubre. Se duda. de ta. Es lógico. Uno se ha marchado a cano que tiene defensores decidldos
Hi viatja l'almirall senyor Salas, el neaban el sàbado una de sus fechounas elecciones de limpio j ucgo, :-e Londres; otro se va. a Santander; como los monàrquicos ya està callrias, que fué descubierta por los
qual complimentà les autoritats.
duda de todo. Y sólo flota en el aire otro se ha recluido en su pueblo
flcado para &empre. Muerto y b!en
Mozos de Escuadra, cuando estaban
una. linea sinuosa cuya trllyectoria ¿Cómo vivimos? Yo no sé cómo
muerto se halla, aunque se Intente
Díaz Fernàndez publica a El
DENUNCIA PER DESOBE- en marcha. con aquel fln, los que ha.Diluvio un interessantíssim article
es un enigma que sc cierne con ven mis compai'íeros. Por lo que a galvanlzarlo en septiembre.»
bian de r eallzarla fueron detenidos
DIENCIA
amb l'esperit del qual estem peranacrónico perfil. En un régimen mi se refiere, ya diré de que viva
por fuerzas de dicho Cuerpo y puesDissabte
passat,
la.
Comissaria.
de
republicana y democràtlco, sólo una Tras la suspensión de <<El Socialista>>
tectament d'acord:
tos e. disposición de la autoridad juVigilància
de
Badalona
donà
comp.
h
ay
un
drama
humano
que
a
ml
«Quiére
declrse
que los pactos que te a l'autoritat de guerra d'una de- dicial m.illtarí de acuerdo con lo disrealidad: el régimen de excepción
110
en la calle. Y lo edificante de esta me extrafi9: que no impresione a quicahora se concierten y las relacio- núncia
contra Gab1icl Gómez i Mar- puesto en e Bando declarando el
LAS COSAS QUE PASAN
labor legislativa de que tR.n pom- nes han dictndo esa suspensión · peHa.y un drama tras la suspensión nes que se establecen no pueden t!nez,
per desobediència i resistència estado de guerra. Con arreglo a. lo
Los màs anoianos del pals no re· posamente nos h abla el cofrade me- ro que me asombra. que no inqÍliete de «El Socialista», que no sólo deja. serio màs que entre fuerzas afines a una. parella. de seguretat a la línia estatuido en el mismo documento,
nor de «El Debatc». Es un ind!ce a los compaileros que h acen pubil· insensibles ~ los ministros, slno que !implas de todo contacto con la ~ d'autoòmnibus de Badalona.
cuerdan nada parecldo.
fueron sujetos a. procedimiento su~iestro y monstruosa del que na- caciones sociallstas, en cuya labor, no parece mteresar mucho a nues- lit!ca actual. .To hay convivencia
marislmo que, lncoado el sàbado 27,
(De «El Liberal>>)
die, absolutamentc nadie, quiere sa- c~n una leg.itimidad y una preferen- tros compar'J.eros cuando tan poco con los enemlgos. Ellos tienen de Ja
se
vió en Consejo de Guerra el do-.
EL
GENERAL
FELICITA
c1a que nadie nos puede disputar ha se preocupan de mit!garlo en la me- vida nacional, y en general de la
ber.>>
ELS 1\IOSSOS D'ESQUADRA mingo 28 per lo mafiana, el cuai
debido procurarse que apareciéramos, dl~a. .de sus fuerz~, no haciendo sa- sociedad humana, un concepto tan
general de la Divisió ha !elici· sentenció a. los dos procesados a la
no por otra razón - aunque haya cnf1c1os pecuruanos, sino invitando dispar al nuestro, que no hay nin- tatElles
forces de mossos d"Esquadra pena de ocho atíos de prisión mayor
otras - que la de ayudarnos.
a q':'e sean los periodlstas de «El So- guna coinc!dencia posible. Pero es pel servei
en la detenció dels y accesorias.»
Pero yo se - al menos en mi ca- cmltsta» quienes hagan el periodis- que sl Cànovas venia. a continuar atracadors prestat
que han estat jutjats pel
Així judica El Sol la labor del so, que es el ~ico que puedo exami- mo socialiSta, cuando, como en el la histo:ia de España, las izquierSENSE NOTICIES
procediment sumarissim.
Govern Lerroux-Gil Robles:
nar- , por que no se me ha invitado caso presente, no tienen ocupaclón das deben venir a rectifica.rla.
En anar, anit, els periodistes, com
«Ja. se han cerrado las Cortes. La a. co~borar y por qué no se me hace alguna. Yo he padecido ese drama,
Todo antes de sufrir la. segunda
DE L'INCIDENT DELS 1\IA· de costum, a la caserna general de
historia de la España contemporà- P.artic1pe del rendimiento cconómico, como lo han padecido otros. Ya no equivocación tras las fata!es cansela. Quarta Divisió a recoll~ la inforGATZEl\IS JORBA
nea señalarà esta etapa de nuestra Sl es que lo h¡¡y. Son rozones poliU- lo ~adezco. !"or eso me he permltldo cuencias que ha traido la primera.
El gerent i alguns empleats de la mació, els manifestaren en aquell
vida. colectiva -el tiempo que esta cas las que se oponen n ello. Razones hab.ar de el, y por eso lo saco a JFramos muchas el afio 1930 los que
diputación dure- con slgnos negaU- pe~fectamente explicables, claras y cuento en esta. ocasíón, ya que sl a alscrepàbamos de aquella. coalición Casa Jorba han declarat davant el ceqtre oficial que no hi havia cap
vos. Ha sido una etapa seca, àrida, lic1tas. No hay nada lnconfesable en mi me atorrnentara, como atormenta revolucionaria. con algunos contra- jutge instructor amb motiu dels suc- nota oficiosa per a donar-los.
desprovista de jugo espiritual. Vi- este apartamiento dc que se me ha a. otros camarada.s, tendria el pudor rrevolucionarlos que ya entonces cessos ocorreguts en aquell estabUnieron las Cortes como fruto de una hecbo objeto. No se me Invita por- de esconder ml lamentación, como quer!an un Senado con oblspos y ment, en l'acte de sabotatge que hom
coallción de odlos, bajo la rúbrica que yo estoy - emplecmos la pala- seguramente la csconden ellos. Ya no ncadémtcos, y cuyo ideal politlco se va cometre als susdits magatzems.
NOTES POLITIQUES
de un «anti». Y este caràcter origi- bra .que ha sldo adjudicada para es- lo pade~co, en lo Que tlcnc de agoblo cifraba en vengar agravios persaSENTENCffiS APROVADES
naria ba lnformado toda su conduc- te fin - en una posición de equidis- económtco, aunque me s!gue martiri- naies rec1bidos de don Alfonso, ReTIRIOS Y TROYANOS
L'auditor de la Divisió ha aprovat
"La Rambla" , dia.ri. - "La. R am·
ta y prestada su tónlca a la vida t~ncla: Donde yo escriba equidlstan- zando e1~ .lo que ticne dc preocupa- chazàbamos también el contacto con
les sentències recaigudes en els Con- bla", en la. seva. edlcló d'ahir, diu:
pública espai1ola desde entonces acà. era qwero decir inhibición en w plei- ción espmtuaJ.
- ¿La Plaza do la Concordia7
los
profesiona:es
del
republicanismú
sells de Guerra celebrats darrera"El setmanari "La. Rambla", en
Lo llevan impreso como una fata- to que me parece desgraciada a 1nues- se equivoca usted, setlor turista;
Hay un drama en la suspensión con aquellos caudlllos de vida turlidad que sólo con elias puede des- tros fines. Màs otros ponen en esa de « El Socialista». Un drama que bla. en los que no creia. nadle en ment per fallar les causes número transformn.r-se en diari, transformà
en esto pals no exlste.
aparecer. En vlrtud de esa fatali- palabra un matiz politico. Acepté- para algunos dura ya dlez meses. Yo Espai'ia. A pesar de eso se hizo un 327, pels fets d'octubre e. Ager, 927 també la seva organització internà
(De «Las Notlcias»)
dad, toda su obra ha nacido mar- moslo.
l rep l'aportació d'elements finanlo he resuelto como resuelven estas Comlté revolucionarlo donde entra- 1 523, totes elles de l'any passat.
cada con el estigma del fracaso y
cers nous. Això vol dir que la pro~ie
N'? es cosa de andar ahora con dl cosa.s los socialistas: trabajando. Pe- ron todos ellos y un Gobiemo proEN
LLmERTAT
de la impotencia. Prolongada en e:;- grestones justificativas, al socaire d; ro yo no puedo ocultar la amargura visiona! con el pecado original del
tat del periòdic sofreix una modificaL'auditor
ha
decretat
la
llibertat
ceso ha sido su actuación, y sin em- una cuestión que es ajena al tema de los que no lo han resuelto y la legallsmo cvlejo régimen». Ahora ye.
ció i que en certa manera queda indc
Leandre
Bernat
1
Lluís
Gelon
bargo, ¡qué pobre en resultados po- Ra.zones politlcas hacen desdeñable trist~
fluida també l'alta direcció politica
no sea sólo en los està. hecha. la experiencia. Supongo 1 Ros.
sitivos! Apenas sl entre ellos puede no sólo mi colaboraclón -que est() es enemJgosdeenque
del diari.
se encuentre la que el dia de mañana. darà sus
contarse un11. Ley Municipal, lamen- lo de IJ!enos- s!no la ayuda que se falta de apoyodonde
Per avui no diem r es més; però
Y de comprensión.
fru tos»
EL LLETRAT SENYOR VEtable engendro, formulada en bs.ses
ULLA EN PRESO ATE- tan aviat com paguem -seguramen6
y amputada al fln, ley que por si D;~-e pudi~ra prestar. Por razoncs polí --~---------=--------------..:~-la setmana entrant-- tindrem molt
---~
NUADA
sola podria. constituir baldón para ticas -b1en ra.zonables, inslstimos en 111
El lletrat senyor Velllla. ha presen- gust a donar detalls més amplis.
un Parlamento, y que es quizà la ello- se me nicga esta ayuda. Yo
EXCURSIONS DE «VIATGES BAIXAS, S. L.))
Només volem avançar avui amb
tat un escrit, en no mseu i dels seus
única pieza impresentable de todas las acepto; pero no sem sin decir que
companys presos per delictes que aquesta. nova -perquè ja. sigui un&
las que integran m.;cstra. legislación asf procede la burguesia. Me aprc~uro
g&rantia
per als nostres lectors-,
hacer constar, y lo hago con absubstancià l'autoritat militar, soHicimunicipal histórica, y una ley contra asoluta
que l'empresa que va a llançar el
lealtad, que no es propósito
tant la presó atenuada.
el paro obrera, que constituye no
est<ls cama.radas con!undirse C()n
El jutge instructor del sumari ha diari és, com els elements que avui
Vall d'Aran Luchon, tourdes, Pau, Blarrit.z, San Sebastlan
sólo una desdlchada. muestra del cià- de burgucsía
en su tàctica para. faciInformat favorablement, i l'audit-or intervenen en el setmanari, una
sico arbitrisme erigldo en criterio de la
1 Saragossa
ha concedit la presó atenuada a. empresa seriosa que no dubtem que
gobiemo, slno una verdadera burla litar trabajo e. quien lo neceslta.
llur domicili, als paisans compresos r eeixirà en la seva comesa com ha
Sortides 5111, 12118 l 24.'31 agost. Tot comprès, 300 pessetes
para quienes padecen la falta de tra- Nada màs aleJada de ellos que este
pensamiento. Pero azares de las ciren aquest procés.
reeixlt fins ara el Soviet que dubajo.
rant cinc anys ha vingut fent "La
Digno final, deciamos, de este pe- cunstanclas provocan esa coincldenNOTES OFICIOSES DE LA Rambla." setmanari."
riodo de sesiones, y adecuado remate cia, y yo, que, como todo trabajador,
COl\lANDANCIA MILITAR Una multa de mil pessetes al set·
HASTA NUNCA
a una actuaclón negativa, destruc· he tenido que ofrecer mi trabajo, coAhir, al migdia, a. la Divisió Mill· manarl «L' Hora». - Tenim noticies
nozco bien la respuesta que la. burVIATGES
BAIXAS,
S.
L.
- ¡ 1Pasad un vera no con vien to tora, inspirada en el rencor. Es ca- guesfa me ha dado para negà.nnelo
tar, foren !acUitades als informadors q~e ha estat imposada una. multa dè
racteristico que el últlmo acto de en alguna. ocaslón,
fresco li En el mar qulz.à os sea fàcil las
les .següents notes oficioses sobre mil pessetes al setmanari «L'Hora~
hacléndome el
RAMBLA CENTRE, 33, (PASSATGE BACARDI)
Cortes sea deshacer la. reforma
encontrar quórum.
reparo
de
que
no
ordre
podia
públic:
aceptarlo
per no haver sotmès a la censura. elS
agrar!a y devolver sus bienes a la
«Halla.zgo. - En la. mañana. del dia originals del darrer número.
porque
yo
era
soc1allsta.
(De «El Soà)
noblcza expropiada.»

.,.,calona un mea
fora. un tr1me ~ tre

-

J·su otes
to·so •

«El senyor Chapaprleta es proposa demanar al Govern que mentre durin les actuals vacances se
celebri solament un Consell de ministres a la setmana, ja que el dè
Finances necessita. t-ot el temps per
a trebal:ar en el seu despatx. El
senyor Chapaprieta pensa consagrar-se a l'estudi de l'àmplia reorganització de serveis autoritzada per
la. llei de Restriccions. No hi havia
h agut mai cap altre ministre de
Finances que estigués investit de
tants amplis poders l de facultat::;
tan extenses per a. procedir a una
reforma total d3 l'administració espanyola. En el Consell d'ahir el senyor Chapapricta va expcsar les
linles generals del seu pla €!e treball 1 va trobar ja les primeres
dificultats per a. portar-lo a terme.
Tots els ministres estigueren d'acord ~n la necessitat d'Introduir
economies en el pressupost, però
cadascuns d'ells va defensar amb
braó l~s xifres del seu departament,
o Slgul que tot.> estan disposats a
f~r sacriticis, a condició, però, que
s1gwn els altres els sacrificats.
Es sorprenent la rapidesa amb
què els ministres espanyols agafen
afecte a. llurs departaments encara
que corresponguin a m~tèries per
les quals no s'havien interessat mai
abans d'ocupar el càrrec. Un professor d'Universitat, per exemple, a!
qual no va preocupar mai la Marina, -es barl\llaril. d'una manera
desesperada, una vegada nomenat
ministre del ram, abans dc tolerar
que li t-oquin un centlnella de la
seva dependència. El propi senyor
Chapaprieta, que tractava de convèncer els seus companys de Go·
vern perquè es deixessin aplicar
sense protestes la !!el dc Restriccions, va començar per dlr que t l
ministeri que regenta estava escàs
de personal. ¿Quines economies pot
proposar en el seu departament després d'aquesta declaració?»
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Llegiu LA HUMANITAT ELS TREBALLADORS D'ASTUUna nota del ministre
d'Agricultura
En una recent nota. facUltada pel
Ministeri d'Agricultura es dóna una
relació de les adjudicacions de concursos fets per a la. retirada del
blat, com segueix:
1. Burgos:
Federació Bargalesa de
Sindicats Agrícoles.
~ CUcnca: Comissió d'Importacions 1
Exportacions, S. A.·
Osca: Associació de Llauradors l
Sindicat Central d'Aragó.
Ala va: Caixa Pravincial.
Lleida: Sindicat Agrfcola de Guissona 1 la seva comarca.
Madrid: Comissió d 'Importacions 1
Exportacions, s. A.
!>alència: Federació Católico-agrària.
~ Salamanca:
Federaci6 Católicoagrària.
\ Segòvia: Federació Católico-agrà.fla.
I ·ouatWàjara: comissió d'Importació I E.xportacíó, S. A.
Lleó: Sindicat Agrícola Catòlic..
Zamora: Sindicat Agrfcola. Catòlic.
saragossa: Associació de Llauradors de Saragossa.
1
Càceres: Federació Católico-agrària de la Diòcesis de Còria..
~ Badajoz: Federació Católico-agràr ia.
Còrdova: Societat d'Arrendataris
de Compra de Blats.
~ Toledo: Comissions d'Importació 1
· ·Exportacions, S. A.
Valladolid: Cooperativa Agricola
Ce.s~ellana de Med1na. del Campo.
~ Ciudad Real : «Banco Popular de
llos Previ.sor~s del Porvenir».
~- No s'ban presèntat plecs a A~e
~ria, Alacant, Granada, Màlaga, Murela 1 Sòria.
~ S'ha declarat desert el concurs a
Càdiç Sevllla, Jaen, Navarra
\Terol,
1 València.

t·

~

•
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Totes aquestes entitats, portin el
nom que vulguin, són a!il;ia.d.es de
a c. E. D. A. NO.J§.-S§trany. Menltre els çàtò!lcs ~Jlll!'n :çtt l'altre
imón, proci.iYèb. vl...rre-èl Iiilllor pos'sible en aquest món dels nostres
pecats.

RIES llA REUGIO CATOLICA

D'JNTERJ:S PER A,LS TltEBALLADORS

El <cBoletln Oficial Eclesiàstica»,
d'Oviedo, ha publicat una circular
del bisbe d'aquelles ten·es eSClit amb
la intenció d'atreure's els treballadors asturians que, tal com reconeiX
l'esmentat document, els obrers, a
Astúries, s'ban apartat totalmctnt de
l'Església. Catòlica. Heus acl com ho
r econeiX el prelat d'Oviedo:
«Es un hecho tristfsimo y dolorosa
que una gran mayoria. de los obreros
y trabajadores de esta nucstra IUllaodísl.ma diòcesis se han apartado, Y
van apartando a los suyos, de la
I glesia nuestra madre y de la pràctica de la roligión santa, con lnmenso daño para ellos y para la socledad en que vivlmos; y es tamblén
cierto -aunque al reconocerlo se
parta. de pena el alma- que esos
mismos obreros y trabajadores fueron en tiempos nada lejanos, aquf,
como en tnntas otras partes, de los
mejores bijos de la. I glesla, de los
màs adictos y amantes de ella y de
su clero, a quienes tenian e~tonces
-como en verdad lo eran y s1~ndolo
siguen- por sus mejores am.1gos Y
bienhechores, mientras hoy -con
e'Vidente enor e injustlcla.- ven en
el catollcismo y en sus sacerdotes
enemigos que querrfan destruir.»
S'ha. de reconèixer que el prelat
té toa la rató. Els obrers d' Astúrias,
com els de tot arreu, a. mesura que
van adquirint una. cultura, abandonen les tenebres del catolicisme. Els
pobles analfabets, els endarrerits, són
sempre els més fidels al_ catolicisme.
Per això mateix, els jesrnti'S, en establir les seves escoles, posen preus
elevats per tal de barrar l'entrada
ais fills dels treballadors.

El CARNET ElECTORAL
I LA CEDULA PERSONAL
Fem avinent als trebal~jlors
de cataluny' d'ambdós sexes,
que sqon.s disposicions del Govern General, s'òltri el període
de cèdules el ella 22 del present
juliol I que fineix el 3 de setembre 11ropu.
Ens fem ressò d'aquest& disposició governativa, per tal com
ès mw~usable la cèdula personal per a proveir-se del carDet electoral, el qual no serà
lliurat ~~Cnse Ja prèvia presentació do la cèdula.
Que pensin els trebaUadors
que les dretes, confien que bo·
na part dels obrers, dones especi3lment, no es preocuparan de
complir aqt;~sts requisits i, per
tant, restaran vots a les esque~s.

AJxò no ha de p~ar. Cal adquirir la cèdula per a després
poder tenir el carnet electoral i
votar. Qae no s'obliclill que en
Its p1·opr:res elecclons _les dretes
faran un va-l-tot per tal de
vèncer les esquerres. I com sigui
que les esquerres són, numèricament superjors a I~ dretes,
~aran en joc tots els obstacles possibles a fi d'evitar que
pu(U.in vo~!:'

''~ tre~ad~rs.

Ja confien q11e els parats
-40.000 a Ba--~ · ?:~=- no es
preocaparan d'adquirir la cèdula. I en canvi, costi el que
costi, tots, els parats I els que
treballen, dones i homes, han
de procurar-se la cèdula perStln al i després fer-se lliurar cl
carnet electoral.
No s'ba de perdre un moment.
Cal que tot treballador es preocupi dll recordar als amics el seu
deure i preocupar-se dels tarntliars.
Amb optimisme I pensant en
el triomf que ens ha de lliurar
del govern de les dretes.

Llegiu LA HUMANITAT
Els treballadors asturians ho han
comprés bé, segons reconeix el propi
bisbe d'Oviedo.

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

EL REDIT

Mentre el zenit s'ennegrei:c amb
la imminència del nQU conflicte
armat italo-abtssint, comencen de
destriar-se, a la bestreta, les indispensabZu ftlie~ f fòbíu.
En general, la gent senziila setn.bla que z,eu arnb simpatía el redreçameñt etiòpic da\lant la pressió ttalian{J.. Però això 110 vol dir
que ets italiaru no tinguin partidaris. I no precisament feiJ:fstes.
,.Es a nom de 111 Civilització que
alguns conspicus liberàls troben bé
l'exterminí en mqss11 dels pobles
eridarrerits. E1 tan perfecta, tan
humana., tan equitativa, tan tu&ticiera, la. vida a Europa -a Itàlia, sobretot!- que no té perdó
de Déu privar-ne del1 beni¡ets a
1lner tTibur brunes, ae cabell escarolat, obstinades a viure Uiures
a la 3eDa manera. Cal civüitzarlos, equiparar-los a nosaltres, eu-ropeïtzar-los, encara que sigui a
mastegots o a punvalades. Af:ri,
ells milloraran -qui ho dubta?i el.! punyafs del fei:c podran, a
la fi, demostrar que són queloom
més que un símbol. Ftns t tot és
admissible que hom clogui els ulls
al3 ferments de &alvatgfsme que
té a casa seva per tal de civilitzar el vef. Especialment si el
creiem feble i inerme.
Ara bé. L'abnegació té un ltmtt.
El poble culte que tant s'interessa per 111 salut moral d't.n Inculte,
no està bé que treballi pel dimont. Just é3 que s'aprofiti de la.
carn i de la sang d'aquells que
treu de la barbàrie, no? ... Però,
senyors, és que les necessitat·
Aquests sistemes civilitzadors recorden els usurers, que es creuen
benfactors del proïs1ne si obren lli
seva boss4 a un que s'of ega ... Encara que li extreguin un rèdit del
sei:canta per cent!
J. M. FRANCES

___________*___________ EL

La Cultura
Per les matrí~ules de l'Institut Elemental de Segon Ensenyament «Sama», de Vilanova i La Geltrú

CIUTADANS:

PAPANASTASIUS A NOVA YORK

A partir del dia 1.er d'agost, s'admeten sollicituds de matrfcula gra~uíta per a cursar els estudis de Bat..
xillerat. De conformitat amb el que
disposa l'ordre ministerial del 2 de
maig («Gaceta» del 4), els soHicltants han de justificar l'aplicació
notòria i l'escassedat de recursos.
Queden exceptuats d'aquesta darrer a prova els fills de familia nombrosa i els de funcionaris depenents del
Ministeri d'Instrucció Pública, segons
el disposat a les Ordres ministerials
del 28 de febrer i 23 d'abril del 1935.
Les instàncies-sol-licituds han de
fer-les els pares dels alumnes i dirigides a l'iHustre senyor director de
l'Institut havent d'acompanyar-hi
els documents següents: Certificat
del sou que cobren I justificat de
pobresa. estès per l'Ajuntament de
Ja Vila
El termini d'admissió acabarà el
dia 15 d'agost.

El cap del moviment republicà a Grècia, Alexandre Papanastaslus, a bans ministre de Grècia, s'ha ll'atlladat a Neva-York per tal de fer una apeHacló als grecs residents en aquella capital perquè prestin suport
al moviment republicà a Grècia. El senyor Papanastasius (A la dreta), junt amb el seus parents, en arribar a Nova-York
<Express-Foto)
LES FESTES DE LA INDEPENDENCIA DE LIMA

Lima, 29. - A tot el pafs es celebraren ahir grans festes oficials 1
particulars amb motiu de commemor ar-se l'aniversari de la independència. del Perú.

CONSELL DE GUERRA
DEL DIUMENGE

TORNEN A ACTUAR
iELS SINDICATS LLIURES
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blat a què fa. r eferència la Llei
del 9 de juny d'enguany.
Treball. - Ordre en virtut de la
qual cessen en llurs respectius càrrecs de P resident i vice-president del
Jurat Mixt de Treball de la Mineria
de Catalunya eis senyors Antoni
Prada i Cnnillas i Jaume Gonzàlez
l Telxldó.
Ordre en virtut de la qual cessa
en el càrrec de vice-president del
J".trat Mixt del Treball de Cinters
de Catalunya. el senyor Joan Bale'
i J.=>rat.
Ordre en virtut de la qual cessa
en el càrrec d'inspector del Treball
interl, amb destinació a la Delegació
del Treball de Llada, el senyor Pere
Servat i Balagué.
En l'edició del passat diumenge
publicà.:
Presidència. - Ordre donant publicitat al decret del Ministeri del
Treball, Sanitat 1 Previsió, de la República, del 2 del mes que som, relJl.tiu al funcionament de la Delegació especial de Treball a. Cata-·
lunya.
Finances. - Ordre obrint un con·
curs per al subministrament de les
targes d'Identitat electoral que la
GeneraHtat baurè. d'expendre d'acord amb el decret del 17 del mes
corrent.
.
·t·
Ordre fixant les condiciOns m1 Jançant les quals seran lliurades les fotografies destinades a la tarja d'i·
dentitat electoral i 11:1. forma com
l'Administració les obtindrà.
Treball. - Ordre en virtut de I~
qual cessa en el càrrec de vlce-pre-.
sldcnt de l'Agrupacló de Juratx Mix·.
tos del Treball Industrial de Lleida;
el senyor Angel Fernà.ndez castaf1o.
Ordre en virtut de Ja qual cessen
en llurs càrrecs d'Inspectors auxt~r·
llars de Treball interins, amb des •
nació a. la Delegació de Treball de
Lleida, els senyors Ventur~ Gilart 1
Balagué i Francesc Para1SO 1 Sabaté.

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

ACONSEQUENCIA D'UNA TO..
PADA DE TRENSASANT VI..
CENÇ DE CALDERS, VAN RE·
SULTAR QUATRE VIATGERS
FERITS
Diumenge a les 6'40 de la tarda,
quan entrava. a l'estació de sant Vl·.
cenc de Calders el treD; passatBI!l'1
núm. 344, procedent de Picamoixo~
al mateix temps que el tren n. 6
que venia de Tarragona, a conseqüència d'una. maniobra equivocada.
aquest últim envestí el primer e~~.,"
boi 1 féu descarrilar tres vag...-.
que quedaren gairebé fets estelles.
A conseqüència de racc1d.enGt,il~
sultaren fertts Joan Virgih
•
de 23 anys; Gregori Garcia santaoté
d.e 37, i Francesc J".llian PastorOuilesions de poca considerac1ó, 1
llem Arbós, de pronòstiC g~U- l'dForen assistit¡ al botiquf e
a
tació. Els tres primers passarenarllurs domicilis de Barcelona, i el d
rer a la Clinica Ollvé.
Per aquest motiu (lUcgà :;j~f¡fP¡
tada la via, i l'expres e ocedènc!JI,
el ràpid de la mateixa pr
er Ja
hagueren d'efectuar el viatge P ltres
llnia. de l'interior, 1 en els a
combois hl hagué trasbord. - fer els
Ahir al nu;.tl després de à noccorresponents treballs, qued
malltzat el tràfic.

-----------*'---------·
DELEGACIO
D'HISENDA
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BLENCRRAGIA AGUDA I CRONICA,
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AJUE..'i'l:i PER A AVUI
PA G
t~l
AJuntament de Barcelona.1
39o9ti6'47; Ajuntament de
.573'07;
let 18.401'60; Manresa. 55 805"8l;
~taró. 34.461'77; Sabadell,
Oel·
Terrassa, 67.788; Vl.lliln~1 ~
trú, 1:U12'63; Isidr~alvet 40Í; 'fesetes 90!'0S; Joan. . coÍlsol
resa casnvent, 543 20, ~ ¡23,
panys, 299; FranceEO 00
, . Jull ¡gleJosep Pérez Nin, 75.603 20a42'10; ?Jat·
sias, 74; Francesc Pal~Josep Sel~·
garida QQnzàlcz. 40~ 1.000; JOò<P
300; Prancesc ~l:..jol 250.
Bayo, 500; Isl.dre
•

Fia

cosn:
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El GOVERNADOR IHTERI HA TORNATDE SANTA COlll..,A •••
ELS CAPTAIRES DE BARCELONA EXPULSATS PEL BAN DE LA
MENDICITAT HAN E:~VAIT ELS POBLES DE LA COSTA •••
LA CENSURA S'INTENSIFICA I EN CANVI DIU QUE NO
PASSA RES

El Governador general interí l1a
tomat de Santa Coloma, on ba passat la darrera setmana..
En rebre a migdia els periodistes,
volgué primer que tot fer constar
que no havia pas anat a reposar,
sinó tot el contrari, ha treballat
molt des de Santa Coloma, fent estudiS i projec~
Després donà compte qae l'ba vien
visitat els representants de la Companyia Telefònica, els quals li donaren compte que a mitjan agost estaran acabats els projectes d'instalqüestió 11 digué que la. feina que 11 lació
Unies telefòniques als 407
proporcionaria seria la de p~endre poblesdeque
encara estan mancats
part en un robatori, que no terua cap d'aquest mitjà de comunicació, i es
perill perquè estava d'acord amb procurarà que a l'hivern quedi ja
ela qÚe havien d'ésser les victlmes. instaRat el telèfon a. la majoria. d'aquests pobles, especialment els d'alRECONE~T MEDIC ta muntanya.
I DICTAMEN PERICIAL
El senyor Pic afegi que per al pro..
El President ordena comparèixer per divendres tenia convocada. \.lna
dos metges militars, els quals des- reunió de tots els alcaldes de ics
prés de reconèixer els processats dic- poblacJons que tenen guarnició i dels
taminaren que els dos són majors de que han demanat forces d'assalt o
dc la. gaàrdia civil. En l'esmentada.
divuit anys.
També compareixen davant del reunió, a. la. qual assistiran també
Tribunal dos mestres arlm!rs del els presidents de les Cambres ofiParc d'Artilleria els quals, després cials, s'estudiarà la manera de consde reconèixer les armes ocupades, truir les casernes que de moment
dictaminen que les esmentades armes interessen més i les possibilitats ecoes troben totes elles en perfecte es- nòmiques que h1 hagi.
Després el governador interí dotat d'ús.
El jutge dóna compte que han es- nà compte als periodistes que el
tat sol-llcltats per telègraf els ante- Consell que ba de ce~ebr~r el Gocedents penals dels detlnguts i que vern tindrà lloc avu1, dunarts, a
etes.
telefòulcament li ha estat dit que Cald
El senyor Pic es referí després a
cap dels dos no té antecedents en el l'important
servei portat a cap pels
registre de penals.
Mossos d'Esquadra. evitant l'atracament qu~ uns indiVidus havien proUN ACARAMENT jectat el passat dissabte contra l'lmOom que els proce..c:sats han de- port del setmanal d'una fàbrica de
elarat en forma. distinta respacte de Montcada. Afegí que el cap del Gola. manera com van conèixer a "El vern de Madrid i el ministre de la.
Mafio", i com els va proposar el t·o- Governació l'havien encarregat de
batori a mà armada, sels sotmet a fellcltar de part seva el Cos de Mosun acarament, sense que, però, arri- sos d'Esquadra 1 han demanat els
bin a posar-se d'acord i deixin les noms dels q-.Ie ban intervingut en el
servei.
coses clares.
- El ban de repressió de la menL'Th'FO~ME DEL FISCAL dlcltat ha donat gran resultat a.
Acabada la. prova de l'interroga- Barcelona. A conseqüència, però, de
tor!, ~1 Fiscal senyor Mestas ll~geix les mesures preses, ara reS'alta que
el seu escrit d'acusació, concebut en tots els captaires que han marxat
termes molt concisos. Relata els fets de la ciutat esta~ ~scampats pels
en la forma ja conegud3. i diu que pobles del litoral 1 viles de tot Cas'aprecia rexist~ncia de dos clclictes, talunya, amb la consegüent moiès~a
un de temptativa de robatori, pel i alarma dels l.abitants .~i'aques s qual procedeix Imposar-se la. pena \ drets1 _que es veuen ~nv21ts petr g~n~
tr
d' rr t major i un quant1oots de ca.ptatres. Men res n
~r~u~e edi~~~: d'!rm~s de foc, p el convé que es tranq';illlltzin els pobles
qual soHocita la pena de vult anys de ~~s e~ct~~b~e~dygi~t.pels professopresó.
El senyor Ple digué després havia
L'ESCRIT DE LA DEFENSA estat visitat pel Cap d'Estat Major
El defensor, capità senyor Algara, dc l'Armada, l'almirall Xa.vier de
analitza els !ets i rebat les argumcn- Salas, al ctual el Govern de la Giltacion'> del r epresentant del n1inis- neralitat obsequiarà. el proper dimet eri Fiscal, per a treure la conse- cres amb un diner.
res més senyors. Ja. veie<l que
qüència que no existeix el delicte de hi-}:
ha tranquÍY.itat. No passa. res .. .
t emptativa dc robatori, puix que no
- Els simptomes són que passa.. .
començà a. executar-se, ni tampoc el
de dipòsit d'armes, ja que per a això - remarcà. un periodista.
-Ab! Jo no ho entenc així.
cal que estlgu'n dipositades en algun
- El meu punt de vista. -'-S'explicà
lloc, i en aquest cas ere n portades
en una motxilla, la qual cosa repre- el periodista- el justifico plenament
amb el fet que als corresponsentaria únicament la tinença. Ulfcisals de diaris de provfncies i de
ta d'armes.
Madrid, des de la setmana passada,
se'ls exlg.:!ix passar les quartilles per
l\IANIFESTACIONS la censura, cosa que no J:tavia passat
Acabats els i.n!onnes, e1s proces- ni en temps de la Dictadura. A
sats feren manifestac!ons coincidents més, les conferències que celebren
amb el que ja ha.'l'ien declarat i el són Intervingudes per la censura ...
-Ja estic assabentat d'aquest cas
vocal ponent demana que constin
en act.a. en allò que diuen que els i penso parlar-ne amb el general de
empleats de la Casa Asland estaven la Divisió ... ~ntestà el senyor Pic.
en combinac:ó amb "El Mtuio" per
a deixar-se robar 1 que es Lregul un LLEGIU CADA DIA
testimoni de tant de culpa prr aclarir aquests fets. Un altre vocal sollicità que constés també en acta 1 que
es tragués el corresponent testimoni
de les declaracions del processat
Dfaz respecte dels denunciats malI davan~ el tomb que prenia la.
tractes 1 amc11a ces per part d'un dels conversa, procurà acomiadar-se dels
mossos de rm.qns.dra.
period.l.stes, amb aquella afectuositat
que el caracteritza.
L .\ s :NTES'CU
A les dotze es donà per acabat el
El «Butlletí Oficial»
Consell de guerra i el Tr.ibunal p~
En la se\·a edició d'ahir publicà,
a reunir-se en seSS:ó secreta per a
entre altres, les se¡üents dl..SpoSIdlctamlnar. lA reunió durà una. ho- cions:
ra 1 la. ~entàncla condemna els proPrcsld6nc1a. - Otdre donant pucessats Diaz 1 Jlménu a vult anyil blicitat al decret
del :M inisteri d'Ade presó pel delicte de d1pò61t d'ar- gricultura de la República, del 2 del
mes 1 se'li absol del delicte de temp- mes que som, en virtat del qual el
tativa de robatori
mlnl.stre d'e.quell Departament €s
Aquesta sentència, però, no serà. autoritzat per a. concertar l'execució
ferma fins que l'aproVi l'Auditor.
del Servei de compra i retirada de

nar

tU

dCS
s'adl

l

En judici sumaríssim veié la causa
contra Cristòfor Díaz Díaz i Rafael
Giménez Bagena als quals condemnà a vuit anys de presó com a autors
d'un delicte de dipòsit d'armes

EL TRIBUNAL
A les onze del matí es r eunl, al
saló d'actes de Dapendències Mllltars,
el Tribunal que havia de veure. 1 fallar aquest sum!l.l·iss!m. Presldi el
T1'1bunal el coronel senyor Artur
Cebrtan i sevilla, del Regiment d'Alcàntara. núm. 34, 1 actuà de ponent
l'Auditor de segona, senyor Alfred
Agullera. De fiscal actuà el tinent
del Cos Jurídic senyor Albert Mestas 1 de defensor el cap'tà. de cavalleria senyor Angel Algara, nomenat
COM ABANS DEL 1931
d'ofici.
ELS PROCESSATS
Constituït el Tribunal, varen passar a la seva presència. els dos processats, que són Cristòfor Diaz 1
Diaz, de 45 anys, natural de Caudete (Cuenca) 1 Rafael Jlménez Bagena de 23 anys, natural de Landete ('València). Els processats, que
•••
I
eren a la Presó, van acompanyats de
partir del dia l.er d'agost, que- dues parelles de la Guàrdia. civil.
Es <cEl Debate», de Madrid, el que h eterogéneas de aseslnos, traidores y daAoberta
en aquest Centre l'admisanuncia, amb gran alegria, la reapa- bastardos, que eran nuestros enemi- sió de sol.Jicituds per a l'examen d'inELS FETS
rició dels Sindicats Lliures, a Bar- gos porque lo eran de España, de grés de la convocatòria de setembre.
Amb la vènia de la Presidència, el
cetona. «El hecho -diu l'òrgan ofi- su alta. mlsión nacional, de su uníCal tenir l'edat de deu anys, o bé
çiós del Oovem de la República- dad de fe y destino y de su vit>ja complir-los abans del 1.er d'octu- jutge que és el t lnent coronel seteviste los caractercs de acontec1- historia de grandeza, cuajada de he- bre pròxim.
nyor 'Martlnez Pefialver, dóna. lectui:nicnto en la vida social de Barce- roismos en servicio a los ldeales uru
A la sontcitud hnn d'acompanyar: ra a. l'apuntament. D'aquest es deslona y -afegeix-, este es el mo- versales.
Partida de naixement estesa pel prèn que els dos processats foren
rnento màs propicio para dar la baAdoptaran, entonces, una tàctica, Regis tre Civil, legalitzada si és de fo- detinguts el passat dissabte junt al
t alla sindicalmente a la C. N. T.» no por hipócrita, menos inhumana ra, pel diStricte Universitari.
pont del carrer de Marina, per uns
Això no calia. que ens ho digués Y feroz. Luís Companys -¡desde aquf
certificat de r evacunació amb pa- números dels mossos de l'Esquadra,
dl Debate». Amb censura, molt rt- lo scñalamos como monstruo al mun per del Collegi Oficial de Metges.
que en escorcollar-los ocuparen al
gorosa per cert, i no permetent l'ober- do!- el e.ntiguo abogado de las banCinc pessetes amb paper de paga.- Jlménez una motxilla que resultà
tura d'altres Sindicats que els del das crJmínales de la C. N. T. y de ments a. l'Estat.
que contenia sis pistoles de diversos
Sindicat Lliure, pot ésser el moment la F. A. I., consUtuído nada menos
2'50 pesset es en metàHic l tres se- rellbres, cent seixanta-vuit càpsu1m és propici. Ara que el temps és el que en governador con poder omni gelis mòbils de 0'2:> ptes.
les per a les mateixes, i uns guants
lgue ens dirà. el resultat.
modo, contratigura de Scarpia, enveLes instàncies ban d'ésser dirl- de goma. Junt amb els avui pr"ces~ En efecte, «El Debate» anuncia la. nenado de tuberculosis y de todas gides a l'il:lustre senyor director de sats
hi haVia una tercera persona
r ee.paricl6 d'un periòdic titulat las pasiones infertores, llamó perso- l'Institut.
que aconsegul fer-se escàpol per
,t:Unión Obrera» -fem la propaganda nalmente a su sede de autoridad a
L'Imprès de sollicitud es facllita- l'escala del Metro Transversal sense
rgra.tuitament-. Per una sola vegada los patronos y les conm.inó para que rà a Secret.aria.
que pogués ésser detin¡uda per l'es·-perdoneu, lector- l'hem volgut re- arrojasen de las fàbricas a todos
mentada parella.
.
(p assar 1 no ens en penedim, car los obreros libre_s; y no sólo coaccio•••
Diu l'apuntament que, conduïts els
hi hem trobat escrit el seg-..tent:
nó Y nmedrentó a los que por budetinguts a la caserna dels Mossos de
«CUatro años durante los cuales manidad titubeaban, sino que, para
De conformitat amb el que dis- l'Esquadra, aquells declararen que
nuestros compañeros destacados de la vencer su resistcncla, amcnazó con posa
l'Ordre
ministerial
de
13
de
dejunt amb l'individu que llav!a aconOrganizac1ón han sufrido las mà.s amontonar en las càrceles a los que
del 1934 («Gaccta» del 15), s eguit fer-se escàpol i que de mal
Viles persecuciones, encarcelamientos no fueran echados a la. calle.» (Pà- sembre
queda oberta a partir del l.er d'a,. nom li diuen "El Mafio", havien de
y desUerros, que la demagogia del <Pf.4sina 4) .
gost la inscripció condicional de la reamzar un atracament a l'automògrupo de ollgarcas que desde el dia
matricula per al curs 1935-36.
14 dc abrtl de mil novecientos trenta
• • •
bil que cada dissabte va de BarceEs recorda que el primer paga- lona
y UllO Uencn en sus manos las rien«Macià, con fines polit.lcos y sólo ment
a la !àbr:ca Asland, dc Montés
de:
30
pessetes
en
paper
d as del poder. Nuestra organiza.c.lón para Ja captaclón de votos en favor d'Estat, 20 pessetes en metàlll.c, una. cada 1 que porta els diners par al
ha sido la màs perseguida, sobre del Estatuto, prometió justicia a los pòlissa de l'SO per a. posar a la sol- pagament dels obrers de l'esmentada
tooo en Cataluña, donde los gober- perseguidos y les blzo Uusionar con licitud
i nou segells . mòbils de 0'25 fàbrtca. Segons sembla, primer hall.a.utes de la Esquerra se ensaiia.ron cspejuelos de reclamo, pero faltó a.
vieu d'apoderar-se d'un taxi en el
'de tal torma contra. nuestros compa- su palabrn, como otras veces, ape- pessetes.
La Secretaria és oberta tots els qual hi aniria l'esmentat "El Maneros, que en un solo mes caseron, nas logra.do el éxito del plebiscito.» dies
feiners d'onze a una per a to- fio". Les armes que portaven els habajo las balas de los pistoleros de gi na 4).
tes les inscripcions que siguin ne- vien estat facllltades pel repetit
Companys, m~ de Veinte, todo por"Maño". En la seva declaració en
cessàries.
que los Sindicatos Libres no quisie• • •
el sumari, Díaz afegl que el paper
lr on poner a. los trabajadores al servi- ! «Lo. revolución de lo.s bastardos, de
que li havia estat reservat era el de
NOTICIARI
cio de. la Esq~erra, Para: ha cer la los cspúrc01, de los dcsnat.uralizados,
vig"lar, stnse prendre part directa
r evolución polfuca, cumpliendo leal- ha berido los puntos vit.ales de la
en l'atracament, 1 també digué JlEls
cursets
de
català
de
l'Ateneu
mente lo que dicen nuesu.·os Est.a:tu- ecot1omia nacional y acabarà destroménez que ell no h avia de prendre
tos, que problben toda mte~íón zàndolo todo, hasta lo màs alto y Enciclopèdic Popular.- La ComlSSJÓ part en el fet, ja que estaria. sefpolftica,
sea del color que qrnera.» permancnlle, sl se le dej::t Via llbre.. .» clt> Clas.es de l'Ateneu Enciclopèdic parat dels altres qua.n &'ha\"la d'ePop¡.Uar, ha organitzat pels propers
t.(Prfmera pàgina).
(Pàgina SJ.
mesos d'agost. 1 setembre, un curset fectuar ratracarnent. També llegí el
de Català. Elemental 1 un altre U.e jutge les declaracJons dels mossos
• • •
Superior, els quals aniran a càrrec de l'Esquadra que practicaren aquest
«¡Hombres! Vosotros los que pre«P<'ro sc sobresalta mi conclencJa del stmyor Sal'vador Roca 1 Roca, servei.
1d1caís !raternldad y amor, pudisteis,
!Por un pufiado infamante de diner?, de espafl.ol y de cristiano, cuando professor del Cens Oficial de la GeINTERROGATORI
DELS
~ un permiso de
por . estu: veo que su portentosa elocuencia pue- neralilat de Catal\mya.
PROCESSATS
El. dijolls, dia. 1, donarà començ
1d11s promesas, por ansia. de rmpe de, contra la debida ejemplandad
de
Ja.
justícia,
convertirse
en
la
Declara
apoe1
en
cw:s
primer
superior
lloc
que continuarà tots
Cl"istòfor
lalismo en el campo social, poneros
a 18.5 órdcnes de Companys para ase- logia. de \mo de los màs nocivos els duna..r:ts, dijous i di ~bte5; de Díaz, 1 després cle Ics generals de
1sinar a obreros como vòsotros, para hom bres publicos - Lluís Companys 1nou a, deu del. vespre, i 1 elemental la Llei, diu que "El Maño'' 11 devia
'coaccionar a patronos y hacer efec- _ que en est.os calamitosos tiempos tol¡; dtllu.ns, ctimecres 1 divendres, 400 pessetes i com que l'amo del p's
l'anava a treure p.;:r manca de pativa el pacto del ba.mbre ...» (Primera ha padecido nli. patris y que el fal- també de nou a deu del vespre.
' puede ue- serà
La matriculJl. per a ambdós cursos gament, les bl va d~manar, 1 "El
pàginaL
sealll.!ento de los hechos
completruncnt gratutta tant
var a una apoteos<~ del cnmen màs pels socis de l'Ateneu, com pels qu~ Maño" li contestl. que 11 donaria
••
execrabl~ ~e tr!liC!On, con extravio no ho slgui.n, i des de avui resta aquells diners i més encara. sl prenia
El mateix periòdic, en la pàgina 3, de la opm.16n
publica, çon escàndalo oberta tots els dies feiners, de vuit P'U't en aquell atracament 1 que la
ataca durament al que anomena 41\'e- del pueblo y con
penuciosas conse- a. deu del vespre, a la secretaria, seva !eina aula únicament la de \1verendo Padre Oaf<»>, I diu:
gUar, ja que no bl ba\·ia cap perill.
para la salud social, que carrer del Carme, 30 i 32, primer.
«Otro dia se difama e insulta pro- cucncias
~ngo en. màs que ml vida.» (PàMatrlculs gratuila a l'Institut Na• tota \"egada que els dependents de
c~nte en pl&no Parlamento nl
la.
fàbrica Asland estuen conformes
g1ha 8, duna carta oberta adreçada clonal de sqon Ensenyament «MallúSttc general y aran pat..'io~ ~ a OSSorto
i Oallardo).
rapi I». _ Eis que 1:\ solliciti.Jl per a ti~ixar-se robar. Digué, també, el
tfnez A.nldo. La palabra rec1a y Vlprocessat
Díaz. que a la Comandàna les com'OCatòriea lllure d 'agost l cia dels Mossos
bronte dc prcclaros caballeros espade l'Esquadra, com
«Solidaridad Obrera»
oficial de setembre, hauran do lliu- qne
Ifioles at.aja. las insolencias y repl1ca
declarava allò que ella voUen,
a. los ill!ulkls. El P. Gafo enmu- Sembla que pròximament rea~ rar les inst.àncies i la documentació fou no
amenaçat 1 obj ·etc de mals
reixer¡, l'òr¡;an <1e la C. N. T. a ca- a is. secretaria, de dotze a tret-.c.e hodecell.
tractes, i aleshores ell signà allò que
talunya, «Solidarldad Obrenu.
res. de 1'1 al 15 d'agost pròxim.
• ••
aquells volgueren , tot i que no s'ajustava a la realltat.
«Henos aqui después de cuatro
aftes de las màs enconadas persecuDeclara. després Rafael Glménez,
ciones contra nuestro honor, nuestra.
el qua.l, contestant a pregunte¡ del
llibertad y nucstros dereèhos màs elevocal ponent, digué que li havia estat
VIES ORINARIES • BLENORRAGlA • VENERI
1menlales de l!ombres; ¡después de
presentat "El Maño ", al qual va de1MPOTENCIA • OORACIO ABSOLUTA
cuetro 11,{\os en que pretendieron exmanar telna 1 que aquest 11 havia
tender so.iiudamcnte el certUicado de
avançat cent pessetes . Segueix dient
Consulta dè 12 a 1 í de 6 a 8 • Carrer SANT PAU, 66, praL. L•
nnestra. defunción aquellas hordas
que al cap d'Uns dies l'indiVidu en Tallers, 2t, entJeSGI • 0'11

CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Leandre Solé ... ... •.. .. .
Josep Pla ............ . ..
Miquel Sa.llnas ...... ... . ..
Joan Ventura ......... .. .
Domènec Dalmases .. . .. •
Jaume Escura. . .. ... ... ...
J osep Teixldó ...... .. .
cristòfol Badia. ... •..
J osep Fabregat .. ... .
Eusebi Noguera .. . .. . ...
Ramon Solé Vllardosa. ...
J oan Carbonell ... ... . ..
Josep Casanoves Gumà ...
Angel Aguirre .. . .. . .. .
Joaquim Senserrich ...
Antoni Clemente... .. .
J osep Casal ... ... .. .
J osep J ané ........... .
Un cacauer d'esquerra
Isidre Albareda ... ...
J osep Bas .. . ... ... . ..
Martl Caus ..... .
Amadeu Bosch ... .. .
Joan Subirana. ... .. .
Ramon Corbella . .. .. .
Antoni Ba.rtroli ... . ..
Francesc Vendrell ....... ..
Francesc Bernades .. • . ..
Antoni Fa.rrés ...... . ..
Amadeu Valldaura ...
Josep Pons ......... .. .
J aume Alemany ... .. .
Ramon Casal .. . .. . .. .
Ramon Solé Brufau .. .
Joan Alibau ... ... . ..
Jaume Nernadas ... .. ....
Lluts Verdés ............. ..

I

Ramon Torras ...... .. .
Marti Ferran .........
Salvador Quatrecases...
Càndid Corbella. .. . . ..
1'- Salvador Torras ... •..
1'- Maximi Suances .... ..
0'50 J osep Arce ... ... ..... .
1'Alfred Suances .. . . .. .. • . ..
2'Pere Mestr es ...
1'Pere Balcells
1'J aume Tutusaus .. . ... ...
2'0'50
1'0'50

2'-

2'1'-

s uma anterior ... •.. 113.540'00
LLUITA
0'50
per BENET MUSSO LIN I (E·
J osep Santacana, 1 en0'50
2"20
dlcló definitiva) Volum I.
Els atenesos estaven molt orgullo- sar-se. Sap, quan és necessari, retrada futbol ............. ..
0'25
OCI
EM
uOesde la campaña pro gue- sos de llur Constitució. Celebrave•1 nyar el poble amb una rudesa !L·
Ramon Santfeliu, 1 en0'20
rra hasta el fasclsmo (13 no- en tots els tons Soló, f u n d a. d o: fectuosa i reprotxar-li les seves fal2'20
trada futbol .. . . .. . .. . ..
IDEES
0'30
viembre 1914-23 marzo 1919) » de llur democràcia. L'elogi de la tes • Estima la democr àcia, tot l
Albert Sànchez Aznar, 1
0'50
2'20
Bosch, casa editorial e Ba r- Constitució era un dels «llocs co- malmenar-Ia de vegades. Sap que és
entrada futbol ...
A VIAT ES POSARA A
0'50
2' celc..u
muns» dels discursos fúnebres. Tuc1- 1~ deu profunda de la grandesa d'AGenoveva Segurana ...
LA VENDA
0'50
rés l'autor de la més antiga i tenes. i que aquesta grandesa fs
Margarida Fa.rré . .. .. .
Els rets probables 1 possibles d'E- dides
0'50 Maria Rovira .. • .. • . .. .. •
1'1'la més profunda d'aquestes «Ora feta, no solament de força. material,
Mercè Pons .........
Comandes:
t!op1o ban tornat a situar a primer d'l
0'50 Paquita Prat .. .
r1'. .. .. .
Adela Coch ... ..... .
Societat General de LliJa la figura de Mussolini. Nningú clons fúnebr es», que ell atr ibueix a sinó també de força moral. El ca0'50 Palm!ra J ust, a la me5'Antoni Tondo .. . .. , .. .
P ¡gnora com en aquesta casa som Pericles. En ella declara que la gran.- ràctet: dels atenesos, no és com el
111.
1
14
Barbarà,
breria
1'~·mòria de Macià 1 U uts
Agustt Abos .. • ... .. .
d'Atenes ve de les seves lleis dels tebans 1 espartans. Es noble i
~eductibles adversaris d'allò que en desa
Barcelona
0'50
rCompanys ........ .
1'Isabel Possas ........... .
dels seus costums: unes i altre-i humà. Coneix i practica el desinterordre politlc signifiquen Mussoltni icrearen
0'50
r1'... . .. ...
Miquel
usta
J
..
..........
que
Escoda
guerrers
Amàlia
dels
l'heroisme
idees
les
de
bellesa
la
Estima.
ès.
r
i els seus mètodes.
0'50 Marina. Miquel .. . . .. . ..
1'0'50
Antoni Ventura ... ... . ..
l:orador elogia; és als costums i a generosos. El paper històric d'Ate0'50 Llorenç Farrés .. . . .• .. •
però, és un deure d 'imparcialitt>.t, les lleis que cal retornar sempre per nes és un paper de consagració a
1' 1' Antònia Escoda... .. ..... ..
2'- Marlan Andrés .......... ..
conèiXer que al costat del Mussc- a comprendre l'acció d'Atenes. se- totes les grans causes i especial1'1'Assumpc1ó Barr!os ... . ..
1'
~i dictador , del cDuce» autoritar i gueix un anàlisi meravellós del :è- ment a. la llibertat grega. El poble
25' 1'Francesc Caro!... .. . . . . .. •
J o .............. . ........ .
A la 110stra Direcció e! va r ebr e Nou xofers d'Automòbils
1' - Ramon Farrés .. . .. . .. .
i be}l.lcista, viu 1 s'hi !on un altre gim 1 de l'esperit de la ciutat. Cada è.'Atenes és l'únic que hom pot fer
1'0'50
JliUSSOlinl escriptor, del qual hom no frase d'aquest discurs té un(l. ffran vibrar parlant-li dels drets de Gré- dies enrera una lletra, plena de bt9'1'J osep Vlch Vila .......... ..
Garatge (cinquè mes>.
edac!or
r
el
a
contr
0'50
te,
mala
de
i
li!
~ menys de I?Srlar amb elogi, E n
10'
1' Prat .............. .
Pere Curell Sunyol .. . .. •
cia. Es l'únic que es pugui aconsolar d'aquests cecoS».
o·so Joan
judicar, estrictament, al mèr it lite1'.. •
Antoni Ferrer .. .
M. C. organitzador Comide la desfeta pensant que ha con\0'50 Francesc Vilarrubias .. . ...
Entre els companys va coment arrari de les seves obres, no ens es0'50
tè Pro-presos 1920 (siplert el se udeure fins a. la fi 1 que
0'50 Esteve Ollé .. . .. . . . . .. ,
1'cauria. fer el rebec i negar-li el pa
1'sena vegada) . . . .. . .. . . ..
ha restat fidel a les seves tradicions. se molt aquest semianónim. En diem
0'50 Albert Sàbat
per tal com el signaven unes M. T «Acció Radical CaHI.\ sal pel sol fet de tractar-se del
2'...
Tots aquests trets concorden. Tots ai.xt
1'- Antoni Ventura .. . . ..
1'nostre antípoda ideològic.
1'talana» (SJ.SeD.a vegada)
jt:stlliquen el que deia ja Herodot, inicials.
coincideiaquestes
1'que
sigui
Com
1'Unes esquerranes (quota
Pepa Prat ............
Aquest primer \'Olum de l'obra
que el poble atenès havia tret del
1'molt
3'dibuixant
d'un
les
amb
xen
1'setmanal) ... ........ ,
Emilla Cusiné .. . . .. .. .
mussoliniana ens posa davant d'l:n
sentiment de la. seva llibertat poll0'50
cosegüent
el
ter
va
algú
conegut!
3'1'A. M. i P. C.... ... ... . ..
Maria Carol .. . .. . . ..
tica l'entusiasme que la havia pernarrador de primer ordre. Bon es0'25
2'
mentan:
1'..
.
.
..
.
..
.
..
ida
Pr
Antònia
.. . .. .
Joan Panadès
mès de triomar dc les guerres mètilista. ExceHent cordinador de d!l·
3'1'- Antoni Llacuna ... . ..
-Valdria més que l'amic... Tal, Josep Rull .............. .
1'diques. Tots afegeixen a aquesta ades i eplSOCils. D'una hora lluny hom
0'50 J osep Caballol ........... .
3'firmació, la idea d'una. grandesa In· signés les seves delacions gratuites ... Per a. !a salut d'En Gass'adona que està llegint allò que ha
1'1' sol ... ................. .
teHectual i moral, que anava lllga.- t deixés de signar alguns dels seus
escrit un periodista -un perfecte
0'50
Una esque~:rana que esda, dll'ectament, amb l'existència de dibuixos.
periodista-, tota vegada que el tó
Suma 1 segueix ... ... 113.974'05
0'50
1' - x. x .... ............ ...
•••
pera les eleccions .. .
la llibertat política.
no enganya.
2'manca oui assegura oue les Un amic .............. .
No
Amb tota 1'habU1tat del més exTot això que hem dit no vol pas anunciades representacions de Fuen- Amo 1 uns companys ...
6'perimentat repòrter, l'amo d'Itàlla,
dir que la Constitució democJàtica teovejuna a Itàlia, per l'eximia Mar- J. E. G., 1 entrada .. . .. .
2'20
dOSifica l'Interès 1 carrega les tinels
tots
per
admirada
<i'Atenes fos
garida Xirgu, són el fruit d'una ha- FamlJia Blanch <2" vegates com i quan 11 convé. La seva
seus contemporanis. Aleshores ja se b!líssíma maniobra del Negus abisda) ........ . ............
25'prosa és enèrgica però, alhora, dolL van fer les mateLxes censures que sini contra el gran <!Corregidor» que M. T. c., per l'amnistia .. .
2'166'85
Existència en caixa el dta. 14 de juliol
tada d'una elasticitat d'acer que li
se li fan ara. «Es en el poble -<lLu és el seu antagonista Mussolint.
Salomó Nicolàs, 2 entrades
4'40
permet dir, en tot, allò que vol i
'1.D38"l0
6.871'85
l'ariStòcrata inconnegut-, on hi h:l
Ingressat durant els dies 1617 al 28/ 7
de
Coloma
Santa
S.,
J.
•
•
•
eu els mots previstos. Nl un de més
En determinat país del planetamés ignorància, indisciplina 1 malGramene, 1 entrada ...
2'20
SORTIDES DE CAIXA:
ni un de menys.
dat; la pobresa empeny els homE.s aneu. a saber quint-va exerctr fa Un sOCI de l'Ateneu Re505'Subsldls a diversos ... . . . ... ... ... ... . ..
Aquest pr imer volum, en les seves
vers les coses vergonyoses, produ\.ut pocs anys la seva brillant gest ió un
5'publicà de Gràcia .. . . ..
302'» a exiliats ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. .
la manca d 'educació i la ignorànCL'l conseller nou de t rinca.
primeres 388 pàg., no ens dóna cap
2'La nena. Pepeta Sanper
d
per manca de diners». Els «bons»
per m1tjà Comitè Pro-Presos .. .
»
3.005'48'50
.
.....................
R
E.
motiu per a esverar-nos. Es un llibre
de
cap
seu
al
onada
ordre
Tenia
horu
que
això
és
i els «dolents»,
26'50
de guerra, on un soldat que ha com60'» per mitjà Comissió Sabadell .. .
emsa que mat no es descuidés de R. F ..................... .
d esignava, entre l'e.nstocràcia ate- Pr
retallar dels diaris tot alló que es De ur e setmanal d'uns
batut durament ens dóna a conèixer
Sant Martl de
»
»
»
»
nesa, als rics 1 als pobres, als nobles
.
.................
amics
5'tot el complicat engranatge de !es
i al poble. Aquests termes eren tnu rejeris a les institucions que servia. Majó ... ...... ...... ..... .
Sesga!oles
50'70
2'seves r eaccions personals en camcorrents que s'anomenava cgovern Un dia, però, el cap de Premsa se R!qué ............ ... ... . ..
))
))
» Sant Vicenç dels
HERODOT
1'panya. Des de l'argot de trinxera a
n'oblidd.
-¿Com és que no heu acomplert Antollno ............. ..
1'les més elevades conclusions de t\.dels millorS» el règim que s'opos!l
150'Horts ......
2'a la «democràcia». Els el vostre deure?-va dir, emmurris- Vinyas ................. .
pus patriòtic, neixen amb f!uidesa ' transcendència, car es pot ben dir lògicament
))
100'70
Joan
St.
Horta
»
»
»
sovint
empraven
però,
demòcrates,
.
..
............
Curbella
1'esplè~dida de la ploma de 1 ex-cap , que tots els oradors 1 escriptors que el terme «oligarquic» (govern deiS cat, el co!'-seller.
615'a empresonats Presó Model
»
1'.
..
...
1
......
......
Ciurana.
seguiren no feren sinó desenvolupar menys nombrosos) que expressa el
soc!aliSta. La. lectura és ame~
-Els d1aris, avui,_ no parlaven de
)}
2'275'Montjuic .. . .. .
11
11
singu}arment, bellament, anecdotlca. les profundes indicacions del graa mateix fet sense afegir-hi una apr~ V. E. t els he estJ;!pat, senyor-féu Bassols ...... ........... .
Un grup de republicans
Pt~iu
281'80
«Tenim
politlc.
historiador
.
..
Nmgu no diria que el combatent
...
Tarragona
»
»
»
ciació ofensiva per a la majoria dels per tota resposta Z mculpat.
d'esquerra de TEIA <aobscUr que branda. el fusell amb el I ricles-, una Constitució que no <:s
402'80
»
.
...........
Reus
»
»
..
.
.
..
setmanal)
portació
22'05
desembara4? que havia bran~t la basa en cap model conegut, que és, ciutadans.
276'60
Lleida ....... ..
I
Gavaldà ... ... .. .
»
2'Jocs Florals de Malgrat Jaume
L'aristòcrata inconegut, autor de
ploma, est1gul cridat a deverur u~ més aviat, un model per a les alVicenç Fort ........... . ...
2'121':1
Girona ...... .. .
»
1
Tots els poetes de llengua Cata- Gerard
dels més terribles dèspotes que ha~ tres». Tot seguit n'assenyala els trets «La República Atenesa», tot 1 que
Capdevila (quota
282':1
essencials. D'antuvi, la Igualtat ab- acusa la democràcia d'ignorància lana són convidats a prendre part
Càdiz ........... .
»
I
conegut Itàlia i el món!
.
..............
setmanal)
5'Com hem de sospitar-~o, si la soluta entre tots els ciutadans. El i de barroeria, li reconeix una gran en els Jocs Florals de Malgrat, que
6.628'80
201'20
Pamplona ... .. .
»
»
Capdevila ... .. .
2'«Nota bene» que precedeiX la lli govern té per Objecte l'interès dt~ intelligència pel mal o almenys pel se celebraran el dia. 19 d'agost, a les Joaqtum
GRUP D'AMICS DE
p_art del llibre acaba textualment . tots, i no el d'una oligarquia. En manteniment de la seva dominac1ó 1 onze del mat!. al Teatre-Cinema LI- ELCADA
SETMANA:
Existència en caixa el dia 28 de juliol
409'90
els afers privats tothom és Igual da- pròpia i la satisfacció dels seus in- ceu.
aixi?
Eduard Carrió .. . .. . .. • . ..
1'CARTELL
«Avu1 les trinxeres fangoses i en- vant la llei. En el manejament delS
Miquel ......... ..... .
1'sangonades engoleixen els home~; 1 afers públics, ni el rang social, ni
Flor Natural 1 100 pessetes: Ser:\ J. Artau .. .......... .. .
1'però l'Europa dc demà veurà sorgLr h. fortuna no tenen prlvtlegis: es
adjudicada a la millor composictó Feo ................... ..
1'd'aquells solcs tràgics les fl?rs pur- 1-.1. vàlua pròpia dels individus, .>0poètica que canti l'Amor; segons el A. Abejaro .............. .
1'púrees d'una més excelsa lltbertat.» bres o rics, que els assegura una incostum establert el guanyador hau- J. Flinch ...... ....... ..
1'¿Era aquesta «excelsa llibertat» el fluència. Aquesta Igualtat és essenrà de fer-ne present a una dama J. Mestres ...... .. ..... ..
1'liberalism~
jou del teixlsme, reduint a l'escla- cialment liberal. Idèntic
d._, la seva elecció, la qual en ésser A. C.......... .........
1'vatge moral 1 politic, quaranta mi- en la vida quotidiana dels ciutadans.
proclamada Regina de la Festa, lllu- R. R ..................... .
1'Ingressat fins a la data .. . .. . ... ... . ..
113.540'60
llons d'homes? No ho creiem. En Ni la llei, ni els costums no vigilen
rarà als poetes premiats llur corres- L. Tejero ............. ..
1'aquell temps el soldat del ca~'>, tirànicament llurs activitats o llurs
ponent premi.
F. Garcia ............. ..
1'per retorn de subsidis .. . . ..
»
1.765'- 115.305'®
de nl'asprtssim» Carso, com ell o.lltl, plaers. La. llei 1 els costums, liberals
Englantina (75 pessetes). Donatiu Palatina ..................
1'devia estimar encara una llibertat en tot el que es refereiX a les ra.
de l'Ecxm. Ajuntament de Malgrat. Queralt ............ ..... .
1'SORTIDES DE CAIXA;
vestida amb els figurins que preco- laclons individuals, no són severs i
Serà adjudicada a la. millor poesta 1\iiralles ............... . ..
1'temibles més que per assegurar t.l
Subsidis a diversos .. . .. . ... ... .. . ... ...
nitzava «Avant!».
patriòtica.
13.532'45
Rossell ................... ..
1'VIola d'Argent (50 pessetes). Pre- Salvador M .............. ..
¿Va ésser la guerra, complicada. compliment dels deures públics. So1'a exiliats .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
»
5.115'mi de la Clerecía local. a la més Arenas ...... ............. ..
amb la disciplina militar 1 l'esforç bre aquest punt, les sancions legals
1'per mitjà Comitè Pro-Presos .. .
»
53.545'inspirada poesia que cant! la Fe.
Santgenis ............. ..
lllimitat de cada dia, allò que va i le~ de l'opinió mantenen una dis1'per mitjà Comissió Sallent .. .
»
800'Ultra aquests, hi haurà set ,re- Vendrell ..................
1'redreçar en l'ànima de Benedetto, c~plma respectada per tothom. L<l.
mis de 50 pessetes per altres tantes Fumadó ..................
Esparraguern
»
»
»
»
forces adormides que, el dugueren Vlda és dolça a A~~es, sense ~u.re
1' 1.920'poesies de tema lliure.
L. Borràs ...... ........ .
on és? ¡Qui sap! Potser a les con- e~ el luxe. No s h1 fan maquma1'» Sabadell ...
»
»
»
5.930'Condicions: Tots els treballs inè- J. Salud ...... .......... ..
seq!iències de la repugnant i tnqua- c1ons per a la guerra. Hi són est_i1'Hospitalet ...
»
»
»
»
1.500'dits, anònims ! acompanyats d'un R. MadureU .. . ... .. . . .. .. .
1'lificable monstruositat de la guerra, mades les arts i la ciutat fa serVIr
Ulldemolins ...
»
»
»
»
180'plec clos que contingui el nom 1 Vicenç Jullan ... ... .. .. ..
1'cal a.!eglr la d'haver desviat i de~- 1~ riquesa com ~ Instrument d 'a~
l'adreça de l'autor i damunt el titol Camarasa. ...... .......... ..
natura.litzat les formidables cond1- c1ó. La. democràcia hi és !nteHlgen.,:
1'Horta St. Joan
»
»
»
»
1.581'15
I lema de la composició, han d'ésser Pola ......... ............
1'clons d'un home que podia haver A Atenes el ciutadà sap portar. a
Vicenç
Sants
»
»
»
»
tramesos al Secretari del Jurat se- Folch .............. .
1'servit el poble i ha preferit !er-se'n la vegada, els prop1s afers i els de
Horts
dels
1.775'..
.10
.............
que
el
Calatayud
troba
hi
VIa
Pla,
Hom
1
ciutat.
la
Castells
Francesc
nyor
tirà
1'))
l)
Solsona. ...
»
Josep Cana.lejas, 19, per tot el dia. A. Aparlclo . .. . .. .. . .. . . ..
650'1'~aquest gruixut i elegant volum, ~or~euoc~~!~ ~ésJ~so~¡~i;reraq~~
J. Qumot .............. .
13 d'agost propvinent.
))
))
))
))
1'Perafita
360'-CIDIDES
TU
TotS
politlca~
en
entenen
ensems,
les
d~ prop de 40~ pàgines, nom_é~
Per a adquirir el prem! és indt.'>- V. Gassol ..... . ........ .
1'))
))
))
))
Vilanova
la.
1t> darreres, s ocup~ del fe 1xiSIDe són capaços sinó de concebre el parLa. nena Rosa Arenas a la
pensable assistir a la Festa.
Geltrú
tit que s'ha' de prendre en cada ca3 , teressos. Fa veure, a meravella, cotn
naixent, caldrà Jlegll' i esmentar
4.665'memòria. de l'Avi ..... .
Els noms dels components del Ju1'volum l i -ho farem un dia d a_ almenys de jutjar sanament. La pa- totes les institucions estan combi- rat qualificador, es faran públics tl Rojals ..................
l)
))
1'Sant Marti de
quests-, on el text és tot ell consa raula no els sembla perjudicial per nades en vbtes al ma~e1x fi: la 1- dta. 2 del proper agost en donar-se Alvar Oliver ............ ...
1'Sesgaioles
1.553'85
grat a_ la post-gue~ra i a. les s_eves a l'acció; temen, per contra en les guaitat entre els ciutadans ! el do- a conèixer Ja segona llista de pre- R. P!anas ............ . ..
1'))
l)
l)
St. Pere Ribes
375'en
veu
Ell
ncmbre.
gran
del
mini
ignorància
decisions a prendre, la
conseqüències polibques a Itàlia.
mis. - Malgrat. 24 de juliol del 1935. Borràs H .............. ..
1'l)
l)
»
Resumint, una _obra qu~ -;deixant que no és illustrada per la paraula. això un designi premeditat que no - Per la Comissió: Josep Tumé i
Vallfogona Riude banda prejudiCis i cnteriS-, re- D'altra banda el coratge en les re- pot ésser que existis en la mt:sura. Lluts Garriga.
ARENYS OE MAR !Secorb ..... .
150'95
vesteix un considerable interès 1 ho- solucions ve, sobretot, de la ignoràn- que ell vol fer veure. No cal que
gona vegada.) :
Jl
a empresonats Presó Model .. .
4.770'nora la casa editorial Bosch, per la cia de les dificultats; a Atenes \a repetim el que dm sobre els jutgeòi,
Josep Bota ........... .
2'»
Castell Montjuïc
»
»
1.100'riquesa amb que ha sabut reves- acompanyat de càlcul 1 de reflexió, perquè ho ferem en l'article «La DcLLUIS CAPDEVILA
Josep Crupera ........ .
2'Jl
1 el coneixement dels perills a córrer mocràcia a Atenes, segons JacoL>
tir-la.
Tarragona .. . .. .
»
»
Josep Xiberta ........ .
2' 2.417'65
Un vidrier ............
nv l'aflebleix, cosa que denota lea BurckhardtJ.
2'» »
Reus .......... ..
»
1.289 45
Sócrates 1 Plató, donat l'ideal que
ànimes verament fortes. Pel que (a
Lleida
»
»
5.149'20
EL PENSAMIENTO
(Segona
GRANOLLERS
1
a la igualtat democràtica, cal !er tenien al pensament, no és estrany
))
Girona ...
li
»
aportació setmanal) :
1.759'observar ben bé que no comporta, que censuressin el govern democraDE MALATESTA
» »
Càdiz
»
eGo.-.
el
en
diu
però.
Sòcrates,
tic.
.
tirà.....
Vila
dominació
S.
3.591'65
la
de cap manera,
1'NOVEL-LA
l)
J. Vila ..... .
Pamplona
11
»
0'50
per LUI GI FABR I :: Blblio- nica de l'Estat o una opressió so- gias», que Atenes és la. ciutat del
1.185'35 114.895'70
1'5 pessetes I. Corbera ............
t eca Universal de Estudios cial dels individus. La igualtat at.e- món on hi ha més lllbertat de pa.... ... .. .
Ri.mundi
D.
que
evidència
tota
de
és
I
raula.
fundadels
pensament
el
1'en
nesa,
Mauccl
Editorial
,·
•.
soclales
Existència en caixa el dia 28 de juliol . .. . ..
409'90
ta llibertat no debla existir m
dors de la democràcia és essencialE. Munné ........... .
0'50
P. Corbera ...... ..... .
L'anarquisme, cos de la doctrina ment individualista i hberal: impll- ~~lekcrates, durant la breu dÒmi0'50
que
Pel
(tirans).
«Trenta»
P. Royo ............ .. .
Bocial dita Anarquia, és, dintre la en la sotmissió a les lleis, però so- nació dels
1'J . Vinyeta ...... ....... ..
seva relativa joventut -no data pas lament en el terreny de !a llei, é~ fa a Plató, tot 1 condemnar !a de0'50
F. COsta ......... ....... ..
de massa anys-. una de les ma.- a dir, en el compliment dels deures mocràc!a, li passa amb ella com amb
0'50
(QUARTA EDICIO>
S. Botey ................ ..
tèries més discutides i més mal com- cívics Indispensables a la vida col- Homer, el qual adora, a despit di!
3'A. Botey ................ ..
preses. En general, la gent, el ciu- lectiva de la ciutat. Es a dir, aquesta bandejar-lo de la seva republlca 11'EL SENYO R JOV ER I LA
2 pessetes E. Botey ............... .. .
tada mig no admet l'existència d'al- igualtat no és ni «estatal» n! cso- deal. En múltiples dels seus ~dlà
1'PROCESS O DE MATARO
legs» trobar!em l'elogi d'homes <Petres anarquistes que els que sem- cialista».
gestor de Governació,
conseller
El
lbbres
dos
aqu~ts
Lltg¡u
REPUBLICA»
«CENTRE
consa·
una
són
que
coses
i
r!cles)
retroes
Aquest ideal de Pericles,
bren de bombes els carrers, els que
senyor Jover 1 Nonell, en rebre els
IGUALADA :
atempten contra les formes repre- ba, com hem dit, en tots els oradors qüència vivent, real, efectiva del to
ha fet les següents
els
periodistes,
sentatives, o bé, encara, els que amb que, durant un segle, senyalaren la l.n1mltable que donaren els ateneJull .Mestr.. ... ... ... . ..
2' - manifestacions:
AQUEST ANY ES D E.!Iï>ATla consigna de cno votar», serveixen ruta. a At.enes. El cPanegiric» d'I- sos a llur democràcia.
..
..........
Camps
Magl
2' NOTICIARI
- He assistit a alguns dels actes
XEN MENYS PASSAPORTS
eh~ interessos de la burgesia més re- sòcrates no és més que una llarga
Miquel Solà. ... .. . ... . ..
1'amb
Mataró,
a
celebrat
s'han
que
correSJ)(>número
el
aparegut
Ha
:lc
fonament
acabar,
per
Aristòtil,
Pericles.
de
de Passaports de la
discurs
del
Negociat
Al
paràfrasi
amb
carni
el
calcitrant, aplanant-li
Josefa Pu1g ............. ..
1'1 tota cultura, no condemna ni e!og_ia
En
major.
festa
seva
la
de
motiu
la
de
juny
de
mes
darrer
al
nent
de Policia S'ha notat enPrefectura
guerres
les
cantant
segueix
!sòcrates
aplicacions
Insòlites
i
equivocades
..
.
.
..
Gabarró
Bartomeu
2'la cursa. de motocicletes es va. reun notable descen,s en l'exped,l l'acció directa, la qual, sovint, entre grecs. Vana, sobretot, l'espe-1 cap sistema de govern ca. pnon». notabillsSlma revista. «Annals del Pere Bertran .. . .. . .. .
1'- gistrar un accident que hauria po- guany
dició de passaports. L'any passat, per
devé la més Indirecta de les accions. rit de dolçor, el regne de la llei, el Tots poden ésser bons, per ell, si Periodisme Catal:l». Consta de m~s Jaume Ollé ........ .
2'Un
conseqüències.
fatals
tenir
gut
i conté, entre al- Roc Mestres .. . . . . . ..
se n'havien estès ja uns
Cal desfer aquest error, i assa.ben- gust de les coses de l'esperit, que e.sémantenen d~ d;o l~.~~ge:a~~ de cent pàgines treballs,
2' - motorista, degut a un fals viratge, aquestai data
la confe- Joan Roca Puig .... ..
aquest anq no és d'esperat.
23.000
re- tres remarcables
tar 1a gent que dins l'anarquisme, te Atenes, 1 diu que el nom de Grè- n;t s assenya ·
2'capità
d'un
damunt
llançar
va
es
Lluls
senyor
el
donar
va.
que
rència
com dins l'Escolàstica o el credus cia és sinònim de civilització. De- dir que, quan ~quest cf¡ .!~l
Torrents ... .. .
2'- l d'un o!lcial de la guàrdia civil que s'arribi a Igualar aquesta Xifra
Almerich a l'Associació, estudiant la Isidre
Y-' •
manxester!à, abunden els homes que mòstenes és més . beHicós. Sap els senta, la democ c1a no
Josep Balcells ... ....... ..
1'- que es trobaven en una giragonça ni tan sols a la meitat.
caldistints
sota
professional
vida
JOSEP SOL
s'han cremat els ulls llegint i me- perills que volten Atenes i la vol
Graells ... ... .. .
1'- de la carretera. Afortunadament les
:r:es, 1 especialment pel que fa a 1:1 Sebastià
ACCIDENT FERROVIARI
ditant, sense deLxar, per això de forta abans que tot, per a. defenCelesU Graells ........... .
1'- lesions no tenen la gravetat que
tasca dels informadors. Aquest es Salvador
El diumenge, a les 6'40 de la tarda,..
..
.......
Enr1ch
o·so
hom suposava. Segons han maniestè- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --. tudl del senyor Almerich palesa li Josep Piqué ...............
contemplació
una.d 'acció
sacrificar
i de combat,
ru, el llur aanhel
0'50 festat a l'Hospital on es troben hos- es trobava a l'estació de Sant Vicompetència que, en aquestes m(l.- Joaquim Solé .......... ..
Però d'acció i combat tntellectuals
2'- pitalitzats, llur estat és satisfactori. cenç d~ Calders el tren de passat,.
periodista.
veterà
el
té
tèr!es,
gers numero 344, procedent de Picai doctrinaris.
............ ...
0'50
Hi ha, també, un historial de b Pau Pons
D'ençà de la. implantació del nou
Alemany ........... .
Moltes de les cledes poUtiques 1
1'- règim -ha seguit dient el senyor moixons, al mateix temps que el núvida de l'Associació de Periodistes, Jo"ep
Pol ... ... ... . ..
SOC!als que diuen penjaments de l'a1'- Jover i Nonell- no s'havia celebrat mero 62 que venia de Tarragona. A
una crònica 1 un noticiari. Cont~. Francesc
Rabat ......... .... ..
narquisme, tilliant-lo d'agregat de
1'- en aquella ciutat la processó tra- conseqüència d'una falsa maniobra
PUJA~
CARRERA
JAUME
«Fu- Joan
secció
l'acostumada
mateix,
a!xi
Antoni Freixes ... ... .. .
boigs furiosos, no compten en els
1'- dicional que se celebrava un dels el darrer va envestir el primer. Tre~Í
llejant Ja Premsa», en la. qual s'es- Josep
vagons quedaren destroçats.
..
.............
BISbal
seus rengles figures d'una prepara1'1!1
de
problemes
interessants
tudien
dles de la festa major. Aquest any
A conseqüència de la topada. resul..
.
.
..
.
..
.
..
.
..
Pons
Isidre
cio) cultural 1 un talent positiu com
1'classe.
celebrat amb un èxit sense taren ferits Joan Virgili 1 GüeU de
Erico Malatesta, del qual Lulgt Fa1'- s'ha
La. part griú!ca d'aquests quadern' Josep Baliellas .......... ..
gengran
una
acud1
Hi
precedents.
23 anys; Gregori Garcia 1 Sant:ma:
Ventura ....... ..
bri ha reeixit a donar-nos una doo·so tada de tota la rodalia.
recull fotografies dels diferents ar- Emili
de 27; Francesc Juliàn 1 Pastor 1
Ramon Altarrtba. ..... .
cumentada i completa biografia.
1'tes l festes en els quals han prt'3 Isidre
de
l'Ajuntament
a
tarda,
la
A
Miquel .. . .. . . ..
1'- Mataró, es va celebrar la cer\.m~ Gu1llem Arbós. El darrer de pronòs-.,
Avalora l'interès d'aquesta que,
part elements periodlsUcs.
greu 1 els altres reservat.
Francesc Jorba MU ...
o·so nia de descobrir, a la galeria de ticForen
Ultra la figura biografiada, ens perDictadura?
o
Democràcia
assistits al botiqut dc l'esMarc Fretxas .. . .. . ... .. .
2'tnet seguir pas per pas. el moviment
de
retrat
el
.IHustres,
mataronins
Els tres primers passaren als
tació.
Josep Calzada ........... .
1'- l'Abat Doltrt. COm és sabut -digué
de rebeHla de les masses obreres, a.
Economia individual o corporativa?
Ramon Montoliu ... ... . ..
2'- el senyo:- conseller- aquest abat seus domicllls 1 els altres a la CJ.f.
Part.1r de la primera Internacional,
nica Oliver.
Angel Orobitg .. . ... .. . .. .
1'- és
i com 1 de quina. manera va biun personatge de gran relleu.
Aquestes són les preguntes a desenroUiar
El tràfic estigué interromput fins
Uuís Serra ............. ..
1'- Es va declarar partidari de la Casa
furcar-se en distintes tendències,
Joan Tomàs ........ .
2'- d'Austrla, 1 l'Arxiduc el va hono- ahir, a les aet del mati.
una d 'elles l'anarquisme de Malace1cstt Tarés ........ .
1'testa, que no és pas el mateix anarPròleg de Bartomeu Amengual
rar amb diversos càrrecs imporFrancesc Jorba. Motlló
2'quisri:Je de Balrunine i molt menys
.
..
...
...
Miquel Valls
o·50 tants. En triomfar Felip v, no 11
encara el de Kropotklne.
CAMISERS
va voler reconèixer ni el Bisbat de 1 Nonell que després d'aquesta ceAgusU Prat ........ .
1'- Solsona.
Aquells que s\.mpatit.ztn amb les
Es va recloure al mones- rimònia, que ell va Presidir mQSSèll'
AgusU caus ...............
UAMI~E.::. l'LAUA l l.AMP
1'idees llibertàries, encara que no hi
tir de Poblet, on va morir al cap Palomer 1 el senyor Agustl Ribes'
Ramon Bllliellas ... . .. •..
amb C1l I seda
1'combreguin, faran bé de llegir atemps.
poc
de
Josep Bagà .......... ..
van donar una conferència sobre~
1'questa obra. I encara faran millor
la casa millor a.s.sortldil
Finalment digué el senyor Jover el monestir de Poblet.
Miquel Bagà ... ... ... . ..
Administració i venda :
1'de llegir-la, els ad\'ersarls de tota
Joan Fabregat ... ....... ..
1' E'ORTAFERlUSò:>A, 24 l
tnena amb que compta la idea. anarMateu Serra . .. ... .. . . ..
1'FONTANELLA. 16
Q.Ulsta. Llegint-la s'estalviaran dir 1
malalties de la. infància, ha traslladat el seu
Enric Juncosa .. . .. . .. . .. ,
1'tscnure moltes bajanades.
JO&ep Vic T&ntà. ... ... ...
1'consultori al carrer Diputació, 262. Telèfoñ
Prudenci Solé... . .. .. . .. •
1' 12918. Visita de tres a ci.nc.
P.
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Llegiu el llibre de
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Preu: 8 pessetes

Llibreria Catalònia, Rda. Sant Pere, 3

Df • eaIahorra

'
Totes les causes rjustes troben resso-en
LA' HUMANITAT

la humanitat

6
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Les inundacions
de 1na
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INFORMAC IO DE l'ESTRANG ER
Els maltesos es manifesten contra. Itàlia

•
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a favor
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Esclata una fàbrica italiana r
• •
de mun1c1ons
PRISI 1\IINISTERlAL A HOLANDA
El senyor Colijn, president dimissio' iihrl del gol'em holandès, al qúal la
iéfua Guillermina ha.• reiterat l'en-.., càrreo de fórmà:r goverri:'
·
<Fòt.• Key§.tone.)
I

Avió militar polonès que cau
Varsòvla, 29. - Un avió militar ha
çaigut a terra des de 300 metres d 'altura, 1 s'ha destroçat, prop del cèlebte castell de Villanow.
• Dos oficials i un funcionari de
l'Institut Politècnic han r e s u I tat
inorts.
L'avió r ealitzava el seu primer vol
de p rova i hom creu que l'accideHt.
ha estat degut a una falla del motor.
MES

DIARIS ALEMANYS QUE
MOREN CORSECATS PEL
FEIXISME

Munte, 29. - El periòdic «Aagsburger Post Zeitung», un dels més
tics d 'Alemanya, cessarà de pubil; r-se des del primer d 'agost; seirà. la seva publicació com a. setmanar! cultural.
, Fins a l'ascensió al poder del nacional-socialisme, l'esmentat periòdic
;era òrgan del partit populista bavarès.

~

I

ELS EMPLEATS D ' AUTOOMNIBUS
DE LONDRES WHAN DECLARAT
EN VAGA

Londres, 29. - La vaga sobtada
d el personal dels autoòmnibus entre
Londres i els barris extrems s'ha
agreujat.
Tot el personal (2.300 empleats)
ha abandonat el treball. L'empresa
(\'òmnibus de Londres ha dirigit un
ultimàtum als vag-Jistes declarant
que acomiadarà tot el personal si
n o es reintegra avui dilluns al treball.
REBAIXA DE L'IMPOST D'ESPEC·
I
TACLES A FRANÇA

París, 29. - El «Diari Oficial» publica un decret fixant els impostos
'aplicables als ingressos dels cinemes,
'l<muslc-halls» l teatres.
lr· Fins ara, l'impost de l'Estat sobre
'els ingressos mensuals era: fins a
'1&.000 francs, el 5 per 100; de 15 a
,.30.000, el 10; de 30 a 50.000, el 15;
50.000 a 100.000, el 20; de 100
11 endavant, el 25.
D'ara endavant pagaran: fins a
10.000 francs d'ingressos mensuals,
~~1 2 per 100; de 10 a 30.0000, el fi;
Jie 30 a. 50.000, el 10; de 50 a 100.000,
~1 15, 1 de més de 100.900, el 20
'¡ser 100.

W

DURANT L'ANY 1934 A FRANÇA
.HI HA HAGUT 4.737 MORTS PER
'
ACCIDENT D'AUTOMOBIL

, Paris, 29. - El mlnístre de l'I nterior, M. Paganon, ha dirigit una
als prefectes de França inlyitant-los perquè, per tots els mitjans
;q ue tinguin al seu abast, procurin
\tninvar el nombre d'accidents d'automòbils. A aquest efecte, caldrà que
lacln ús de tot el convenient: «affi.
'ches», avisos a Ja premsa, indicació
'd els llocs perillosos, etc. .
h Segons la nota del ministre, l'any
~1934 han ocorregut 4.413 accidents
~~·automòbils i resultaren 4.737 per¡ones mortes.
·~ircular

LES ASSOCIACIONS ANTIFEIXIS•
)TES DE NOVA·YORK DIUEN QUE
NO PER METRAN L'EXH IBICIO DE
LA BANDERA GAMMADA AL
PORT
~ Nova-York, 29. - La Federació An-

:tlfeixista de Nova-York ha anunciat
tper a avui noves manifestacions con¡tra els vaixells alemanys que es troben ancorats al port de Nova-York.
~ Els delegats de 288 organitzacions
han pres l'acord de «fer impossible
~·exhibició al port de Nova-York de
la bandera amb la creu gammada»,
1 a tal efecte boicotejaran els vailxells
que l'ostentin.
1

Roma, 29. - Es coneixen detalls
e.!¡garrifosos de la catàstrofe ocorreguda en una fàbrica de municions
de Taino.
La fàbrica sinistrada estava !nstallada en un pintoresc turó voltat
de boscs bellís~ms. lloc frequentment visitat pels turistes, ja que
des de l'esmentat turó es divisaba
un paisatge magnífic.
Tal paradís es troba ara transformat en un immens terreny caòtic i
ple de desolació i de mort, d'aspecte verament terror1lic.
Els arbres han estat segats o IUrencats d'arrel, el sòl està remogut
com si s'hagués registrat un terratrèmol i ça i enllà. es veuen r estes
humanes plenes dc sang que els
equips de salvament encara no han
pogut recollir.
La fàbrica de municions pertanyia a la Societat General I taliana
d'Explosius de Guerra 1 s'h avia especialitzat en la fabricació de bombes.
Des de feia alguns mesos s'efectuava. treball intensíssim davant
l'amenaça de guerra entre Itàlia i
Abissínia, i s'ha vien enrolat e. la fàbrica molts camperols d'ambdós sexes habitants de la r egió.
Encara no s'han pogut esbrinar
les causes de la catàstrofe, que ha
pogut ésser originada per la caiguda d'algun caixó de municions, o
alguna causa similar, si bé sembla
estrany que unes caixes de muni·ciòns embalades per a un viatge de
milers de quilòmetres explotessin
per un &imple cop.
Primerament es r egistraren dues
explosions gairebé consecutives• i Ja
teulada de la fàbrica volà feta a
bocins; després es succeïren les restants explosions en nombre consicteràble.
Quan s'esva1 Ja formidable quantitat de fum, s'oferí als ulls de les
persones que acuciiren al lloc de Ja.
catàstrofe un espantós panorama..
Es veien cossos mutilats. Sorgien
d'entre el fum obrers greument ferits que es desagnaven llançant crits
enternidors. Altres ferits cridaven
que els auxiliessin. Per altra part,
els obrers que treballaven en els altres pavellons de la fàbrica no afectats per l'explOSió, fugien esmaperduts a través dels camps sense que
ningú no pogués deturar-los.
A la. primera Inspecció del 11oc de
la catàstrofe foren trobats trentados cadàvers espanto&ament mutilats.
Per a donar una idea de la contundència de l'explosió bastarà dir
que en vint quilòmetres entorn es
trencaren a les cases els vidres i la
vaixella. Es trobaren restes humanes a més de dos quilòmetres de distància i se'n trobapren d'altres incrustats als arbres.
A quinze quilómetres de la. fàbrica les persones foren llançades a
terra. amb forta violència, com si la
terra hagués fet moviment.
Un camperol, testimoni de la catàstrofe, ha declarat que després de
l'explosió el silenci fou absolut; només s'oïen els gemecs dels moribuns
i els ferits 1 els crits d'esglai dels
que fugien com esperitats.
Tota l'àrea de la fàbrica 1 una
considerable superficie immediata
quedaren tapades completament per
un fum espessíssim, que féu ja la
seva aparició poc abans de la primera i colossal detonació, superior
en potència- diu el camperol- als
trons més formidables.
Després, a mesura que anaven explotant le,s catxes de municions, es

succeïen formidables detonacions
sorgien projectils que s'elevaven a
enormes altures.
Afegeix el camperol que instants
després de l'explosió l'atmosfera. era
irrespirable a alguns quilòmetres de
distàncla.
Durant tot el diumenge 1 el maU
d'avui han afluït contínuament a la
r~gió grans contingents de policia,
«carabinieri~>, exèrcit i «camises ne·
gres».
El nombre de ferits, segons dades
oficials, s'eleva a un centenar. Es
tem que morin molts d 'ells.

L'assalt del «Bremen» a Nova York

ELS DISTURBIS DE BELFAST

Una de l<!s darreres fotos d'un d els barris extrems de Belfast, a Irlanda,
on aquests dies han tingut lloc arn b més violència els incidents provocats pels ele ments catòlics
(Fot. Keystone.)

UN TERRATREMOL CAUSA L'ENSORRAMENT D'UNA
ESGLESIA A WURTTEMBERG (ALEMANYA)

GOEBELS FELICITA LA TRIPULAClO
Berlin, 29. - El ministre de Propaganda del Reich, doctor Goeb)Jels, ha dirigit als tripulants del
transatlàntic alemany "Bremen" el
oogüznt t elegrama:
"Envio a la tripulació del "Bremen" les meves més cordials salutacions a.mb l'expressió de la meva
sincera admiració per la valent conducta posada de manifest per ella
a.mb motiu de l'inaudit atracament
comès a Nova York contra la bandera nacional alemanya, jactant-se
de la mateixa brutalitat per trobarse en infinita superioritat numèrica."
El comandant del transatlàntic
Ziegenbein ha contestat agraint les
salutac:ons 1 declarant en nom de
tots els tripulants del "Bremen"
que serà sempre el seu deure protegir la bandera nacional contra qualsevol atac, sigui on sigui allà on es
produeix!.

Londres, 29. - Un despatx de Pequin comunica que una partida. de
bandits xi•1esos capturà ahir el per iodista alemany Herbert Mueller,
corresponsal de l'Agència oficiosa alemanya. Deutches Nachrichten Bureau, i el senyor Jones, antic secretari de Lloyd George.
Ambdós a.navan en automòbil cap
a Pangxiang (Mongòlia Exterior) i
duien ~Jn xofer rus, el qual ha estat
alliberat pels bandits perquè consideraren que ningú no pagaria r es pel
seu rescat.
Els bandits xinesos exigeixen que
els siguin lllurats 100.000 dòlars xinesos per alliberar els secrestats.

*-------

«Times» a Addls Abeb
n oticia d'haver-se reJ tconr1nna la
mer combat seriós ent rat el Pli
abissinis.
re italians
Les tropes italianes t
frontera d'Eritrea amZ:SP~ la
acamparen en el ternton ~.~issinJa 1
Els abissinis no fere
al-Ira!t
sèncla, però durant {!. acte de pre:
e~lòplc féu desviar el e nit, el cap
nu que passa per la z~ del Peti.t
pels italians 1 aquests h na ocupada
vacuar el territori en m agueren ò'e.
gua.
ancar-los l'ar.
Quan les forces itallane8
raven, els guerrers etiòp· es reti.
caren per sorpresa 1
lCS els ata.
combat en el qual res~J~ lliurà el
40 Italians i una vintena adr~n ln~rts
abissuus.
LES DONES AB
ACOMPANYAR
ISSlNI.Es
CIT AL FRON~ L'EXER.
Addis Abbeba 29
S'h
una reunió del ConÍ!tè f a celebrat
als soldats i s'ha acorda:mení d'ajut
d'esclatar Ja guerra, les q~~n en cas
guelxin el costum milenar! d' es, senyar les tropes al front pe acompa.
cura de la intendència i r abtell!r
cas, lluitar amb les arm~s ~~aa~~

i

EL QUE INVOCA ETIOPIA
Ginebra, 29. - Es fa remar car que
Ja comunicació adreçada pel Govern
d'Addis Abeba no fa cap aHusió a
l'article 15 del Pacte invocat precedentment per Abissínia.
La nota es basa únicament en el
Tractat !talo-abissini del 1928 i demana la seva completa execució.
Abissínia desitja romandre en el
quadre de la Societat de Nacions, a
la qual confia la missió de decidir
sobre la tesi en oposició. ·

important a Roma

Roma, 29. - Durant els importants 'treballs que es porten a terme
per a la construcció de Ja Via t;an
Domenico, a l'Avent!no, h an estat
descobertes diverses magnífiques estàtues de marbre, pertanyents a un
edifici sagrat de l 'època imperial.
Les estàtues es trobaben sota les restes d'un mur que segurament s'enfonsà amb algun terratrèmol.
La més bella de les estàtues des·
cobertes representa un guerrer cobert amb una gorra frígia 1 que por·
ta en una mà una destral de doble
tall.
Els tècnics creuen que es tracta
del Júpiter de Dolix, la ciutat de Slria septentrional en Ja qual s'adorava una divinitat oriental assimilada en l'època imperial al pare dels
déus. Hom creu que aquest culte
potser fou introduït a Roma per les
milícies síries, durant la dinastia de
Síria.
També es sabia que havia existit
aquest gran temple a l'Aventino per
ésser conegudes algunes inscripcions
que ho delaten aixl i per una nomenclatura del segle IV després de
Jesucrist.
Les excavacions prossegueixen di·
rlgides per reputats tècnics en ar·
qucologia.

La crisi holandesa
HA REmJN'ClAT EL CAP CATOLIC
I TORNA A ENCARREGAR-SE DE
FORMAR GOVERN COLIJN
La Hnla, 29.- Després d'haver renunciat l'encàrrec el llder ca'òllc, la
reina ha confiat la formació del nou
Govern al Presid~nt del Consell dimissonari S€nyor Colljn, el qual es
proposa constituir un Govern extraparlamentari.
El senyor Colljn ha acceptat encara que no ignora les dlficu~tats
que h aurà de salvar.
LA SITUACIO POLI T ICA
DE BOLIVIA

La Paz, 29. - El Parlament s'h a
reunit especialment convocat per a
r esoldre el problema de Ja Presidèn·
cia de la República
A conseqüència d'aquesta decisió,
el Govern ha presentat la dimissió
200 oficials I soldats del regiment de Norfolk (Anglaterra) volen, en grups de 2c, en un aeroplà de la casa de tots els seus membres, però el
president, Sr. Tejada Sorzano, sols
Vlckers. L'obJecte d'aquesta exercicis ét d'acostumar els soldats a volar equipats
ha admès la renúncia de dos dels
(Express-Foto)
mlnlstres.

MANY

DE

GASOS

ASFIXIANTS

Heidelberg, 29. - Als 94 an~
dat ha mort, aquesta matinada, el
conseller Glaser, un dels personatgas
de més relleu de la indústria química alemanya.
El seu mèrit principal consisti a
haver sabut aplicar a les grans factories quimiques alemanyes de la
Badische Anilin und Sodafabrik els
descobriments clentlfics que s'efectuaven als laboratoris.

ELS l\lAL1'ESOS ES l\IAN
FESTEN CONTRA ITALI!\
I A FAVOR D'ABlSSlNlA
Malta, 29. - La polici h
d'intervenir enèr gicament pe~ hag~t
persar milers de persones que .dis·
nifestaven a la via Pública
mala intervenció armada d'ItàllacontAra
blssinla.
a Els manifestants cridaven cont
el feixisme 1 victorejaven Abissln~a.
Anglaterra també era aclamada 1 e~
capdavanters de Ja manifestació ha
intentat a.nuHar la policia 1 acosta~
se al consolat d'Itàlia, el qual era
custodiat per nombrosos agents
Han estat practicades detenéions.

EL GOVERN FRANCES
DISCUTIRI\ EL CRITERI
QUE VA A GINEBRA
Paris, 29. - El senyor Lava! exposarà possiblement en el Consell de
ministres que es r eunirà el dimarts
el resultat de les temptatives de mc,..
dlació en la. diferència itaio-abissinlca.
El Consell discutirà després l'actitud que ha d'adoptar la delegació
francesa a Ginebra.

C:

LES TROPES ABISSINIES
PREPARADES PER ~~AR
A LA LLUITA
Addis Abeba, 29. - Després d'haver estat revistades per l'emperador
h an sortit cap al nord del pals forts
contingents de tropes r e¡¡¡ulars abls·
sinles que ocuparen els punts estratègics.
A la capital segueixen concentrats
forts contingents de tropes que no
es posaran en m oviment fins que els
italians iniciïn l'avanç «en territori
abissini».
Les tropes trameses al nord v:m
proveïdes de fusells Lebel francesos
i per bé que tenen poca artilleria i
comptats canons antiaeris, compten
amb gran nombre de metralladores,
moltes de Ics quals són també anti·
aèries.
Les tropes tenen exceHent moral l
a desgrat de ploure torrencialment en
el moment de la partida, han sortit
cantant himnes guerrers.
Les notícies que es reben de la
frontera amb Eritrea diuen que les
tropes italianes han avançat una tnica i que les tribus abissínies s'han
retirat a la província d'Ogaden i a
la Somàlia britànica.

guàrdia que el custodiava l'acompanyà al dit lloc 1 l'esperà a la porta.
Com sigui que passà cert temps 1
aquest no sortia, el guàrdia entrà 1
quina no fou la seva sorpresa en veure que el detingut, amb uns llençols
DE LA DARRERA EXPOSI• que ja deuria tenir preparats, féu
CIO DE PRIMAVERA
una corda que li valgué per despenEl passat dissabte, dia 27 va r estar clos el termini de r eintégrament jar-se 1 sortir al carrer.
de les obres que han figurat a l'Exposició de Primavera clausurada fa
poc, Havent estat advertit en el Reglament de l'Exposició i en notes de
A Badalona es crema
premsa, el termini dins el qual els
artistes podien reintegrar-se de llurs
una pineda
obres. no resta a la J . M. d'E. d 'A.
sinó fer l'advertiment següent als que
Ahir
es
donà
compte ai jutjat de
encara no ho han fet:
La J . M. d'E. d'A. concedirà una guàrdia des de Badalona que al lloc
conegut pels "Tres Pins" s'havia de·
pròrroga. única a titol excepcional clarat
un incendi, a conseqüència
per al reintegre de les obres que encara resten al Saló de l'Art Modern, del qual es cremaren arbres 1 boSque es comptarà del dia 1.er al 11 cúria en una. extensió de 120 mad'octubre vinent. S'entendrà d 'una jades.
manera inequivoca que els artistes
No calgué lamentar cap desgràcia
que dins aquest termini no es pre- personal.
sentin a reclamar llurs obres, hauran renunciat els seus drets.

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

___________*___________

Es fa escàpol un detingut
Els p~gesos danesos es ma- que es trobava a l'Hospital
nifesten contra el Govern
Clínic
Tenim noticies que a l'Hospital
VOLIEN DISSOLDRE LA MANI- Cllnic es trobava en condició de de- ¡
FESTACIO, PERO DONAT ELS MI- tingut, Josep Gonzà.Jez Pardo, el
LERS DE PAGESOS QUE VAREN qual demanà per anar al water; el
ACUDIR-m , NO ES VAREN ATREVIR
Copenhaguen, 29. - Durant tota
~ORTS
la passada nit, han estat arribant a
aquesta cap'tal nombrosos trens especials conduint milers i milers de
cam¡>2rols d-e tot Dinamarca. També
s'han desplaçat molts milers de
camperols que han utilitzat autocars
1 altres vehicles.
Els camperols han passat la nit
allotjat als mercats, graners, gimnasos, etc., i aquest mati s'han dirigit en ordenada manlfestac'ó i hnn
desfilat per desenes de milers davant
fl Palau reial per tal d'expressar la
seva confiança al rel Christian amb
l'objecte que es posi terme a la dlffcll situació que travessen els camperols danesos que constitueixen la
classe més important de Dinamarca.
El m:nistre de l'Interior i el director general de Seguretat havien
anunciat q_ue la. manifestació no se
celebraria, però el contingent de
camperols era tan gran que no s'atreviren a dlssoldre'ls per la força.
Els camperols feren arribar al sobirà. unes conclusions, en les quals
després da dipositar en el rel Chrlstlan la seva absoluta confiança, demanaven una. enèrgica mod flcacló
de l'actual sistema polític.

No responem de la pu·
blicació immediata de les
notes pregades qué no
estiguin en el nostre po·
der abans de les nou del
vespre

.

DE MAR

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

Detenció
La policia ha procedit a d etenir

Antoni Mol na, secretari del Sindicat
d'Espectacles.
El detingut ha Ingressat als calabossos de Prefectura.
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Les Arts

Nanquin. 29. - Els ambaixadors
de la Gran Bretanya i d'Alemanya
han gestionat amb el Govern de
Nanquin l'alliberament del periodista
alemany Mueller i del britànic Jo· Estat en què quedà una església de Wurttemberg a causa de les avaries
nes, capturats pels bandits a la froHque sofrl durant una forta sotragada slsmlca
tera de la Mongòlia Exterior.
(Express - Foto.)
Hom creu que els ambaixadors demanaran també el concurs dels japonesos, els quals tenen grans contingents militars prop de la zona Una descoberta arqueològica
HA MORT UN FABRICANT ALEon hi ha els bandits.

ACOSTUMANT L'EXERCIT A VOLAR EQUIPAT (ANGLATER RA)

(ve de la primera pàgl na)

TAL COJ\1 ES PRODUI L'AGRESSIO lTJU,IANA SE·
GONS UN CORRESPONSAL ANGLES
Londres, 29. - El corresponsal del

P E R L'ALLIBERA ME NT DEL
PERIODISTA ALEMANY

Varsòvla, 29. - S'ba registrat un
espantós drama en un poble proper
a aquesta ciutat. Un home que és
tornà foll de cop 1 voltà matà a cops
de destral la seva muller mentre dormia. 1 després agredí els a~us veïns
amb la mateixa eina. Ferí 16 persoR. COSTA - Comtal, 8 nes, sis de les quals estan gravíssimes
Un cop passat l'accés de bogeria,
Laboratori per a aficionats
Preus especials per als socis de les l'assassí es desmaià 1 fou portat a
un h ospital. Després serà reclòs en
rgrupaclons
un manicomi.

d Etiopia

LA SECRETARIA DE LA
S. D. N., COl\-IUNlCA LA
CONTESTA A ITALIA
Roma, 29. - La Secretaria de la
S. D. N., ha comtmicat al Govem
italià la contestació del d'Abissínia a
les preguntrs formulades per Itàlia
en les seves notes del 14 i 23 de j uliol.
Segons aquesta comunicació, el
Govern d'Addis Abeba es n ega a acceptar la proposta italiana referent
a Ja reanndació de les negociacions
interrompudes sobre l'incident d'UalUal.
Segons les comunicacions italianes,
el Govern d'Abissínia ha notificat a
Ginebra que no comparteix en cap
manera l'opinió d 'Itàlia, i que estima que el Comitè de Conciliació ha
de liquidar la qüestió de delimitacions de fronteres. El Govern d'Ad dis
Abeba ha pregat la Secretaria de la
Societat de Nacions que doni w1a
interpretació precisa a la deciSió del
25 de maig r elativa a les competèn cies del Comitè de Conciliació.

Una partida de xinesos se·
gresten un periodista
alemany

t/IATA LA SE VA DONA I FEREIX
SETZ E VEINS

Xang-Hai, 29. _ El
Comitè de Socors al President dei
les inundacions calcuf Sinistres
dues materials ocasionadque les J:r
lles sumen 500 mm0 a es Per a l'·
nesos 1 delxen deu :Ufe òòlarsq~t
sones sense llar.
ons de Per:

1

LA CONTESTA D'ABISSINIA A LA NOTA ITALIANA
Ginebra, 29. - A la Secretaria general de la Societat de Nacions s'ha
r ebut una comunicació del ministre
abissini d'Afers Estrangers que diu
especialment:
«El Govern d'Abissinia nega no h aver admés mai una limitació de la
competència dels àrbitres. La nota
d'Abissinis. d e 17 de juliol, en contestació a la n ota Italiana del 14 del
mateix mes, afinna. que Incumbeix
al Consell de la Societat de Nacions
l'estatuir sobre les tesis respectives
dels dos grups d'àrbitres.
En la resposta a la nota del Govern itaUà del 23 de juliol, el Govern d'AbiSsina manté plenament
aquest argument».
Havent respost, Abissinis. la ..tota
italiana, això fa creure com a certa
la participació d'Itàlia, almenys, a
les primeres r eunions del Consell.

De moment es coneixen trenta-dos
morts i més de cent ferits - El turó on
era la fàbrica completament arrassatA més de vint quilòmetres al voltant
resulten trencats tots els vidres

=========
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DE U MILION S D E
SENSE LLA R 1 crNERSOtfE&
M ILI ONS D E DOLA C· CEttta
PE RDUES RS DE

Un moment del lli Campionat de

organitzat pel

Barcelona de patinadors a velat
N. Atlètlo
<Fot. centelles>
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"Llegiu.ay_ui i cada_. dia. LA HUMA ITAT.L el vOstre diari
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JIÍMARTS, 30 DE JULIOL DEL 193..

Un banquet a la minorià
de la Ceda

AZARA, SANCHEZ ROl\lAN
BARRIO
MARTINEZ
I
PARLARAN JUNTS EN UN
ACTE PUBLIC A VIGO?
Madrid, 29. - Comuniquen de Vio que es considera com a proba~l~ la celebració d'un acte públic organitzat per tots els partits republins d'esquerra en el qual prendrien
~rt els senyors Azaña, Sànchez RoJil!ln 1 Martinez Barrio. Per ara, el
ue ja és segur és que hi ha un
~te d'Esquerra Republicana que se
çelebrarà el dia 13 de setembre a
restadi de Balaldos i en el qual par~rà el senyor Azaña.

Parlaren els senyors del Toro, Zabala,
Llopis i Jiménez de Asua

Madrid, 29. - Iniciades les vacances parlamentàries, després d'una
intensa labor, ha començat l'èxode
dels diputats a llurs respectives comarques, o a les platges I altres llocs
d'estiueig. Per aquest motiu, els temes d 'informació, escassos els diu·
menges durant l'actuació de la Ca.'ll·
bra, gairebé no existeixen un cop
suspeses les sessions. Els passadissos i el saló de conferències roman·
gueren durant tot el dia deserts, 1
aixi continuaran, segurament, tot el
temps que durin les vacances estiuenques.
La Diputació permanent, segons
s'anuncià amb la deguda oportunitat, celebrarà. una reunió, tot i no
tenir cap essumpte a tractar-hi, a
dos quarts de set d"aquest ''espre.
La reunió obeeix a la necessitat da
complir el precepte de l'article 30
del Reglament, que disposa que ha
de reunir-se al final de cada perlode
de sessions de Corts, tràmit aplicable en aquests moments, per tal com
les tasques parlamentàries foren suspeses divendres passat.
En la dita reunió la Diputació procedirà a designar la persona. que ha.
d'ocupar la vice-presidència, vacant,
1 que exerci el senyor Casanueva flns
que passà a. ocupar el càrrec que
exerceix en l'actualitat.

Madrid, 29.-A la Plaça. de Braus perquè és un excellent factor inned 'Aranjuez s'ha celebrat el mitlng gable de l'economia nacional.
d'afirmació politica organitzat per
Recorda que es commemora en
Màlaga, 29. - En els banys del
-En efecte, quant als fonaments
Madrid, 29.- "La Libertad" afirles Joventuts Socialistes i al qual aquests dies l'aniversari de la declacarme s'ha celebrat un banquet or·
ma en els següents termes que s'ha que serveixen de base a la coalició.
assisti una representació del partit ració de guerra 1 de l'assassinat de
-Quan es farà públic el docu- ganitzat en honor de la minoria. de
arribat a una total coincidència dels
de «<zquierda Republicana».
Jaurés, per a treure•n la. conclusió
la CEDA.
ment?
d'esquerra.
partits
tres
Gran
altra
un
a
pròxims
estem
que
En acabar el banquet s'han llegit
Parlà primer el president de la.
representatives
figures
tres
"Les
prepuc
no
encara
aviat,
-Molt
s'acull
capitalisme
el
perquè
Guerra,
Joventuts
de
les adhesions dels miniStres de la
Federació Provincial
dels genuïns partits republicans d'es- cisar data. Tindrà el seu moment CEDA essent ovacionat el telegraSocialistes, senyor Francesc del To- a la indústria guerrera com a. últim
querra han arribat a una total coin- oportú.
ma dél cap del partit senyor Gil
ro, que disculpà l'absència. de la se- suport, i atribueix també la pròxiHA ESTAT ENLLESTIDA nyoreta Josefina. Carablas, que ha- ma convulsió mundial al feixisme
cidència en els punts fonamentals
Per la nostra part, 1 per referèn- Robles.
LA REDACCIO DEL MANI- via de prendre part en l'acte.
per e3tar aquest amarat en un essobre els quals gravita el document- cies fidedignes alienes en absolut
El directiu de les Joventuts seFEST DE LES ESQUERRES
programa, que, encara que adreçat als tres signants del document, sa- nyor Emili Hermido ha ofert el ban·
perit imperialista. Creu que per a
-Digué que en els actuals moments acabar
REPUBLICANES
plande
ha
guerres
amb les
envers fins coalicionistes electorals, bem que aquest és molt extens 1 quet i s'ha referit al moviment d'oc·
s' ha de tenir gran tacte per a expoés tot un ampli, conscienciós i deta- que planteja, estudia. i assenyala so- tubre, que va tenir per pròleg un
Madrid, 29. - Acabada la redac- sar la teoria socialista, més ara que tejar-se el problema a les escoles.
peel
advertl
socialiste
partit
El
llat pla. politlc.
ció del document que concreta el s'han desfermat passions que no
lucions a tots els problemes naclo• desatentat interès del Sr. Samper.
Ahir, a les vult de la. nit, fou sig- nals, atenent escrupolosament
programa d'actuació dels partits re- acondueixen a laborar d'una mane- rill que suposava monarquitzar la
la Per no transigir amb aquelles debilieledeterminats
perquè
República,
AZafia,
senyors
pels
document
el
nat
Marsenyor
el
d'esquerra,
publicans
ra eficaç. Però creu que aquestes
realitat de l'actual politica espanyo- tats, la CEDA s'apartà del Poder.
Martinez Barrio i Sànchez Roman. la. Són punts principals del docu- L'opinió espanyola va saber fer hoUnez Barrio, va sortir anit de viat- passions els joves socialistes sabran ments no havien de governar; però
El document signat anit és, repe- ment programàtic, la situació social, nor al gest del senyor Gil Rebles
ge cap a una platja de Llevant, on vorejar-les per a Imposar el seu cre- la realitat és que avui regeixen els
del pais. Fa una r elació del
tim la coalició de totes les forces l'econòmica 1 l'agraria i també tots en repudiar aquella conducta, que va
passarà uns dies de descflns.
do. No ignoraven els socialistes que destins
rep~bllcanes d'esquerra, el Partit els aspectes de la politica interna- fallar quan arribat el moment de la
segons les impressions recollides amb la República democràtica acon- moviment revolucionari d'Astúri~ 1
Nacional Republicà, Unió Republi- cional."
d!ssabte, el cap d'Unió Republicana, seguirien m11lorar la classe treba- acaba referint-se a l'actual situació
just!cia es féu dèbilment.
la
a
contrari
mostra
Es
d'Espanya.
cana 1 Esquerra. Republicana. Els
no creia que donats els detalls que lladora; pero, no obstant-afegeix-,
S'ha referit al plet municipal de
publica
diari
el
semli
continuació,
no
A
que
Restriccions,
de
llei
seus dirigents i caps, els insignes remancaven per ultimar en el docu- han sofert una decepció. Fa històMàlaga 1 ha dit que els radicals va·
pressuel
anivellar
per
sedel
eficaç
bla
manifestacions
següents
les
públics senyors Felip Sànchez Roment, quedés aprovat en el dit dia. ria de l'actuació del3 poUt!cs de dreren voler imposar un alcalde que Màpost. Quant a. l'actitud que ha de
man, Didac Martinez Barrio i Ma- nyor Sànchez Roman sobre la. re· laga no podia tolerar, perquè no es
però en acudir a la reunió es trobà ta i afirma que els socialistes per- seguir
esque
els
que
diu
partit,
el
Agrària.
Reforma
la
de
cre·
forma.
mort
resulta
home
Un
més
nuel Azaña, són avui l'esperança
amb què els seus companys, els se- sisteixen en llur actitud. Recorda tigueren junts l'octubre, han de sesumia podia oblidar que era l'home
-Aquesta llei de Reforma Agrària que exercia el càrrec de l'autoritat
nyos Sànchez Roman i Azafia, en la Jaurés, al qual el capitalisme im- guir junts. A judici seu, el partit mat en circumstàncies poc ferma del pals i de 1a República.
senés
agrària
contrareforma
de
o
imla
nosaltres
a
arribà
Totjust
governativa quan s'incendiaren els
part que a cada un se li havia enco- perial-diu-assassinà per oposar-se
és un partit revolucionari.
portant 1 transcendental noticia ens zillament anticonstitucional.
convents. El partit radical substitut
clares
JDanat redactar, havien fet un avenç a la provocació de la Gran Guerra. socialista
sija
lluites,
pròximes
les
que
Creu
-Aleshores, és una llei sense un alcalde model sense participar-ho
hem entrevistat amb l'eminent jurisAcaba amb la cèlebre frase del guin de tipus vaguistic, electoral, eta fons, que ha estat possible deixar
la.
de
onze
les
A
29.
Llanes,
a la CEDA, i els cedistes de Màlaga
fllosof Sòcrat~: «Visc, i quan visc cètera, han de tenir per als socia- nit dos veïns d'aquesta ciutat que consult, cap del Partit Nacional Re· efecte, nul·la?
redactat tot el document.
-Totalment perquè no té el "quò- no han de tolerar de cap de les maAra, l'extens 1 important acord pro- és que hi ha activitat». Això han listes una sola. preocupació, que és passaven per la. carretera. es veie- publicà, senyor Felip Sànchez Rorum" que necessita d'acord amb els neres aquestes coses.
gramàtic dels partits republicans de demostrar-ho els obrers i així la de vèncer, i que encara. que es ren sorpresos per una. v!vlssima fla- man.
-Es absoluta i terminent la coin- tràmits formals que exigeix la reforA continuació ha parlat el cap de
d'esquerra, serà sotmès, segons els s'arribarà al triomf definitiu del so- signi un pacte amb la petita bur- marada que hi havia a un costat de
ma d'una llei.
la minoria cedista de l'Ajuntament,
nostres informes, per al seu coneixe- cialisme.
gesia, quan els socialistes es vegin la carretera. Immediatament acudi- cidència dels tres caps republicans?
senyor Josep Mello, el qual s'ha. conment, als Comitès provincials de les
A continuació fa ús de la parau- precisats a atacar les causes de ti- ren al lloc d'on partia el foc i sengratulat que romangui viu l'esperit
'organitzacions, representades pels la el secretari de la Federació dels pus econòmic, no podran continuar tiren perfectament crits que demaque donà el triomf a les dretes el
tres citats caps, i no és fàcil que si- Treballadors de la Terra, Ricard Za.- units perquè això seria desfigurar naven auxili, els quals els llançava.
1
novembre del 33. Farem o no a l'esgui donat a l'opinió pública fins bala, el qual recorda l'apòstol del alguna de les essències del partit un home. Com que les flames els imperit el sacrifici, però han acabat les
molt avançat el mes d'agost, o els socialisme, Pau Iglesias. Diu que socialista. Es refereix a la reforma pedien avançar, marxaren a. cercar
porta a l'acte la r epresentació dels constitucional, i diu que ell creu auxili, i quan es pogué arribar al
contemplacions. En endavant se'ns
' primers dies de setembre.
obrers camperols, els quals passen possiblement que no s'arribi a ella. lloc del sinistre es trobà un home
haurà de concedir els mateixos drets
silenci.
en
possible
vicoissituds
estat
ha
tristes
No
carbonitzat.
que conesponen als nostres deures.
A continuació fa ús de la paraula
EL SENYOR SA.NCHEZ R0Madrid, 29. - El ministre de la Direm als radicals que no estem dis1\IAN DIU QUE S'ACORDA
Explica què és el socialisme i aca- el diputat a Corts senyor Lluis Ji- id-entificar la victima, ni deterperiodistes
els
rebre
en
Governació
NO FER PUBLIC EL TEXT ba dient que Espanya no té altre ménez de Asúa, el qual, després de minar les causes del sinistre.
posats a. consentir arbitrarietats 1
Els defectes i contradiccions
Al costat de la víctima. aparegué
a primera hora de la tarda, els lliu- desatencions i exigirem els llocs que
DEL 1\IANIFEST FINS QUE carni per a salvar-se que l'organit- fixar el sentit de la seva intervenció, afirma. que com a diputat té el una caixa de llumins de la qual so- que en la llei assenyala el rà una relació dels actes politics ens corresponen. Com que ja hem
S'ESTII\U OPORTU
zació obrera.
celebrats durant el dia d'ahir:
perdut la confliança en la. conflanç~.
Seguidament ocupà la tribuna el deure de fiscalitzar la tasca dels go- lament en mancaven dues, i es dóna
Madrid, 29. - Novament el senyor
senyor del Rio
ld. circumstància que les plantes que •
Aranjuez. - Se celebrà un acte ha arribat el moment d'exigir un
Sànchez Roman ha estat interrogat diputat a Corts senyor Rodolf Llo- vernants. Explica diversos passat- es
petimolt
en
foren
ho
cremaren
Madrid, 29. - Segueixen els co- de les Joventuts Socialistes, sense contracte amb solucions clares i consobre l'acord de les tres minories de pis. Parla de dificultats que s'han ges de la Revolució francesa.
Censurà els governants que han tat quantitat, i segons es creu insu- mentaris entorn a. la llei que modili- incidents. A conseqüència de la in- cretes. Si això resulta impossible,
signar un manifesta-programa diri- hagut de vèncer per a celebrar l'acflamarauna
produir
a
per
ficient
molt
Fou
socialistes.
els
substituït
te organitzat per la Federació de
la llei de Reforma Agrària que tervenció del senyor Jiménez de tornarem a les nostres posicions d'agit a l'opinió pública.
da tan viva i ràpida com observaren ca
Asua, passà al fiscal el discurs de bans de novembre.
aprovà el divendres el Parlament.
El senyor Sànchez Roman ha con- Joventuts Socialistes. Diu que la aplaudit. No es registrà durant l'ac- els testimonis del fet.
L'ex-núnistre d'Agricultura, senyor dit diputat.
firmat que en la reunió del dissabte classe treballadora no pot morir te C'llP incident.
Ha parlat a continuació el diputat
Albacete. - Acte sindical a la senyor
Ciril del Rio, parlant de l'assumpte,
s'arribà a. l'acord. Aquest dia, a les
Fernàndez Ruano, cap prointervenció
amb
Poble,
del
Casa
set de la tarda s'iniciaren les convincial de la Ceda, el qual ha dit
més
el
sense
Gràcia,
de
'Anastasi
d
la
de
deu
les
a
verses i acabaren
dels defectes d'aquesta. llei petit incident. A l'acte sindical in- que el plet municipal malagueny que
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plt, a pesar -digué el senyor Sànés minúscul, sl se'l comtervingueren l'ex-diputat senyor Gó- es ventila
chez Roman- de l'extensa labor que
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1 el diputat De Orà· para amb els grans problemes naque les finques tinguin un valor mez Ossorio
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cionals. El cap té un programa mag·
per a tributar a l'F.stat 1 un altre cia, amb eacàs públic.
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Apaga elloc lo mai:lesprés d'un detallat anàlisi de tots
un programa. minim. Aquest és un
públic. En tot cas ha d'assenyalar-se Ballesteres, sense incidents.
2"70 :
6 ,.
(GAS·OIL)
teix que l'aigua.
~ls problemes que són objecte de ressacrifici que fem per Espanya.
politic
acte
Villalba
A
Lugo.
senya al nostre pla. polit!c, 1 s'arribà
una escala d'indemnitzacions, per la. en el qual prengueren part els seSENSE SQRQUJ
4'50 ..
,Substitueix amb avantatge el gas, el carb6, la gasolina i el petroli. 10 "
L'actual Govern està realitzant una
qual s 'estableixin unes bases més
a una absoluta i total convivència
1
baixes conforme es vagi augmentant nyors Santiago Casares Quiroga, bona labor. Pel que es refereix a l'orlNDUSTRIAS F.O KòiL. - Carrer d' Araç;6, núm. 185 (cantonada a Muntaner) Telèlon mim. 81451.- BARCELON...
en els pactes dels partits d'Esquerra
l'extensió de les propietats. No es Gonzalo Acosta, Niceri Albarran, dre públic es disposa a aplicar la llei
Falten Agents de Venda en algunes poblacions
Republicana, Unió Republicana i Na·
Maria Dlaz Villamil i Miaja. de Restriccions. També ha encarrilat
cional Republicana. Per unanimitat, ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"_,!1""...~-!!!!'!"~-'!"'!-..,~"!!-'"!!''!!""'~ ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!'!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pot indemnitzar-se igual al propie- Josep
Se celebrà també un míting a el problema de l'atur. No es pot fer
tari de 100 hectàrees que al de 20.000.
e:
-·- - - -- doncs, s'arribà a aquest acord, i per ~
més fins que la Ceda tingui el Poder
El periodista li féu observar que, Monte Morroso Chantada, sense in- en
unanimitat també s'acordà 110 donar
DISPOSICIONS DE LA «GACETA>>
la seva totalitat. Ha. renascut l'es·
segons digué el senyor Alvarez Men- cidents.
Després de la votació de la
a. la publicitat el document per tal
Pontevedra. - A Puenteareas mi- perit militar, gràcies al fet de tro~
dizàbal, això estava acordat en ded'ajornar aquest fins el moment que
tlng d'esquerra amb intervenció bar-se al davant del ministeri de la
contrareforma agrària
casos.
estimem oportú.
Publica el decret prorrogant terminats
Doncs, no hi ha res d'això -digué dels senyors Viana Esperen, Reme- Guerra un home civil, que sembla
Madrid, 29. - La Secretaria del
El periodista li preguntà si podia
donat a llum per la seva mare per a
ro Montesinos i Echevarria.
donar la seva impressió personal res- Ha desvetllat expectació el President de les Corts ha faclll tat l'estat de guerra a Barce- l'ex-ministre.
Sevilla. - Míting comunista. en regentar aquest Ministeri. Això sula següent nota:
-¿I respecte a r especte constitupecte el document i sobre les con«El president de les Corts per tal
cional? Puix que es diu que la llei ha el qual prengueren part Eladi Gar- posa una grantla. que no hl haurà
seqüències que pugui tenir aquest Consell de ministres d'avui
d'evitar possibles malentesos en l'o- lona i l'estat d'alarma a la quedat aprovada assenyalant la ur- cfa, Joan R eina, Manuel Murillo i més revolucions a Espanya. Ningú
fet i contestà:
rumors,
segons
qual,
el
en
pinió pública, es creu en la necessigència de la. seva aprovació l fou Francesc Ga!ent. No hi hagué ex· no podrà treure'l del seu lloc, ja que
-Poden intervenir unes altres cirresta de Catalunya i Astúries acordada
sl algú ho intentés, s'aixecaria tot
sense que hl hagués la ma- tr!',llmitacions ; sense novetat.
cumstàncies, i per això el millor és es parlarà de la reorganit· tat de rectificar púbhcament algunes
A Aznalcollar miting comunista Espanya per tal d'impedir-ho.
Madrid, 29. _ La. «Gaceta» pu- joria que assenyala el Reglament 1
interpretacions reglamentàries que
çallar. Es bastant el resultat obtint que s'aprovà sense que obtingués el en el qual prengueren part Eustaha vÏl>t inserides a la Premsa, amb
A Màlaga existeix un caciquet que
zació del Govern
gut i el Pla aconseguit.
relació a la Reforma agrària votada blica el següent decret prorrogan quòrum
qui Ojeda, Manuel Jurillo i Fran- vol nomenar al seu gust alcalde, goreglamentari.
Bara
guerra
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l'estat
mes
un
er
p
d
dl
d
t
e
Madrid, 29. - A pesar de no ha1es or s e 1 arrer a e ses- celona i la seva provincia:
vernadors i bisbes. El governador
-sobre aquest punt -contestà el cesc Galan, sense incidents.
EL SENYOR BESTEIRO ver-hi ja sessions de Corts, els p:tssa- sper
València. - Reunió del grup de actúa molt bé pel que fa. referència
ESTA SATISFET DE L'A- dissos del Congrés estigueren molt ions.
<<De conformidad con el Consejo senyor Ciril del Rio-, no puc opinar. Sindicats
Neix l'error, apreciable per desles qüestions socials, però canvien
a
tractar
a
per
llibertaris,
donada
CORD
animats aquesta tarda, per bastants comptat en els esmentats comenta- dd J?inistros y a propuesta de su Aquest aspecte de la qüestió,
seu reglament, sense incidents. les coses en tractar-se del probleEl senyor Besteiro també fou in- diputats i periodistes.
ris que es confon la urgència de la pres1dente, formulada previo acuer· la. significació que alguns m'assignen delBiscaia.
- A Bilbao, al frontó ma polltlc. El senyor Insua és una.
terrogat, i digué:
Els rumors I noticies politlques, discussió amb la votació definitiva do de .las Cortes, con arreglo a lo en política no ho vull tocar.
Per descomptat -continuà dient-, Galalelte míting tradicionalista amb victima del partit radical.
-El fet que s'hagi arribat a un són diversos. El que més expectació d'un prolecte de llei. El primer cas, prevemdo. en el articulo 42 de la
Acabà dient que no existeix uniencara que no em plau la. llei com assistència de més de dues mil peracord em sat'sfà molt. Espero co- havia desvetllat era el Consell de ml- en relació amb l'article 83 de la Cons Constituclón,
vaig explicar és bastant millor que el sones i amb intervenció dels senyors tat de criteri en el partit radical,
nèixer el document per a poder-lo nistres que es celebrarà demà, en el titució de la R epública, es refereix
Vengo en_ d~cretar lo sigulente:
Articulo un1co. - Se prorroga por projecte del Govern 1 encara que el Gómez Mart1n, Gaietà de Ayala i ja que hom sap que hi ha presidarls
estudiar detingudament. Tinc veri- qual segurament que es tractarà de al número 2on. de l'article 91 del
que no solament gaudeixen de lli·
table impaciència per això. No hi ha ple, encara que no es faci públic, de Reglament i el segon cas al número treinta dias màs, a partir del 28 del dictamen de la Comissió Parlamen- la. senyoreta Urraca Pastor.
Els esmentats oradors inaugura- bertat, sinó que tenen la protecció del
l er. del mateix article rcglamentan. corriente, el estado de guerra decre- tària. Se hi ha enclòs el relatiu als
cap dubte que es poden esperar d'ell la r eorganització del Govern.
L'explicac1ó de la diferéncla entre tado en 28 de junio próximo pasado voltants de les poblacions. Pensar ren el local dc Begonya on cele- cacic. Però aviat tot això acabarà
Aquesta reorganització es fonaconseqüències beneficioses, sobretot
que una r eforma agrària es pot fer braren un acte religiós i un cafè
si els problemes s 'enfoquen bé. D'a- menta en el fet que el senyor Ve- ells és ben clara. Per a l'aprovació en Barcelona y su provincia.»
sense grans sacrificis per als grans d'honor, sense incidents.
questa forma el resultat sempre serà layos com que es troba quelcom de- àefinitiva de la llei el mateix en què
Tal com heu observat -digué el
propietaris és iHusori. Es requereixen
•••
llcat, és molt possible que es vegi s'ha aprovat ordinàriament, no hi ha
~it!u.
molts milions i com que l'Estat no ministre després de llegir l'anteobligat a abandonar !a cartera. Tam- necess1tat que la Cambra declari la
nota- en cap dels actes celerior
També publica un altre decret pot disposar d'això, seria impossiEL SENYOR DEL RIO DIU bc s'assegurava que el seguiria el urgència i exigeixi cap quòrum per
tal que aquella tingui lloc. El Regla- prorrogant l'estat d'alarma a diver- ble la reforma. Un altre defecte brats s'ha registrat el més petit in·
QUE ES UNA SATISFAC- senyor Dualde.
fonamental és com s'ha. determinat cldent.
Els comentaristes coincidien d1ent ment no e~tableix tormailtat de cap ses províncies :
Madrid, 29. - Avui ha estat un
CIO QUE ELS REPUBLIEn el dia d'ahir no se celebrà
possible que aprofi- mena per a això. ALxi s"ha fet sense
«De conformldad con el Consejo l'accés a la. propietat. Aquest ardies més calorosos de l'estiu. El
CANS D'ESQUERRA ESTI- que era moltetapa
cap acte de les anomenades forces dels
gràcies
acceptat,
estat
ha
que
ticle,
múltiples
i
Alguns
nominal.
votació
esCorts
les
que
su
de
aquesta
propuesta
tant
a
y
ministres,
de
termòmetre ha. marcat 38 graus a
GUIN D'ACORD
tan tancades, es vagi a una reor- casos s'han donat en aquestes Corts presldente, formulada previo acuer- a la tenacitat del senyor Jiménez governamentals. Unicament els dels l'ombra. Les noticies rebudes de tot
El senyor CIRILO DEL RIO:
com en les Constituents. Es pot es- do de las Cortes, con arreglo a lo 'Fernàndez, secundat per alguns al- partits d 'oposició.
ganltzació mlnlsterial.
1
-No conec el text i per tant no
D'altres noticies, res de particu- Espanya, excepte rares excepcions,'
En un altre grup també s'assegu- , mentar dels primers, entre altres, el prevenido en el articulo 42 de la tres elements, entre elis, alguns de
puc formular opinió, però per a tots ra va que era molt possible que sor-' de la llei de Pressupostos d el 1934-35, Constitución,
la. Ceda, estableix l'accés a la pro- lar. Pel que es refereix a l'ordre donen compte també que la tempe,els partits republicans, del caire que gís alguna sorpresa amb la nova Llei que tingué lloc el dia 19 de juny de
pietat en condicions paradòxiques, en públic, aquests treballs que es vé- ratura ha estat en extrem calorosa.
Vengo en decretar lo sigulente:
siguin és altament satisfactori per dl) Reforma Agrària, per la forma t·esmentat any, en el qual s'aprovà
Articulo 1.o. - Se prorroga por tal forma, que fins es pot dubtar de nen realitzant per a. la. detenció La màxima. s'ha registrat a Jaén 1
a. tots que arribin a. aquest acord els que s'ha votat dita Llei, que està ordinànament i definitiva; el de la treínta dias màs, a partir del 13 de la seva eficàcia. Es indubtable que de malfactors, criminals, o com vol· Granada amb 42 graus i la minima'
r;publlcans d'esquerra.
mancada del quòrum majoritari i llei ~e . declaració d~ gratitud de la agosto próxlmo, el estado de alar- el que interessa als parcers i als cul- gueu anomenar-los, vénen donant amb 10 a Victòria.
L'Observatori meteorològic diu que
per les votacions nominals que es Republlca i concess1ó de pensions a ma declarada por Decreto de 10 de tivadors, és adquirir la propietat d'a- resultat satisfactori.
la temperatw:a persisteix a tot EsDE PAS A NOVA YORK
to~s aqu~lls que es destacaren al ser- mayo último, con sujeción a lo pre- quella terra que han fructificat amb
feren amb alguna precipitació.
vet dels 1deals republicans. aprovades ceptuada en la vigente ley de or· el seu esforç 1 que han millorat amb
panya per damunt del normal. Amb
relació a les 8 hores d'ahir ha aug·
L' INTERES POLITIC LIMI - ordinàriament I definitiva el 13 d'a- àen públlco, en los terrltorios de el seu treball. En l'article aprovat
Una germana política del
mentat més de dos graus a Castella
TAT A LA TASCA MINI S• bril del 1934. A les Corts constituents, los Gobiernos generales de Asturias es concedeix a. aquests treballadors
entre altres, la pròrroga del pressu- y Cataluñ <con excepción de Barce- l'accés a la propietat, però no de la
la Vella, Conca. alta de l'Ebre 1 AnPresident Roosevelt passa
T ERI AL
post per al primer trimestre del 1932, lona y su provincia en que se man- terra que cultiven, sinò d'una altra,
dalusia. A la resta d'Espanya també
Madrid, 29. - L'interès pol1t1c ha el pressupost de les possessions esper Màlaga
guerra decretado àdhuc d'aquella que no coneguin.
s'ha notat l'augment de la temperaquedat circumscrit a la tasca minis- panyoles per a l'Africa occidental; tiene el estado de
y
pasado)
próxlmo
junio
de
28
en
s'ha
que
sembla
això
que
Segurament
tura.
Màlaga, 29. - Ha. estat en aques- terial i especialment a la r eorgamt- l'organització de la casa oficial del
las provinc!as de Madrid, Gui- fet per tal d'evitar que el propietari
ta capital durant unes hores una zacló administrativa que es propOS:\ senyor President de la República, i en
León,
Vizcaya,
Zaragoza,
puzcoa,
arrendaseu
al
desnoni
finca
d'una
germana política del President dels desenvolupar el ministre de Finan- moltes altres més que poguessin es- Huesca, Navarra, Palencia, SantanEl senyor Salazar Alonso a
tari o masover abans que li corres,Estats Units, Roosevelt, la qual es ces, i a l'activitat dels partits poll- mentar-se.
soberania:
de
plazas
y
Teruel,
y
der
propiela
a
l'accés
a.
dret
el
pongui
dirigeix a Nova-York per a visitar tics d'esquerra.
La declaració d'urgència de què
la Gestora de la Diputació
y Melilla.
tat, en complir els deu anys del couPel que fa referència a altres tracta l'article 91 del Reglament vi- Ceuta
la seva familia.
Articulo 2.o - Se prorroga por tracte. Però això s'hauria fet millor
provincial ?
afers, demà es perfilarà en el Con- gent es refereix solament a allò dit igual
número de dias a contar desde amb redactar d'altra manera aquest
El senyor Juli Just no ha
de ministres 1a tasca que ha en l'article 83 de la Constitució, en la m1sma fPcha., el estado de pre- article i no facilitant els desnonaEl senyor Urgoiti sofreix un · seu
- Sembla ara més
29.
Madrid,
de desenvolupar la ponència nome· el sent1t que S. E. el President de vención en las restantcs partes del ments amb la. vigent llei d"arrenda.probable que mal que el senyor Sainterpretesa
la
fer
pogut
nada en el Consell del divendres P.e r la República, procedirà immediata- territorlo nacional.:t
accident_ d'aviació
ment.
lazar Alonso vagi a la Comissió gesa l'aplicació de la Llei de Restn c- ment a la promulgació d'una llei,
tora de la Diputació provincial. El
peHació al Govern
que compleixi el termi- ct\1\IPANYA ANGLEsA DE DEs· Els exportadors de bestiar
cions. S'assegura que la n~rma que sense esperar
RES ULTA IL· LES 1 EL PILOT
governador de Madrid celebrà avui
15 dies que per a això concecal seguir és la ja feta. pubhca pel ni deordinàriament
AMB FERIDES LL EUS
9
el mateL'C article,
seMc~~~aJ. · 8 -Astt&:~daS:~tane~ una conferència amb el senyor Sala·
fra·
la
SUSpenen
I
FerrO
del
CREDIT CONTRA ESPANYA
Burgos, 29. - una avioneta Illlli- ministre ~e Finances, que serà la deix
Alonso 1 hom creu que tractazar
que es pugui utilitzar tampoc
tar, tripulada pel capità Lluis 1tua- de simplificació de . servc1s,. comen- 1elsense
mesa de ramats a Catalunya Tribunal d'Urgència, la vista de 1a ren d 'aquesta qüestió.
dret de tornar-la al Congrés per a
no, que portava de passatger el Sl'- çant peis alts organ1~~es. S1 es con- nova
causa. derivada per la mort del pe__
Ni el senyor Morata ni el senyor
Per a aquesta fi- L'alcalde convida el director
nyor Ricard Urgoiti, ha capotat prop sldera precis, 1. és pos~1ble que el se- nalitatdeliberació.
riodista. Lluis de Silval. Com es re- Salazar Alonso dona ren cap informe
per a aquesta finanyor •Chapapneta a1xi ho cregui. litat». la«solament
del balneari de Corconde.
figura
procés
aquest
en
cordarà,
PREUS
BAIXOS
ALS
DEG~T
..
.
als periodistes sobre el particular.
ha d'esser declarada ur- del «Sunday Express» per tal
El pilot ha resultat lleument fer1t que s estudi\ la. conv~nlènc!a de la. gent per llei
QUE S OFEREIXEN A BARCELONA com a acusat el tinent de la Legió, Però hi ha un fet : el dia 31 està pròles dues terceres parts dels
1 l'aparell sofreix avaries d 'impor- supressió de tres Mm1sterls, que po- vots emesos. Això 110 ha succeït en
El Ferrol, 29. - Les Federacions Dimitri I~anoff. Actuarà com a de- xim 1 aquest dia és necessari que 111
drien ésser eis de Trebail, Comunl- el de la Reforma agrària perquè el que vegi que la campanya
tància
hagi qui pugui disposar la distribuagràries comarcals, secundant la tensor, 1 advocat senyor Bances.
cacions 1 Agricultura. Això, es clar,
.
seva
la
urgent
declarà
«no
Congrés
Referent a,. aquest a~umpte es ció de fons. De totes maneres, s'incampanya dels exportadors de bestiar
és injusta
ha d'ésser objecte d'un detingut es· promulgació» i ningú no ho demanà
PER SOSP ITES
bovi de Lugo, han acordat suspendre presentà en 1 última sess1ó de Corts sisteix que aquesta solució serà protudi per a aquilatar la conveniènSan Sebastla.n, 29. - L'alcalde de la. tramesa. de bestiar a Catalunya, un escrit que signava el diputa t visional.
cia que tal cosa representaria, tan~ alXi.
té consistència l'argument San Sebastian, referint-se a la caro- degut als r ïn
per València senyor Just, el qual
, f
Un caporal de la Guàrdia per a l'admlnisLració, com per a les deTampoc
inconstitucionalitat de la llei panya q1;1e dete~inats periòdics an- reixen a la ~P~ pr~'f que s 0 e- a.cudi a. aquesta fórmula, davant la.
ENSULCIAl\IENT D'UNA CASA
economies que es proposa introduir per la
de ferho verbalment
diues
impossibilitat
derogada
quedat
ana.
haver
ca
Espacontra
realitzant
i
venen
dona
glesas
civil mata la seva
A YEON
el ministre de Finances.
sense quòrum, part d'una altra que nya, ha. dit que això perjudica en LA
i en no haver-se assenyalat pel ~
,
després es su1cida
fou aprovada per la. meitat més un gran manera el turisme espanyol.
PARTICIPACIO DESPANYA vern 1 el president de la Cambra
La llei de Aquesta campanya ha. estat motiva- ¡ ALS JOCS OLIMI'ICS UNIVER· data per a explanar una. interpel- Resulta mort un home i fè·
Huelva, 29. - Al poble de Manza- La Diputació Permanent no dels vots de la Cambra.
Reforma agrària decretada per les da per la detenció d'Un súbdit brilació. El prec anava dirigit al preSITARIS
nUJo, el caporal de la guàrdia ride
manca
per
reuní
es
més tànic a. :Mallorca, per haver colpemeitat
la.
necessità
Constituents,
sldent del Consell 1 ministres de la rida greument una germana
-Vil, comandant d"aquell lloc, J osep
aprovaseva
la
a.
per
vots
dels
un
Governació 1 Justicia.
.
jat un policia. Els conceptes que El
~artfn Retamero, disparà la seva
nombre
seva
ció definitiva, perquè es soHicltà vo- emet algun periòdic considera. 1·atEn eu es recordava una proposició
Budade
orgamtzadors
s
P1Stola contra la seva esposa, Mercè
Madrid, 29. - A trt-:s quarts de set tació nominal. Igual hauria succeït calde que estan mancats de just1I1per a poder explanar la
presentada
,
d't
h
t
R~iz, I la matà d'un tret al cor. se- de la tarda, s'han reunit al despatx ara.
de dos quarts
Després
29.
Leon,
'haver-se demanat tal votació; cació, per la qual cosa trameté un peS
an COnCe I Una pror- interpeHació i en la qual es pro- d'una de la nit a la Comissaria
llUidantent es girà l'arma contra seu del senyor Alba, al Congrés, els se- peròdcom
de
que nin~, ni les oposicions telegr~ al. director de l'important
fosque
Cambra
la.
a
demanar
P?5a.Va
l es suïcidà.
d'
d
d
Vigilància es va rebre un avis del
de les esquerres, en retirar-se, solliSña sab-..¡t Que a algun guàrdia nyors Carrascal, Emll!ano Igleslas, citaren votació nominal, no es comp. periòdic londinenc CSunday Express., rog a e os leS per a for- sm portats . a la mesa alguns ex- «Sereno» del carrer de Núfiez de
trems relacionats amb el sumar1. ~ce donant compte que la casa
. 'ó
del lloc li havien faltat 300 pessetes del Rio, i Horn, convocats per a. la tà el número dels senyors diputats que és el que més s"ha distingit en
I ar Ia .lnSCrlpCI
al'tz
i instruïdes les oportunes diligèn~ reunió de la Comissió permanent.
num. 10, edifici antic de dos pisos,
que votaren ordinàriament. s ·aprovà. l'esmentada campanya, en el qual
senyor
el
sortit
ha.
després
Poc
El senyor Lerroux no té s'hav.
eles, recaigueren sospites contra l'es:
com la gairebé totalitat de les lleis, diucGran
i a enderrocat. Immediatament
organitComitè
El
29.
que
dit
ha
Madrid,
qual
el
l'actitud
Iglesias,
causa
Emlliano
sentiment
llosa del caporal Martw, com a auen votació ordinària, i en aquest cas adoptada. pel seu important periò- Zador dels Jocs Ollmplcs de Budaacudiren guàrdies i bombers, 1 es
cepogut
s'havia
no
reunió
aquesta
creu
Hom
substret.
tora d "haver-les
la votació té els mateixos efectes que dic recomenant els brltànics que no pest, ha. concedit a Espanya una
comprovà que havia estat una biga
noticies
que fou aq·..¡est ei motiu de la tra- lebrar per manca de nombre, 1 que si hagués estat nominal.
del pis primer, que en enderrocar-se
forde
tal
per
dies
dos
de
pròrroga.
la.
de
nom
En
Espanya.
a.
vinguin
&èd.ia.
se celebrarà demà.
El president de les Corts no lm29. - Aquest mat!, com provocà l'~nfonsament del segon pis.
El senyor Iglesias ha afegit que pugna n1 defensa la naturalesa i ciutat de San Sebast!an, us Invito malltuu- la inscripc~ó. Demà s'espe- deMadrid,
costum, acud.f al seu despatx de
Mori 8.1Xafat el llogater del pis
diumenge vinent se celebrarà un ac- transcendència de tal llei. no estaria que visiteu nostra ciutat per tal que ra. que quedi resolt aquest afer en la Presidència el senyor Lerroux.
primer, Afrodisi del Rio Leon de
- te politlc a Pontevedra en el qual això ni en el seu deure ni en el seu jutgeu per vós mateix. A les nos- Consell de ministres. Es té la impres'1
rus
manifestà
i
1'40
la.
a.
sortí
En
anys d'edat, solter, i resultà amb
intervindran el cap del Govern i el dret. Es llmita a establir la veritat tres oficines Londres us donaran to- sió que es resoldrà satisfactòriament periodistes que no tenia cap noticia. 21
ANUtJCIEU A
f~rides greus la seva germana Fellsenyor Iglesias. Per tal d'assistir a sobre funcions r eglamentàries el t.J. mena. de facilitats per al viatge. 1a qüestió, molt més sl es tenen en a comunicar-los 1 que aq-uesta tarda ctana,
de 19 anys, amb la qual vivia.
aquest miting, el senyor Lerroux sor- lleial exercici del qual ll està con- Espero tenir l'honor que slgueu ei compte les atencions que en aquest no acudiria al seu despatx, perquè Aquesta fou traslladada a l'Hospica.s ha tingut Hongria.
meu hoste."
tirà en avió cap a la dita ciutat.
fiat.
la passaria al camp.
tal.

AL VOLTANT DE LA CONTRA· RELACIO DELS ACTES POLlTICS CELEBRATS DIUMENGE
REFORMA AGRARIA
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AQUESTA SETMANA SERA
JUTJAT EL TINENT DEL TERÇ
DIMITRI IYANHOF, AUTOR DE
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L-A JORNADA ESPORTIVA DEl DIUMENGE
L'Assemblea
Va celebrar-se diumenge la segona jor- del F. C~arcelona
nada en la qual van registrar-se resul- Va celebrar-se normalment i
va ésser elegit president,
tats mediòcres
per aclamació, el senyor JoEls Campionats de Catalunya de Natació

Relleus 3 per 100, estils, Junlors
Diumenge, a la piscina de Mont.Equip Barcelona (Calero, Herbolz..
julc, se celebrà la segona j ornada
dels campionats de Catalunya en les heimer, Burcet), 4 m. 18 s. 2-10; equip del B. A. C. (Salina.s, Amado,
categories juniors i senlors.
Bujeras), 4 m. 31 s. 9-10; equip del
FA.EET (Subl.rachs, Vives, Albardané), 4 m. 35 s. 1-10.
Relleus 3 per 100 estils, senlors
Equip del C. N. B. (A) (Brull, Zvlller i Sabater), 3 m. 5'1 s. 6-10; equip
del C. N. B. (B) (M artf, Mufioz,
Lepage), f m. 1 s. 1-10; equip B. A.
C. (A) (Granada., Pérez, Olmos),
4 m. 10 s. 1-10; equip del FAEE:l'
(Bosch, Blanes 1 Salvo), 4 m. 22 s.
8-10; equip del B . A. C. (B) (Acosta, Femà.ndez i Guàrdia), 4 m. 36 s.
5-10.
Relleus 3 per 300, Junlors
C. N. B. (Parés, Martf, Trollenque, Bourcet 1 R. Puig), 2 m. 39 s.
4-10; c. N. B. (Termas, Batllevell,
Artigas, Salet 1 Riera), 2 m. 59 s.;
B. A. C. (Sàllnas, Bojera.s, Arcos,
López 1 Mas), 3 m. 12 s. ó-10.
Relleus 5 per 50, senlors
C. N. B. <Carulla, Brull, Lepage,
Sabata 1 Sabater), 2 m. 32 s.; B. A.

sep Sunyol i Garriga

Romain Maes brillant vence·
dor de la darrera etapa i del
«Tour» francès

A la Sala Capsir va celebrar-se, el
passat dissabte a la. nlt, l'Assemblea
General del F. C. Barcelona, a la
qual assist.f un bon nombre de socis.
Es nomenà una mesa de discussió
que fou presidida pel senyor Paull
Carbonell i actuaren d'adjunts els
senyors Domènec Biger 1 IJuis Baldua.
Foren llegides les actes de l'anteLA DARRERA ETAPA
rior Assemblea, la relació d'altes 1
Paris, 28. - Avui ha estat corbaixes de socis 1 l'estat de comptes reguda la darrera etapa de la Vol(que presentava un superàvit de ta a França.
interessant de
dues-centes mil pessetes en relació al l'etapa d'avui El més
estat l'enorme conde la temporada anterior). Tot fou currència que ha
ha presenciat el pas
aprovat.
dels corredors fins a Paris. Al Parc
Es donà compte després ae les dels Prlnceps hi
havia tanta gent,
gestions dutes a terme pel Consell
hom no podia donar-hi un pas.
Directiu 1 es tracà de l'afer Platko; que
[/entusiasme del públic ha estat
feren ús de la paraula el senyor
Des de Caen fins a la caCampabadal, que impugnà els pro- enorme.
pital de França !;1 ha hagut mocediments, 1 per la Directiva els se- ments en què tothom ba corregut
nyors Soler 1 Julià i Figuerola. Des- el perill d'ésser atropellat, puix que
prés d'un viu i llarg debat, 1 en la circulació de cotxes era veritableparlar-se del nou entrenador, la Di- ment extraordinària.
rectiva assegurà que tindria absoluHa triomfat Romain Maes, arrota llibertat per a confeccionar els e- donint aix1 el triomf
que ha a.sollt
quips mentre se li reconeguessin ap. en aquesta Volta a França.
L'eqmp
tituds per a fer-ho en el curs de la belga ha estat el gran triomfador
seva actuació.
d'aquesta
cursa.
Des
de
la sortida
Una vegada finit aquest assum::r ja es d(jnà. a
com a tal. m
te, el senyor Sunyol donà compte ue hagué algun conèixer
en què els
la gestió de la Directiva confeccio- equips francès 1moment
italià abrigaren l'esnada per ell. Féu constar la tasca perança de triomfar 1 es llançaren
duta a terme pels seus components, a una gran lluita, però l'equip belque resulta incompleta en el curs ga es mantingué
!erm en tot mod 'un any, per la qual cosa demanà
a l'Assemblea que rectifiqui la seva
confiança en el mateix Consell en
ple o que el substitueixi per un altre; també manifestà. que esperava
veure retirada la dim;43sió del senyor
Casals i que s'elegís un nou vocal
per a ocupar la vacant de la senyoreta Martfnez-Sagi.
Insisti també que el senyor sala.
es sacrifiqués 1 acceptés el càrrec
de vocal en la. nova directiva, a despit d'haver anunciat que deixa la
presidència per motius de salut.
L'Assemblea ratificà la confiança
en l'actual Consell, el senyor Casals
retirà la dimissió i ocuparà el seu
lloc a la presidència.
Fou elegit president, per unanimitat, el senyor Josep Sunyol i Garriga; per a ocupar la vacant de junta fou nomenat, també per unanimitat, el senyor Paull Carbonell.
Una vegada nomenats els tres .nous
revisors de comptes, fou elegida una
ponència, integrada pels senyors Casals, Figuerola, Zaragoza. i Rius, per
tal que estudiïn una solució que permeti cobrir el deute que venç l'any
RO MAIN MAES
193'1, i convocar Assemblea extraorBua nyador de ta darrera etapa
dinària dintre un breu termini.
Finalment el senyor Sunyol digué
I de ta Volta
que el club té la necessitat d'n.'1 eecretari tècnlc i que, en el moment ment 1 no hi hagué manera de gua.oportú. la Directiva es reservarà el nyar-lo.
dret d'anomenar-lo. Finit el breu
La gesta realitzada per Maes, a.juparlament del senyor Sunyol, es donà dat pels seus companys, és admiper acabada la reunió.
rable. El triomf ha estat formidaLa. nota destacada de l'Assemblea ble. En cada moment de la cursa
fou l'èxit aconseguit pel senyor Jo- 1 ha demostrat ésser el millor corresep Sunyol, al qual fou concedida 1.- dor. Ha coronat el triomf amb la
na confiança iHimitada i que no victòria d'avui, car ha entrat a la.
dubtem que resultarà profitosa. Hem meta completament destacat.
de remarcar també l'esperit de sacriHa estat admirable durant tota
fic! del senyor Sala, el qual, amb la cursa, aixf com tots els seus comtot 1 haver mostrat desigs d'abando- 1 panys d'equip, car aquests l'han ajunar la presidència per causes antr.- dat molt bé. Aix1 ho ha reconegut
riorment exposades, acabà per ac- Maes quan s'ha adreçat per ràdio
ceptar un altre càrrec dins el Con- a tot el món. Ha dedicat grans elaseU Directiu. No cal dir com desit-1 gis als seus compatriotes que semgem una feliç 1 encertada actuació pre l'han ajudat per tal que poa la nova Junta. Directiva.
gués assolir la victòria.
Els francesos tenien moltes esperances que el triomf seria per a el;ls.
Aconseguiren formar un bon equ1p,
•
però no han obtingut res. Desprès
d'acabada la cursa diuen que la temporada ha estat excessiva per hls
IISeus ho~es. La veritat, però, es
que no h1 ha més que una raó que
justifiqui llur desfeta: la gran suLondres, 29. - Aquesta tarda, a perioritat de l'equip belga.
la pista central de Wlmbledon, s'ha
L'equip italià no ha tingut sort,
jugat el partit de dobles correspo- 1com mai no la té en aquestes Volnent a la final Anglaterra-Estats U- tes a França. Guerra, Martano, Canits per a la Copa Davis.
muso, poden triomfar en una ets.Hughes-Tuckey (Anglaterra) han pa afortunada, però després tornen
batut Van Ryn-Allison <Estats Unlts> a perdre les esperances de triomf
per 6-2, 1~. 6-8, 6-3 1 6-3.
en una altra etapa desgraciada. EnAnglaterra. ha aconseguit, doncs. cara sort que l'equip itallà. ha tintres victòries per cap els Estats U- gut la fortuna de coHocar en segon
nits 1 conserva al seu poder la Copa lloc un dels seus homes: Morell!.
Davts.
Els alemanys havien estat portats
a la Volta ptr complir, i de fet han
actuat com hom esperava. Durs, resistents, han acabat la cursa sense
fer-se destacar.
Els espanyols, en canvi, no han
fet el que hom esperava, però malgrat tot els tres corredors que han
restat, Cardona, Prior, Bachero, han
mostrat unes grans condicions 1 han
posat de relleu que a Espanya hi
ha ciclistes per a poder resistir toDia ler. de setembre:
ta una volta a França.
Sabadell-Barcelona.
Com dèiem, l'aglomeració de púGirona-Júpiter.
blic al Parc dels Prínceps era quelEspanyol-Badalona.
com pel damunt de tots els càlculs.
MUers 1 milers de persones s 'hi
Dia 8 de setembre:
havien reunit per esperar l'arribaBarcelona-Girona.
da dels corredors. La rebuda que
Badalona-sabadell.
els ha t:Stat tributada ha estat senJúpiter-EspanyoL
zillament indescriptible.
Dia 15 de setembre:
LA CLASSIFICACIO D'AJúpiter-Barcelona.
QUESTA ETAPA
Girona-Badalona.
1. R. Maes, en 6 h. 57 m. 45 s.
Espanyol-Sabadell.
2. Vl'r
f"n R h 58 m . 24 s.
Dia 22 de setembre:
Badalona-Júpiter.
Sabadell-Girona.
Espanyol-Barcelona.

Per nacions, assolí un merescut triomf l'equip belga

Campió dels cent metres lliures
<Fot. Centelles)
Les marques, com en la primera.
jornada, són normals.

1.500 metres lliure, )untors
Boqueras, del B. A. c., 24 m. 2-10;
Albardane, retirat, A. Ollé.
1.500 metres, sentors
Olmos, del B. A. C., 22 m. 57 s.
2-10; Salvo, Fonolla, Bernal, Mateu
i Escudero, retirat Ricoma.
100 metres lliures, Junlors
Burcet, del c. N. B., 1 m. 9 s. 8-10;
Puig, Trulleque, Pa{és, Subirats,
Martf, Baqueras.
100 metres lliures, sen tors
Sabater, del C. N. B., 1m. 4 s. 5-10;
BRULL
Lepage, Carulla, Domingo 1 Guàrdia.
Nou campió dels 100 metres
200 metres braça, j unlors
dors
Herbolzsheiner, del O. N. B., 3 m.
19 s. 2-10; Arguello, Amaro, Alvarez,
(Fot. Centelles)
Martfn.
200 metres braça, senlors
e (A) (Granada, Guàrdia, FernànSapés,·del C. T. N., 3m. 5 s.; Mu- dez, Fonella i Olmos), 2m. 45 s. 4-10;
fioz, Blanes, Zviller, Navarro, Fernàn- B A. C. (B) (Escudero, Acosta, Badez.
yarrl, Devesa 1 Pérez), 2m. 57 s. 3-10.

I
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LA VOLTA CICLISTA A FRANÇA

La Gran Bretanya
Continua detentant
la Copa Davi.S

FUTBOL

OLM OS
Campió dels 1.600 metres
(Fot. Centelles)

Par c de lllontj uic
(A. C. Montjuïc 1 «Mundo DeportivoJ)
DISSABTE, DIA 3 D'AGOST DEL 1935
A les quatre de la tarda ; proves per al campionat infantil de
l'A. c. Montjuïc
A les 5'15 : GRAN CURSA INTERNACIONAL (16 voltes al gran
recinte). - 80 CORREDORS INSCRITS entre ells els italians
BARTALI I ERBA
1 els tres únics supervivents de l'equip espanyol de la
Volta a França
CARDONA, (de València).
PRIOR, (de Múrcia).
BACBERO, (català.)
ENTRADA GENERAL 1 PESSETA
Es destinaran 10 cèntims per entrada a la subscripció
per a la familia de l'infortunat corredor mort a la Volta
a França, Francesc Cepeda

(JU B SES DE LL

~DBEBS

Ln més competides, les de major Interès l màsima emoció

K ~~NEL

U LUB

Qualifica t com un dels mil lors d'E UROPA
Apostes m utues - QulnleHa a mer icana
REU NIONS CADA NIT
DISSABTES 1 FESTlU~. TARDA 1 NIT
Servei de T AXI S COL· LEOTIU I AUT OB USOS lletrl p ,
081 de la Plaça Catalunya
GENERAL, 1 pta.
PA EFE RENCIA. t ptes.

El Calendari de la
propera temporada

Dia 29 de setembre:
Barcelona.-Badalona.
Espanyol-Girona.
Júpiter-sabadell.

Els partits de segona, volta es jugaran els dies 6, 13, 20 1 2'7 d'octubre 1 3 de novembre, en camp contrari.

La promoció a la primera
categoria A
RESU LTATS
Sant Andreu, 'l; Calella, 2.
Horta, 4; Terrassa, 1.
Girona, 2; Granollers, 1.
Badalona, 9; Sants, O.
CASS IFICACI O
Girona
14 10 2 2 29 15 22
Badalona
14 10 1 3 49 23 21
Granollers
14 9 2 3 24 16 20
Horta
14 5 2 714341Z
Sants
14 5 1 8 34 24 11
Sant Andreu
14 • 1 82235 9
Terrassa
a 4 1 9 26 35 9
Calella
14 3 2 8 16 39 8

11 c;.fl \'Hu:. t. "I:;.

primer en el «Gran Premi de la
Muntanya. I terçer 'de la classl·
flcacló general

•

4. Chocque, tots dos igual temps.
5. Le Grèves, en 7 h. 2 m. 37 s.
6. Pélissier.
7. Aerts.
8. Lachat, tots amb igual temps.
En novè lloc ha arribat un grup
de trenta-dos corredors, entre els
quals figuraven els corredors espanyols Cardona i Prior. Bachero s'ha
classificat en el 42 lloc, amb el temps
de 7 h . 6 m. 10 s.

LA CLASSI F ICAC IO GENE·
RAL DE LA VOLTA
1. Romain Maes, 141 h. 32 m . 39
segons, a una velocitat mitjana de 30 k:m. 646 m. per hora..
2. Morelll, 141 h. !9 m. 52 s.
3. Vervaecke, 141 h. 56 m. 6 s.
4. B. Maes, 142 h. 7 m. 24 s.
5. LoWle, 142 h. 23 m. 26 s.
6. Speicher, 142 h. 26 m. 39 s.
'l. Archambaud, 142 h. U m. 28 s.
8. Vietto, 142 h. 53 m. 3 s.
9. Ruozzi, que es classifica prtmer dels turistes routiers, en
143 h. 6 m. 2 s.
10. Tllierbach, 143 h. 32 m. 4 s.
11, Coggan (2n. turista ruter), 143
h., 43 m., 56 s.; 12, Benoit Faure,
l3r. turista ruter), 143 h., 53 m., 1 s.;
Pelllssier, (primer individual), 144 b.
1 m. 21 s ; 14, Bernard, 144 h., 2 m.,
47 s.; 15, Le Gréves, 144 h., 12 m., !J
s.; 16, Fayolle, 144 h., 20 m., 7 s.;
17. Leducq, 144 h., 28 m., 14 s.; 18
Cloa.rec, 144 h., 51 m. 55 s.; 19 Mauclair, 144 b . 52 m., 36 s.; 20, Dignet,
14.4 h., 56 m., 52 s.; 21, Gta.nello, 145
h., 30 s.; 22, Cardona 145 b., 22 m.,
59 s.; 23, Roth, 145 h., 22 m., 59 s.;
24, Amberg, 145 h., 28 m.~ 25 s.; 25.
Fontenay, 145 h., 41 m. 56 s.; 26,
Hartmann, 145 h., 46 m., 37 s.; 27,
Tea.nl, 145 h., 49 m., 32 s.; 28 Granier, 145 h., 56 m., 36 s.; 29, Aerts
146 h., 4 m., 5 s.; 30 Moineau, 146 h .
5 m., 46 s.; 31, Bertocco, 146 h ., 24m.,
33 S.; .H f' <t,cnael 146 h., 38 m. 16
s.; 35, Bernardoni, 146 h., 44 m. 28
s.; 36, Thieta.rd, 146 h., 44 m., 47 s.;
37, Berty, 146 h., 58 m., 28 s.; 38 Lachat, 146 h., 59 m., 50 s.; 39 Bachero,
147 h., 9 m., 50 s.; 40 Stettler, 147 h.
21 m., 1 s.; 41 Garcia, 147 h., 33 m ..
10 s.; 42, Weckerllng, 147 h. 43 m.,
55 s.; 43, Ll1odron, 147 h., 45 m., 39
s.; 44, Hubatz, 147 h., 49 m., 55 s.,
45, Ickes, 148 h., 31 m., 19 s.; 1 46
Kutschbach, en 149 b., 12 m., 39 s.

Gràflo de la Volta a França d'enguany
llà), substitult per l'individual RiEls corredors espanyols declararen
moldi; l'alemany Heide i el turista que, en prmcipl, l'equip espanyo¡ no

Pomared.a.
A la novena etapa: Neuvilla, De
Calluvre i Garnier, belgues; Debenne, francès. Hodey i Kijevski, alemanys, 1 el turista Renonces 1 l'individual espanyol Demetrio.
A la dotzena etapa: L'espanyol
Enullo Alvarez; els francesos Marviet (lesionat) i Lapabie (individual)
i l'italià Di Paco i el turista Bistagne.
A la quinzena etapa: Camuso, Bergamaschi, Rinoldi i Giaccobe (italians> i el belga Hardisquet.
A la. setzava etapa: L'alemany Umbenhauer (lesionat).

•••
Paris, 28. - Els corredors de la
Volta Ciclista a França han estat
objecte d'Un acolliment triomfal per
part del públic de Paris, que s'ha
congregat en imponents proporcions
al lloc d'arribada.
Aquesta tarda, els corred 1rs han
vlsitat la casa del diari «L'Intransigeant», on han estat obsequiats
amb vins 1 pastes, l han estat pronunciats nombrosos parlaments.
Els corredors s'han adreçat al públic francès mitjançant el micròfon
instaHat a la. redacció de «L'Intransigeant» 1 han saludat França 1
han donat les gràcies per les demos-

I.A CLASSIFICACIO PER
NACIONS
1. Bèlgica, 425 h. 36 m. 9 s.
2. França, 428 h. 1 m. o s.
3. Alemanya, 435 h . 33 m. 26 s.
4. Itàlia, 43'7 h. 52 m . 3 s.
5. Espanya, 438 h. 55 m. 55 s.
El chnllenge Ariano, reservat als
equips de corredors Individuals, ha.
estat guanyat per Swssa, amb 438
hore~. 36 m. 3 s.
El challenge de millor grimpador
h a estat guanyat pel belga Vcrvaecke.
LES ETAPES RECOmlEGUDES I ELS SEUS AES•
PECTIUS GUANYADORS
Pa.rfs-Lille, 262 k.m., Romain Maes
(belga).
Lille-charleville, 192 km. Charles
P élissier, individual francès.
Charleville-Metz, 161 k.m., Rafael
Di Paco, italià.
Metz-Belfort, 220 km. Aerts (belgaJ.
Belfort-Evian, 320 km., Archam
baud, francès.
Després d'aquesta etapa es descamll. un dia.
Evian-AI.x les Bains, 20'7 km., Renê
Vietto. francès.
Aix les Bains-Grenoble, 290 km.,
Cmousso, Italià.
Grenoble-Gap, 102 km., Aerts, belga.
.
Gap.O¡gne, 227 km. René Vietto
(fra.ncès)..
D1gne-N1ça, 156 km., Aerts, belga.
Niça-Cannes, 126 km.
Romain
Maes, belga.
I
CaO?es-Marsella., 195 km., Charles
P éllSsler francès.
Marsella-Montpeller, 168 k.m., Bergama.schi, Italià, en llnia fins a NImes. El francès Speicher1 contra el
rellotge (60 quilòmetres ae Nimes a
Montpeller).
Montpeller-Perpiny, 166 km., Le
Grèves, en llnia fins a Narbona. Archambaud, francès, contra el rellotge t'l4 km. del restant d'etapa).
PerpinyàrLuchon, 325 km., Sylver
Maes (belga).
Luchon-Pau. 194 k:m., Morelll, Itallà.
Pau-Bordeus, 214 Jen., Moineau,
francès.
Bordeus-La Rochelle, 194 .km., Le
Grèves, en llnia fins a Rochefort:
els 30 km. restants contra el rellotge, el francès Leducq.
La Rochelle-Nantes, 176 km., Le
Orèves, en Unia fins a Non; el 90
quilòmetres que resten, contra el
rellotge, el belga Aerts.
Nantes-Caen, 2'75 ltm. Le Grèves.
en Unia fins a Vive ; els 55 km. restants contra el rellotge, l'italià MGrem.
Caen-Parls, Romain Maes, belga.

I

ELS
ABANDONAMENTS
REGISTRATS DURANT EL
TRANSCURS DE LA VO~
TA
A l'etapa primera.: A. Bulla. (SUlS),
mdlvidual; Elys, espanyol, substitwt
per Bachero en l'equip espanyol, 1
els turistes Debruyeker i Halenburg.
A l'etapa segona: Morenhout <belga), substituït de l'equip belga per
Sylver Maes, els italians Martano i
Ciprianl, que foren substltwts en el
seu equip per Morelli i Teanl, 1 els
turistes Denhez 1 Fleuert.
A la cinquena etapa: Els espanyols
Trueba, Canyardo 1 EZquerra, restant l'equip amb cinc corredors, 1
els turistes Col':\Ünl,a Le Rou.'t 1 Janvier.
A la sisena etapa: Figueres <espanyol), l'italià Estri (individual) 1
l'alemany Stoepel (que deixaren de
prendre la sortida) 1 el turista Kraus..
La l'etapa vuitena: Bertoni Hta-

MORELLI
l'Italià que ha pogut classificar-se
segon del «toun>
trac¡;;:¡s d'afecte que els han estat
tnbutades en el curs de la Volta.
A l'exterior de l'edifici del diari
esmentat s'havien instaHat micròfons, davant dels quals s'ha congregat un gran contingent de públic.
En fer la seva entrada a . l'edifici
de «L'Intransigeant4, els corredors
han estat objecte d'Una sorollosa
ovació.
Els corredors espanyols Cardona
Prior i Bachero com els seus com;
panys estrangers, han pronunciat
també sentides paraules davant el
micròfon.
Després els corredors espanyols
han rebut el corresponsal de l'Agència. Fabra, al qual han fet lnteressantfssimes declaracions. En les seves paraules, tant Cardona com
Prior i Bachero, s'han mostrat absolutament identificats; de tal ~
nera, que amb paraules distintes han
coincidit absolutament en el fons.

era realment un equip, sinó una. cot
l~cció d'individuals, que cada
•
d ells anava pel seu compte i a un
objecti!! purament personal, s~
que ex1stfs entre ells connexió i ene
llaç de cap mena. D'ençà que
causes .ra conegudes, l'equip ~s
nyol quedà. redwt als tres actu~
components, aquests es prestaren
llur mutu ajut, 1 àdhuc es reparU
ren equitativament les Primes .,..,,~:
nyades.
.. ~
Els corredors espanyols lamenten
la desqualificació de canyardo
ésser el compatrici, amic i cornP1:;
però no deixen de reconèixer que h\
d~qualificació del corredor fou justificada, car abandonà la prova per
un motiu injustificat.
Ca~ona, Prior 1 Bachero declaren
unànimement que d'ençà que restAren sols s'imposaren el deure d'arribar al final de la cursa interpretant q~;~e ho exigia llur honestedat
profess1onal 1 el bon nom del ciclisme espanyol.
Tributen un emocionant record a1
company Cepeda, del qual fan grans
elogi~, 1 afirmen que la seva desapanció constitueb: una veritable
pèr~ua per al ciclisme espanyol. ReferelXen les circumstàncies en què
ocorregué el mortal accident de eepeda, 1 diuen que aquest ~a tenir
lloc quan el corredor substitwa un
tubular. Aleshores caigué a terra 1
es produí les ferides que varen causar-U la mort.
Bachero es manifesta enorgullit
d'haver acabat la Volta, l declara
que està. disposat a participar·hl
l'any vinent. Dedica un record a catalunya, on va néixer, i a Mallorca,
on té la residència.
Prior anuncia que 1'1 de setembre
vi~~;ent prendrà. part a la cursa el·
clista oue es disputarà a Carcassona.
i el 31 del que som prendrà part també a la cursa ciclista de Perpinyà.
Assegura que no creu probable que
participi a la Volta ciclista a Suïssa. Ha acabat expressant el seu
agraïment als caps del Regiment d~
Cartagena, on presta servei militar,
puix que gràcies a ells ha pogut pa.rticioar a la Volta.
Cardona-que en nombroses ocasions de la cursa ha estat ovacionat
-diu que no dissimula que en els
primers moments de la Volta tin·
gué temptacions d'abandonar, a conseqüència de la duresa d'algunes
etapes però que en vista que l'equip
espanyol es redwa contfnuament,
considerà que la seva qualitat d'espanyol 11 imposava el deure de continuar-hi.
Encara que Prior 1 jo-a.fegelxresidim habitualment a França, ens
sentim espanyols.
Afegi que el proper diumenge ~i
ticiparà a la cursa cicllsta que ~
de celebrar-se a Barcelona. Després
prendrà part en la cursa de sis hores a l'americana, que es correrà
properament a Reus.
Els corredors espanyols han en-..
carregat d'Un manera especial al
corresponsal de l'Agència Fabra que
saludés en llur nom la Premsa esls
panyols. 1 els aficionats espanyo
que durant aquests dies els han seguit amb la imaginació per les car·
reteres de França.
Tributaren grans elogis a la perfecta organltzació llue ba p~t
tota la Volta i acaben dient que .....~:
grat que la prova ha estat dw..r
sima, especialment en aquest tem~
de fortes calors, els corredors es..nyols han fet tot el que. es'fva ~
la seva part per a complir e s seoc
compromisos i deixar en bOD -~~.
la bandera 1 el prestigi del seu ..-

pe;
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Canòdrom Guinardó
(Darrera de l'Hospital de Sant Pau)

Avui, dimaa ts, nit

PR GRAMA EXTRAORDINARI

DE CURSES DE LLEBRERS
EL CONODROM MES ESPECTACULAR DE BARCELONA

TEMPORADA D'ESTIU

PISCINA PUBLICA
OBERTA A PARTIR DE LES VUIT DEL MATI
ENTRADA GENERAL AL CONODROM 0'60
ENTRADA AL RECINTE I PREFERENCIA 1 PESSETA
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida del carrer de
l'elayo - Autobusos Lesseps-Horta - Tramvia. Horta

eg1u LA HUMANI.TAT
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fl.,aAATS, 30 DE .JULIOL DEL 1131

k'ITALIA TAZIO NUVOLAR I FOU EL GUA- El DIA 4D'AGOST Al CIRCUIT
DE MONTJUIC
JrADOR DEL GRAN PREMI D'ALEMANYA
La classificació ha estat establerta
i.1Menau (~lemanya?. 29. - A Nl!r~-Ring, davant mes de 200.000 es- com segueix:
1. Tazio Nuvolarl, italià, 500 quidors, s'ha. disputat el Gran Preb'
~n!. ~~·r i!!;~a.s., al
~~~o=i;l t~~~magf!!it~ ~=es
2. Von stuck, 4 h., 10 m., 18 4-5 s.
0 Nuvolarl. sobre cotxe Alia Ro. eo seguit pels alemanys von Stuck 3. Caracciola, a. un minut 1 mig.
4. Rosemayer.
~re Auto Union, Caracciola, sobre
5. Von Brauchitsch.
)lercedes Benz i Boresamey sobre
6. Fagioli.
'
uto Unlon.
La C\ll'l!~ estava dotada amb pre~lJ'heroi de la jornada. ha estat ra.~ny von Bra.uchitsch, damunt ma per valor de ta.OOO marcs, i el
rcedea Benz el qual després d'ha- guanyador n'ha rebut 29.000, el segon
~
6 000
te
cst.at durant la meitat de la 10 ooo• ...
""" rcer · • 1 ~- 000• 2.000.
.
g,. el capdavanter, quan havia 1 1.000 marcs, respectivament fins el
ret:órrcgut de 500 quUOme.ra, .;... • sisè lloc.
avaria de neumàtics a les dues
• • •
de darrera. pocs quilome~res
Colònia, 29. _ Durant la celebra.iaf!S c1'atrlbar a la meta per la
Pr mi d Al
cosa s'ha viSt obligat 'a reduir c:ió d 1 a
q~:
locitat a un m.inlm, i }la perdut es vae disp~r
esplèndida vtctòna que ja es do- Nurbuig-Ring es registraren diverbPYll per descomptada. La. mala sort sos accidents & conscqtièncla. delS
de von Br~uchitsch, f6u que es clas- quals resultaren tres morts nou fertts greus i diverb de lleus.
§fiqués en cinquè lloc.

deer¡2t'1
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Una cursa Internacional
d'homenatge a Bachero i
a profit de la família de
Cepeda
.

Hom pot ben dtr, retent culte a
la verttat, que la cursa anunclad.1.
per al vinent dia. 4 d'agost al Circuit de Montjuïc, organitzada per
l'Agrupació Ciclista Montjuïc amb el
concurs de «El Mundo Deportivo:~~,
ha desvetllat un interès extraordinari en
. ésser conegud a Ia seva f irul.litat 1 els c:orredors presentats pex
a prendre-hi part. Es clar que una
cursa. en un circuit ta:1 espectacula.r té un gran atract\u, però aquest
a~e?ta si hom anuncia la. partictpac~ dels corredora que per llur
hiStona!, per llUJ'I! caracteristlques
i per llur forma poden proporcionar
major emotivitat a. la com~
.r.~ el que passa amb la
· ò .,.,
I ·8lX
prova de què parlem. Ha estat feta
pública. la inScripció de l'as Indiscutible del ciclisme italià Gino Bartall, especialiSta en Ics proves de
muntanya, que en la. segona etapa
del Gran Premi de Reus va batre
decisivament tots els participants al
Circuit de M<ffitjuYc, i dàrrera d'l\·
questa inscripció hom espera. les que
poden oferir a. la de Ba'ttall uñe.
resistència adient. I nquestcs inscrip..
clons van arribant. L'A C. Montjuïc
acaba de reber la soliicitud de Ricard Ferrando.
Es, precisament, Ferrando el ::1clista espanyol que demostra enguany
adaptar-se amb més !acUitat al recorregut assenyalat per a aquesta
prova. Guanyador de la. cursa. pre·
paratòria per a l'arribada dels
cctours:t de la Volta a Espanya, guanyador del 1'rofeu Masferrer amb un
gran avantàtge sobre el classificat.
immediatament, resulta, indubtablement, una oposició de gran força. en
el carni victoriós de l'italià.

=

Hom comprèn que el bons aficionats i fin.s aquells que només es deixen convèncer pels resultats, hagin
acceptat amb entusiasme aquesta
cursa. Veuen que se'ls ofereix l'oportunitat de presenciar una competició important a homenatge al
corredor representant del ciclisme
català a la Volta a França, Vtcen.;:
Bachero, i que, ensenms, serveix per
honorar la memòria del malaurat
Francesc Cepeda.
La inscripció de Ricard Ferrando,
enfront de la d.e Bartali és un avanç
que va a ésser donada una batalla.
d" veritable qualitat. Davant d'això
és justi1icada l'expectació 1 l'lnterèa
àesvetllat per l'anunci d'aquesta
cursa.

NATACIO

El Torneig Internacional
de BrusseHes

Nuvolari, en un mo ment de la cursa
<Foto Atlàntic>

BrusseYes, 29. - Tercera. jornada
del Torneig Internacional de Waterpolo de l'ExpoSició de BrusseHes:
Alemanya, 5- Iugoslàvia, 1.
Hongl'ia, 6 - Suècia., 2.
Bèlgica, 3 - França, 1.

Davant el matx Suècia • Es·
panya Í ESÏOCOtm·Barcelona
Sota l'organització del C. N. Barcelona 1 còíitro1 de lés Fedel'acións
espanyola i ca~lana, de Natació A
mateur, se celebrarà el proper dissabte, dia 3 d 'agost, a les deu de
la vetlla, el matx Suècia-Eapanyr. i
el diumenge, a. la tarda., & les cinc.
l'encontre inter- ciutats EstocolmBarcelona, a. la piScina municipal de
MontjuYe.
L'equip de Water-Polo de Suècia
possiblement estarà fonnat pels s~
güents jugadors: Nauman, Person,
Berg, Petterson. Lintzen, Sandstr:r
om, Swenson, equip que es destaca.
per llur polidesa. Com a detall interessant cal mencionar que el mi;;
Petterson aconsegueix habitualment
1 molt regularment quelcom mneys
d'un minut en eis 100 metres.
El C. N. Barcelona fa gestiona
perquè a part de la representació nacional sueca water polística puguin
desplAçar-se algunes primeres figures masculines de la natació de SuE'cla, que com saben els nostres aficionats, ocupa en el concert de la
natació continental un noc preeminent.
Per altra part els resultats que
es vénen rebent del «Tòrt:iel~ Klcbelsberg» que s'està efeÇtuant a
Brusselles en el qual prenen .z.art
les sis 'prizriéres potències~ êlàssifica.-•
des en els reeènts Campionats d'Eu-~
ropa, confirmen d'Una manem coo-:'
tundent l'exceH.ent ~«míiiiiêe• ·del set'
nacional suec. La. victòria de 5 a 3
obtinguda amb Alemanya, considerada com 1& segon& potència mur.dial en Water-Polo, és el mUlor elogi de Suècia, ja que per altra part
confirma que és un conjunt d'ruta
classe.

Els Campionats d'Espanya de Rem

BASQUETBOL
AM B M OTIU DE L A V ISITA DE
L 'cALG ER I A SPORTSll

El proper dissabte, les nostres basquetbolístes jugaran
el seu primer matx internacional a Barcelona

El Club Nàutic de Tarragona
va assolir un èxit absolut
8 m. 16 s. 2-5.

Davant un pÍ1bllc poc nombrós
El Olub Femenl 1 d·Esporta est~ varen tenir lloc diumenge, en el
acabant de confeccionar el progr,¡,- Port de Barcelona, dea del Martell
ma que ba de desenvolupar-se du· fins a l'Estació Marítima, els Camrant els festivals que pel dlsSabtll pionats d'Espanya de Sld.ff, Outrigvinent, d1a 3 d'agost, s'organitza en
l iols.
els vastialima terrenys de «Piscines gers
Els resultats foren els se¡Uents:
& Sportn, amD motiu de la visita
Prunera. regata. - A les cinc de
que iu\ d'efectuar a la nostra ciu- la tarda: Iols a quatre remers 1
tat una escollida selecció de l'«Al- timoner (debutants):
gerla Sport.s:t, en la qual figuren
1. Club Mar1\im de Barcelona, en
els més destacats elements d'aquest~ 8 m. 45 s.
En~ltat, prtmera en el seu gèneu
2. Club de Mar, en 8 m . 51 s.
entre tota els Clubs de França.
s. Club de Rem Barcelona, en
L'enorme entusiasme qu& ha pro- 8 m. 55 s.
duít entre les personea esportives I
Segona regata. - A les cinc de
la ¡ran expectació que rur. desperta: la tarda: Outriggers a quatre reentre el públic l'anunci del part!~ mera i timoner (campionat):
de basquetbol que les atletes alge1. Club Nàutic de Tarragona, en
rines ju¡aran contra. el mUlor equip 7 m. 39 s.
cat!'là que es pugUi combinar en els
2. Club Marltim de Barcelona, en
moments actuals, està plenament 7 m. 47 s. 3-5.
justificat, puix que no es tracta so3. Club de Mar, en 8 m. 1 s.
lament de la celebració del primer 2-5.
matx Internacional que lM nostres
4. Club de Rem Barcelona-, en
be.squet,Rolistes efectuaran a :Barce·
lona, c()Sa c¡ue ~r sl sola enclpu
ja.""una gran imJ>Oi'U,ncla I. transeendèncliL, Sltló tlmbé de la segúretat
que àqucsl. encóntre ens ofereix d.:
poder preaen"c1ar una ~lla 1 depurada exhibició d'aquest esport, amb
el qual ens serà possible establir un
càlcul aproximat del ve.lor internaclonal de les nostres jugadores.
En properes edicions donarem
compte del programa complet d'aquests interessa.ntissims festivals. que
LA SEMI-FINAL DE LA COPA
tindran lloc a la. tarda i a la rut,
ai.ld com algunes referències del cluo
EuROPA
visitant, el sòlid prestigi del qual
garanteiX a bastament l'èxit espor1 espectacular de les seves ac·
En el partit de desempat tiu
tuaclons.

Tercera regata. - A les cinc trenta de Ja tarda: Iols a quatre remers
l timoner (lliures) :
1. Club de Mar, en 8 m. 25 s.
2. Club de Rem Barcelona, en
8 m. 36 s.
Quarta re¡ata. - A les cinc qua-ranta-i-cinc d.e la tarda: Skiff:
1. Club Nàutic de Tarragona, en
8 m. 38 s.
2. Club de Mar, en 9 m. 18 s.
9 m. 5 s. 4-5.
Cinquena regata. - A les sis de
la tarda: Outrlggers a dos remers
1 timoner <campionat) :
1. Club Marítim de Barcelona, en
8

m.

44

s.

2. Club de Mar~. en 9 m. 18 s.
Sisena regata. - A les sis quinze
de la tarda: Outriggers a vuit remers i timoner (campionat) :
1. Club Nàutic de Tarragona, en
6 m. 50 s.
2. Club de Mar, en 7 m. l'O a.

el Sparta de Praga vencé el
Juventus per 5 gols a 1 Un festival de preselecció de
l'Olimpíada Popular
Basilea, 29. - S'ha disputat el

parUt de desempat de la semi-final
lp. Copa d'Europa de futbol, entre el Sparta de Praga i el Juventus
de Tori.
L'encontre fou guanyat pels txecoslovacs per cinc a un.
El primer temps acab?J. amb el
ú
«score» de tres gols 11. zero.

de

El proper diumenge, dia 4 d'agost,

a. doo quarts de quatre de la tarda{

en el camp del Centre d'Esport.&
Excursions <Bordeta>, tindrà. lloc un
festival de pre-selecció per a l'Olimplada Popular que es celebrarà a
la nostra ciutat, els dies 26, 27, 28
i 29 de setembre pròxim.

CANODROM--PARK
CAMP
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Antics terrenys d 'entrenament del F.

c.

TRAVESSERA DE LES
Avui, dimarts, nit

BAIX»
Barcelona

CORT S

Gra1s Carreres de Llebrers
Tramvies : Línies 7 i 15 ••• Autobusos : Lletra E
Servei de taxis collectlus, des de la Plaç& de Catalunya I de la
Plaça d'Espanya

En lola a quatre vencé l'equip del Nàutic de Tarragona
(Express-Foto)
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LEMA E

LA CASA QUE VEN
MES BARAT DE BARCELONA

u
<JV_n.Dll'l.hv.fO talle rayon mat, amb
fines puntes tul
brodat i volant tul
en el baix. b.fid-a
per a senyora.
VESTIT

platj~.

en

ru retine, amb ornaments del mateix
gènere sobre to,

Ptes. 9'50

Ptes. 40'···

CAMISó seda art if i e i a 1 rentable.
amb volan~ de tul,
per a senyora.

Ptes. 9'90
VESTl'I' per a platja o camp, en semim, amb bonies
bro~ ts i cinturó
de cuir,

VESTIT en semifil rentable, OI"IllV
mentat amb bonics
orodats,

Ptes. 45'···

Ptes. 35'···

NOVETAT
Per 6 Pessetes
op a 1 f1,
color, amb m ànega curta i vistes
de piqué blanc. per
a nens,
PIJ~"dA

TOVALLOLA especial per a bany,
qualitat ris superior, amb sanefes
colors, mida 75
per 150,

Ptes. 2'75

Ptes. 4'···

TOV ALLOI.JES rus-

Model 2478·
SABATA blucker,
en vedella blanca
t ornaments marró.
.nlg taló.

Ptes. 3'75

Ptes. 11'75

tlts,

OM.BREL-LES cre.
lona, cxtf'J.1S assortit en colors i formes,

p. 2'90 i 3'75

Una talla de vestit
amb el seu
PATRO «PARIS»
Sense ésseï modista pot confeccionar qualsevol
persona un ele·
gant vestit.
Es fan demostracions amb maniquí vivent tots
els dies.

Ptes. 9'75

li
GORRES de goma,
forma p('ntinat.

BARNúS per a senyora o cavaller,
ris classe corrent,

Ptes. 4'25

l~

Ptes. 7'50,
8'50 i 10'···

Ptes. 6'50

Igual. en croc
de seda, forma
espanyola,

Ptes. 12'···

Ptes. 2'25

Ptes. 11 '50

PAMELES palla

«Itàlia» , amb
ornaments gran
fantasia,

Ptes. 10'···,
12'50 i 15'···

el SfNfliC olors llisos
i esfijmpals
CAPELL de palla, per a
camp o platja, en diversos
co:ors,

Ptes. 0'90

CAPELL panamà b.1.n" Per
a nena,

e MET E
fa SEDA RAYON RENTALE ~~at

Model 2512f4.
SABATA nAngtli- Model 2529.
to», ullets ntquc- SABATA sandàlia, GORRO piqué, for
lats, cosit, molt só- eu vedella blanca ma. tanqul, per a
Ud, mig taló, eles- 1 ornaments ~
aenyorn. o caVnlicr.
.1~
se .supmor,

Ptes. 13'75

lA BAPfiSTAESTAMPADA

li

ul i

Ptes. 9'50

0

~~

el METRE

piqué
rentable, forma
francesa, ornamentades a m b
bonics brodats,

BOINES

11

BARNúS per a senyora o cavaller, CORTINA gal vatela russa, classe
supertor , dibuixos nitzada. El metre GORRES ae goma,
novetat. Llargada, ;¡uadrat,
forma aviador, co140 centímetres,
lors diversos,

ses de qualitat superior, en colors.
nodal 2t76.
mida 45 J.)€r 90,
JOC de taula quaSABATA
'75'.gllililll-..~--llll!------~
blanca
vedella blurker.
en
~..
litat panamà, amb
Ptes.
tnló,
mig
· el fons color cru 1
sanetes color,
Ptes. 10'75

SABATILLES de
goma forta. amb
tireta, molt pràt'U·
quea, col<JtS asscr-

Al

Capells per a senyora,
les últimes novetats de
París a preus irrisoris.

Ptes. 0'75

Aquests preus solament són
per a compradors d'altres
articles en totes les seccions
dels nostres Magatzems
Per cada compra de 3 pessetes tiudreu dret a un metre
batista, p€r un ral • Per cada
compra de 5 pessetes, a un
metre senelic, per dos rals Per cada compra de 10 pessetes, a un metre seda, per
una pesseta

Per a senyora.

Ptes. 2'25

Ptes. 5'50 i 2'50

GUARD A V IAN- ••DES tela metàllco.., ta melis,

Ptes. 5'···

\0.. .__.¡

>us-

Ptes. 25'···

Una ¡o uiwa nova
El més sensacional de
la temporada

L1o.cell volador
S'eleva a més de mil
metres d'altura
Gran diversió per a la
platja i per al camp.
7'50 Ptes.

NE\'ERA fusta.
~at uaturat.

~elis,

Ptes.

vemis-

NEVEHA fUsta. mell.:., amb
per a ntgu,.,

ciipòs1t

60'·-~

Ptes. 90'-··

Nova organ5tzació. - Un bon servei: Per 5 pessetes rentem, repassem i planxem els vesti s per a cavaller
Cada vestit és lliurat curosament repassat de costures i a punt d'usar-lo

·
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PROJECTES

ESTAMPES D' ESTIU

Enric Borràs amra
a Buenos Aires?
«La VO?J>, de Madrid, sota el titol
t:Proyectos de Borràs», escriu:
«Un actor que ha venido ahora
de Barcelona -él dice que de hacer
una «Lournée» como no recuerdan
los mus viejos; pcro la verdad es
que el hombre se ha estado doblaudo películas francesas de sol a sol-;
ese actor nos ha traido las últimas
noticias de Borràs, que son éstas:
-Don Enrique aparece alguna.
tarde que otra por su peña. del L1ceo. Hast:1 la. plaza de Catal1,1ña,
suele llegarse pocas veces. La plaza
dc Cataluña. està hoy plagada. de
cómicos dedicades eventualmente a
là sincronización de cintas extranjeras. Sólo con tomar café en la
Malson puede usted vez: a la falsa.
Jean Harlow, al falso Clark Gable,
al falso Wa.llace Beery. Pero la cosa.,
e:J realidad, es poco interesante. Do:l
Enrique prefiere quedarse en el L1ceo, que tiene -dulce y profunda.-,
una sombra muy de agradecer en
estas pasadas tardes del verano catalm. Alli es grato, entre otras c<>sas, ii desarrollando esperanzas y
proyectos para la temporada qua
viene, mientras el humo del puraz:>
d!l marca asciende en vagas esplrales y azules ...
-¿Qué proyectos tiene Don Enr ique?
-Todavia no concretó nada. C<>mo tener, tiene, si, muchos planes.
¿Qué hombre inteligente no està
siempre fermentando cosas? Mire
usted: a. m1 me parece -càrgueme
usted la responsabilidad por si luego le dicen que no-, a mi me parece que Borràs se marcha a Buenos
Aires. ¿Con qué compañia? ¡Ah!
Eso no lo sé yo ni creo que él lo
haya pensa.do. Pero la idea de América le tienta, y es posible que acabe 1 Nancy Carroll I Gene Raymond, com que fa calor, van a la piscina ... L'es.
or conquistarlo definltivamente. cena és de ((Transatlantlo merry·go·round», film que veurem la propera
temporada
atos: El llustre Larreta - usted lo
onocerà: el autor de «La glorl¡¡, {fe !!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on Ramiro»-, tiene acabada una.'
bra teatral que aJude a la fundaporta roba", de Marlan Amat, qua~
ión de Buenos Aires. <No lba a
dret per a una noia i cinc noies.
)
er únicamente nuestro Marquina ... ) ~
"El prat de les papallones", de Lluls
•
rreta ha h ablado ya de su obra
Millà, comedieta per a cinc no~es.
con Borràs. «Don Enrique, ¿le gusSeguidament apareixen "Sentitaria a usted ser el intérprete de
n~
ments nobles", d'Agust í Collado;
mi obra?» «¡Vaya si me gustaria!»
/~ ~)
"Carbassot", de Josep Miracle; "Els
«Pues animese usted y véngase a
·
rÉ
petits parents o un testament de per
.Buenos Aires. «Déjeme pensarlo. A
~
riure", d'Emili Graells, etc. Totes
mis años hay que medir el pro y c!l
· v 'les obres d'aquesta biblioteca poden
eontra de los viajes». En fin, penadquirir-se al preu de cinquanta
sàndolo està ahora don Enrique.
cèntims a tots els centres de subs,Aunque yo creo -siguen siendo lmcripc!ó de Catalunya i a l'adminis·
l;lresiones mfas, ¿eh?-, que don Entraci Llibreria Millà, Sant Pau, 21,
que tiene ya decidldo lo que ha.
Barcelona.
f' hacer: lrse.
-Entonces, lo del Español...
li
, -¿Quiere usted que le diga una
El senyor Ernest Gómez cescosa? Don Enrlque no ha crefdo 1
---::;&;.";.;~~-=---t'--1'-------1\. sa en el càrrec de director
"'ñunca en eso del Español. Ha dicho
<L todo que sí por pura. cortesia, pero
d'Ufilms, a Barcelona
nada màs.»
El nostre volgut amic i director
e o Lo Q ET I de Ufilms a Barcelona, senyor Ernest
P O LV O ~ S Gómez, ha oessat en el seu càrrec
~ ESMALT D'UNGLES per a passar a exercir el de gerent
CLAUSURA DEL CONGRES
llOIG PERMANENT de la Regió Centre i inspector g\!neral per a Espanya de les Exclusives
RADIO FILMS
<?l~ematogràfiques E. c. E., de Maar.d.
El dijous passat a la nit es reunl- '
ren al Saló de festes del Restau~F,"
.. '.1·
PARIS
Amb tal motiu ens ha tramès una
r
r'J'A~ ,¡
atenta carta acomiadant-se de la
rant Miramar tots els congresistes
,. . u.•,d~.•nc·...
Premsa cinematogràfica i donant les
Ràdio Films, senyors empresaris i
gràcies ~r la coHaboració prestada.
Premsa de Barcelona en llur total
Al mate1x temps ens pr~a que la.
representació. La nit fou deliciosa.
degut al franc ambient de cordiali- cé, S::.lvans Benajes i altres que fem extensiva a tots els &2nyors emtat amb què fou celebrat aquest àpat ens dol no recordar.
presarls i actuaris cinematogràfics,
• que reuní els millors cinematograflsLa nit transcorregué animadlssi- ja que per la premura del temps i
tes de la nostra ciutat, els quals ma i tots els concurrents ballaren la seva pr.:clpitada marxa no ho pot
compartiren aquests feliços moments «.La carioca», «El continental», «El fer personalm~nt com haur:a. estat
de clausura de Convenció.
humo ciega tus ojos» ¡ «Yo quiero el seu desig, agraint al mateix temos
La taula presidència l'ocupaven els bailar», corr;;sponents a «Volando les moltes mostres d'amistat i simsenyors Robert Trillo, director ge- hacia. Rio Janeu·o», «La alegre di- patia que, sense excepció, ha. rebut
rent de Ràdio Films a Espanya, 1 vorciada» i «Roberta».
de tots, emportant-sa'n de la seva
antoni Blanco, gerent de DistribuEn celebrar Ràdio Films el seu pri- parmanèncla entre nosaltres uu gració, a més a més del senyor Albert mer congrés, ha assolit un triomf tísslm record i oferL'lt-se en el seu
Armando Pcreyra, delegat a Portu- més a l'ampli guardó d'entitat ven- I nou càrrec, en el qual li desitgem togal de l'Empresa Ràdio, invitat d'ho.. cedora que ve ostentat.
ta classe de prosperitats.
nor del senyor Robert Trillo.
Els gerents de les quatre sucurEntre els assistents al banquet, sals senyors D'Ors, Andreu, Arpon I
veiérem els distingits empresaris Pérez del Villa, acompanyats dels
senyors Enric Sàenz de Buruaga, Na- senyors programistes i viatjants, han
dal, Castanyé, pare i fill; Cabezas, retornat a les seves respectives po..
Soler i Xicota, Roldan I Ocejo, Fa- blacions amb un imborrable record
lardo, Pardo, Flores, Blanch, Mar- del Congrés Ràdio Films,

I

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

La Música
*

CONCERT PER LA BAN·

DA MuNICIPAL

En compliment de l'acord pres per

l'Ajuntameñt, la. Banda Municipal
donarà un concert slmïònic popular
al bañi de Fort Pius, evul dimarts,
dia 30 del córrent, a. un quart d'ónze del vespre, sl el temps ho permet,
en el qual executarà. el programa. següent:
Primera part. - Weber: "Der
Frelschutz", obertura; Bach: "Aria
de la tercera suite"; Gluck: Minuet
d"'Ifigènia. a Aullde"; Rosslnl :
"Guillem Tell", obertura.
S egona part. - J. La.mote de
Grignon: "Quatre cants populars".
a) Sal a ballar, 11\0renita. b) Bàrda.
Amets. e) La mort de la núvia. d)
La gata ! !!1 .belitre: Turl.t.!~: "Orl{ia"
dansa fantàstica;
AlltOni Càtalà:
"La proéè"ssó de sant Bartomeu",
sardana; Wagner: "Rlenzi", ober·
tura.

CLINICA MENTAL

___,____*

ORFEO

NA • TELEFON 10

Per a l'assistència. dels malalts
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
d'ambdós sexes
Metge Director Resident
Doctor Bernat Carreras

sereix el següent decret sobre la
constitució de la Junta Nacional de
la Música i Teatres Lirics i Dramàtics:
"La conveniència que la Junta.
Nac: ~mal de la Música i Teatres Li·
molt inferiors al «Xavier» de Sabar- rics
1 Dramàtics procedeixi en hartés.
L'obra fou p;.-esentada força cor- ~onia amb els principis en els quals
s
mspira
la gestió ministerial, exirectament i en la interpretació cal
destacar la tasca de les senyores Fer- geix, en aquest ordre concret d'intere~?S
artíst:cs,
que sigui el mateix
ràndez, Riera, Coma i Bozzo, i la dels
senyors Claramunt, Malonda, Martí- mmJStre qui designi els vocals de la
dita
Junta,
i
a
més una ordenació
nez, Sadurnl, Samsó, Solé I Bigas.
flexible i eficaç que l'establerta
c. més
en el decret de 5 de febrer darrer
("Gaceta" del 7), que no ha encer·
_.
tat a servir plenament els alts fins
a què es dlrlgla..
Per això es procedeix a delxar sensa efecte la dita disposició oficial i
en el seu lloc establir una nova Órdenació.
En atenció a les raons exposades
d'acord amb el Consell de ministre~
~ a proposta del d'Instrucció pública
1 Belles Arts,
Decreto el següent:
l ·
..
Art'cle 1. - La Junta. Nacional
L
, de la Música i Teatres Lírics 1 Dra.D & D"l.TI~ màtlcs estarà constituïda ¡><:r cinc
U ll'iD
U D.ft.lllftUM vocals, de.signats pel minish·e d'Ins"'" AOOLPH.t NENJOu
- trucció publica 1 Belles Arts.
DIV ENDRES, ESTRENA
Art. 2· - La durada d'aquests vo-1111:1--~--~~:~:-c;a_-.
1cals
en els seus càrrecs S;?rà de quatre anys, excepció feta d'una. dcci·
«L'Escena Catalana»
sió minister•al en contra.
Art. 3. - La Junta elegirà del seu
Hem rebut el número 418 d'aques- si el president 1 un secretari aliè a
ta conegudíssima coHeccló teatral, la ella, que pertanyi al personal tècniqual publica. la famos:1 comèdia en co-a.dministratlu d'aquest ministeri
quatre actes de G. Berr i L. Verneull
Art. 4. - Els vocals tindran ~g~
«Mlster BeverleY», traducció catalana nades 25 pessetes de dieta. per cada
d'Eduard Artells, que darrerament sessió. Aquestes no podran excedir
fou donada a. conèixer al Teatre Or- de dues mensualitats, i per a. prenfeó Grac1enc per la companyia. de dre acord n'hi ha prou amb l'asslsJ osep Claramunt amb un èxit extra- tèncla de tres vocals
ordinari.
,
Art. 5. - La ~ó de la Junta
No dubtem que 1 adaptadó a la serà: 13. d'informar el minis te 1 J
~o~: ~~Jiàa. a.<f: ~an~~~~e~~ll:= sigui a pctlcló d'aquest, 0 per :Í~ d:
clonar obres de teatre.
drmocíó, de tot el que afecti, en l'ore artístic i econòmic, al foment
del teatre líric i dramàtic, àdhuc
La coKecció
proposar les seves creacions quan
ho cregui convenient.
«Teatre d'Infants»
Art. 6. - Es nomena vocals d'aTal com es va. anunciar, ha co- questa Junta els senyors: serafí AImençat a publicar-se aquesta biblio- varez QU!ntero, Eduard MarqUina
teca setmanal d'obretes escèniques Joaquim Turina. i Frederic MorenÓ
apt{s per a ésser repr~ntades per Torroba i Albert Romea.
la gent menuda, editada per la. casa
Art. 7. - Queden derogades totes
Arxiu-Teatral Millà.
les disposicions que s"oposin al preHan aparegut ja: "Qui roba no sent decret."

J. XAVIER, obra en tres actes de Francesc X. Sabartés
«Xav1er» és una obra de les que en
iiuen escrites de cara. al públic. o
ie les que en diuen, d'una mane-<~- un xic confusa, de «teatre popu<ar».
Diguem, abans de seguir aquest
comentari, que l'autor ha aconseguit
Jlenament tot el que s'havia propo..
~at en escriure-la. Ja és molt. Es n
tir: ho és tot. Quan l'autor ha acon·~guit això pot donar-se per satlsat. El gènere, el to, seran o no del
1ostre gust, de la nostra preferènia, però com que creiem que c:!l
rític ha de saber situar-se, cal dei:al;' a part les preferències, prescinlir-ne, I veure l'obra desaspasslonadament.
Francesc X. Sabartés és un autor
'ove en el teatre. D'ell només conei·íem una altra obra, «Humanitat»,
ue no pogué estrenar-se gràcies al
est de la censura. Aquella obra lni'.al ens féu !ixar l'atenció en aquest
. utor jove. Hi havia defectes, es
·lar: defectes de construcció i de
.liàleg, naturals en tota primera
ilra.
De «Humanitat» a «Xavier» hi ha
m gran avanç. Sabartés trepitja. ter.,ny més ferm, no vacilla en el diJix dels personatges, s'observa en
; diAleg més naturalitat, menys ri.desa.. En teatres públics -encara
.ue l"Orfeó Gracienc també ho éslem vist estrenar I aplaudir obres

~ apitol

UAP

p

Cinema

AVUI, GRAN EXIT

I CINEMA D'AQUELL
QUE ENYORA VEU I
. OVIMEN'II

RITME!
ORIGINALITAT!

,.., O L

E4l0,.,i},OSD

·

I

Noticiari
El Sindicat Professional de
Periodistes es complau a fer avi·
nent al senyors que figuren en la.
relació que al final s'expressa o als
seus familiars, perquè passin per la
Secretaria de l'enUat qualsevol dia
de treball, de quatre a cinc de la
tarda, per tal d'assabentar-los d'un
afer de gran interès:
Màrius Arnal, Antoni Ramon, Casimir Abellanet, Jordi Ibà.ñez, Andreu Mir, Enric Testor, Miquel Boix;
Agustí Perefía., Josep Guillén, Manuel de Goya, Miquel Prat, Andreu
Niza, Antoni de Salas, H. S errau Vitori, Sant"ago Bnndolí, Josep Bertrans Caminal¡¡, Josep Bonavia.,
Eduard Casanovas, Agustf Comenge,
Francesc Gibert, Arthur Lavergne,
Josep Mir, Francesc Martorell, Domènec Monton, Marcel-li Pascual, Felip Pons, Fèlix P. Tomasseti, Emili
Rossell, Joan Tió, Josep Vidal, Albert
Adrich, Pere Boxareu, Joan Duran,
Cristòfor Litran 1 Josep Roca.
- Amb molt bon encert, l'Admi·
nlstració de Correus ha instal·lat una
bústia amb recollides fins a tres
quarts d'una de la matinada, al costat de l'estanc situat al carrer de
Sant Pau (entrada. Rambles), Les
recollides que s'efectuen són:
Ordinàries: a. les 10'30 del mati;
a. les 5'30 de la tarda, 1 a les 8'30 de
lt. nit.
Extraordinàries: a. les 6'45 tarde;
a les 10'30 nit; i a les 12'45 matinada.

La constitució de la
Junta Nacional de la
Música i Teatres Lí*
rics Dramàtics ALIMEHU OIETETIU
I DE fif61M
Madrid, 29. - La "Gaceta" in·

GRACIENC

__

GIRONA

(Torre de campderà)

_

.
f

NOTI CIES LOCALS
Al Govern Militar s'ha celebrat un
Consell de Guerra contra S alomó
Sa.na.huja., Añ.toói Estadella. 1 Vicenç
Ciurana, de Mora d'Ebre el primer
1 de Mora la Nova els altres dos.
Estaven processats per suposat auxlll a la r ebellió en els fets del 6 d 'octubre.
Presidí el tribunal el coronel senyor Jull Rívera.. El fiscal, senyor
Francesc Corbella, soHicità per als
processats la. pena de dos a11ys de
presó. El defehsor, senyor Lloret
Rossinyol, dèiñanà l'absolució.
Segons r eferències, Salomó Sanahuja 1 Antoni Esta.della han estat
condemnats a dOs anys de presó 1
Vicenç Ciurana ha estat absolt.
- El dlllM!nge, a Poblet, i amb
motiu de la conoca.cló d'Una altra
creu, es celebrà novament una moixiganga religiosa en el transcurs de la.
qual es digueren misses, hi hagué
processó i a més hi assistiren frares
de l'ordre del Cister, que són els
mateixos que, degut al seu aband<>nament del monestir, t ot just ara
fa cent anys, donaren lloc als saqueigs dels lladres i principalment
dels drapaires antiquaris, que foren
els que feren més mal al fñoñestlr.
Hom diu que ja ha arribat potser
l'hora que es parin els peus d'aquest
anomenat abad Toda., de Reus, que
no es proposa altra cosa que la r estauració de l'ordre del Clster en els
edificis que avui dia són del poble.
- Ha causat gran entusiasme en
la població els triomfs obtinguts en
el Campionat d'Espanya d'outrigers
i sklff, celebrats diumenge a. Barcelona., per les tripulacions del Club
Nàutic de Tarragona.
- Diumenge, degut a la gran calor
que es va sentir, potser fou el dia
que es va batre el rècord d 'assistents
a les nostres platges.
- El diumenge, a la nit, ens arribà la notícia que el tren de passatgers que surt a les sis cap a Barcelona. havia. topat amb un altre
tren a. Sant Vlcenç. L'accldont fou
de tal gravetat que ocasionà la mort
de quatre o cinc passatgers 1 nombrosos ferits.

A LLORET DE MAR · Gffi().
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Cosa "'~
ESTOMAC 1 lNTESTlNS
DIABETIS - ALBUMINU·
RIA - INFANCIA - E'IO.

CARRER LLURIA, 62
<entre Consell de Cent I Aragó)
SALMERON, 222
MANSO, 72 (davant del Mercat)
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TURISTES ANGL ESOS QUE
ANUNCI EN LA SEVA VIN·
GUDA
Ha estat anunciada per al dia 6
à'agost vinent, la. visita a les Cases
Consistorials d'una expedició composta de 110 turistes anglesos, organitzada per l'entitat «Creatlve
Tourlst Conference», de Londres.

¡---

NOTICIES DIVERSES
Avul, dimarts, a les deu de la nit,
tal com està anunciat, donarà la
seva conferència al Teatre Municipal d'aquesta ciutat l'ex-ministre de
la. República senyor Lluís Nicolau
d'Olwer, el qual versarà. sobre el
tema «Catalunya i la República».
No cal dir que bl ha molt d'entusiasme entre els republicans per tal d'assistir a tan important acte.
- Per ordre governativa ha estat aixecada la clausura que pesava
damunt el Centre Republicà. Federal de Sarrià de Ter, el qual es clausurà. amb motiu dels fets del 6 d'octubre.
- Diumenge passat, l'auto conduït per Josep M.• Riera 1 Xlfré, en
passar pel Pont de Pedra va atropellar a la veïna de Riudellots de la
selva, Maria Gra.bulosa, de 28 anys,
soltera, la qual fou curada al Dispensari Municipal i després ingressà
a una clínica. Presenta fratura
composta de la tf.bla i el peroné, en
el seu terç mitjà.
El Jutjat instrueix diligències.
- Han estat denunciats els veïns
de Blanes, Salvador Vidal, Ramon
Domínguez, Teresa 1 Carme Vidal,
Angela .Portals 1 Josep Domínguez,
per ba.ralles i lesions, tot ells habitants en el carrer da la Verge Maria d'aquella població. Els motius
foren antics ressentiments familiars.
- Com a incurs en la llei de ganduls i malfactors, ha estat detingut
Patrici Guzman l Ostrada, de 41
anys, solter, sense ofici, el qual ha
estat posat a disposició. del comlssa.n de Vigilància i Investigació.
- Per infracció a. la llei de caça
ha estat denunciat Lluís Fa.cas, vel
d~ La Jonquera.
- Han estat denunciats a Santa
Coloma de Farners els veïns Miquel
Solà l Colomer, de 47 anys, ferrer i
propietari d'una ferreteria. 1 el mosso d'aquesta Narcís Pa.drosa l Pulgdevall, de 30 anys. Varen sostenir
una baralla per qüestions de treball
i en amenaçar al propietari, aquest, Lepa nt, 261, cinquè · BARCELONA
amb una vara d 'acer, el colpejà en
el braç i 11 produí ferides de pronòs- ~----------:*----------tic r eservat.

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

Orquestrina Gatzz-Haara
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canviar
els vostres mobles?
Passeu per

Hotel de Vendes
Pelai, 8
COMPRA • VENDA - CA~~Vl
SEMPRE

L.
~-

CONDICIONS

SANT ADRIA
DE BESOS

FI DE LA F ESTA MAJOR
La Festa Major d'enguany, que,
'" ' '
r
com diguérem diumenge, transcor_:
, • ._l'
ria força animada, sobretot en
'r .taquells actes en què l'interès corner- . /
' l
• cia.l era esbandit per un interès be'"' I j' t \ .., r
•
nèfic, ha acabat, com era d'esperar,
· , ¡:' 1
I ;-- r
demostrant que hi hagué encert per
- -..or ·- "'\. r- '
'
part dels qui volgueren el canvi de
'"'t. ..
data.
.
'
Dissabte, a les festes que s'efecllt11...ti (3"a. 1 /i: - ' &.. l.lt " - .. 1 11. tuaren de la mainada, l'animacló
- A l'Avinguda del 14 d'Abril, el fou extraordinària i augmentà al
eamió número 58127, de la matricu- vespre amb l'òpera «Marina» a la
la. de Barcelona, demanà. pas al car- platja, a la representació de la qual
ro guiat per Antoni Martínez, na- sl bé hi assistí nombrosissim públic
tural d'Almeria. El carreter deixà el no fou sufloient per a cobrir les desfre del carro per a. poder guiar els peses.
animals, amb tan mala fortuna, que
Al mateix vespre el ball del Cenel camió l'agafà contra una roda tre dfEsquerra. fou un èxit dels que
del carro. El Martínez fou portat en no se'n veuen gaires. Com també
greu estat al Dispensari Municipal, ho fou el de l'envelat
on 11 fou a.preda.ra la. fractura d'una 1 Al matí del diumènge la. platja
cama. i masegament general. Des- rebullia d'una gernació que asslsti a.
prés els camillers de la Creu Roja les proves de natació anunciades,
el traslladaren a l'Hospital.
que s'efectuaren sota un entw;lasme 1llim1tat de públic 1 J>Qrticipants.
A la prova infantil dels cent me- --·- ¡
tres s'adjudicà el primer lloc el menut Planes, del Club Natació Badalona., amb 1 m. 29 s. de temps esmerçat en el recorregut; el segon
se l'adjudicà Josep d'Aro, local, amb
1 m. 33 s. En aquesta. prova hi prenien part tres noies 1 guanyà. el primer lloc d'elles Lola Pous, que féu
el dotzè en la classificació general.
Hi participaren 23 nedadors.
Tot seguit es féu la. participació
lliure de 1.500 metres, en la qual
prengueren part 39 nedadors, entre
ells la senyoreta Carme Peiró. Havia. de participar-hi també Laura
Pous, guanyadora de la. prova femenina. de l'any passat, que no rortí. Aboolutament distanciat dels altres. Manuel Leixer, del Club Natació Barcelona, s'adjudicà el primer lloc en 20 m. 2 s .; segon, amb
23 m., Branera, de l'Atlètic Club del
Poble Nou, i amb un segon die distància, Trelter, del Badalona. Primer dels locals ho fou Manuel
d'Aro, 1 segon, Alfons Staller, que
feren el nou 1 el deu a la general.
La senyoreta Peiró féu l'onzè. Als
MOLT AVANTATJOSES
mateixos banys s'atorgaren els premis oorresponents.
En dcllsme, l'Agrupació Germanor celebrà el II Gran Premi CiI •

-- -

¡ Necessiteu

LLEIDA
CONSTITUCIO DE LA GESTORA
MUNICIPAL
Després de tres mesos de discussions 1 combinacions, a la fi s'ha.
constituït la gestora! municipal de
Lleida..
Per a les vuit del vespre estava
anunciada. la constitució de la dita
Gestora, però es començà a tres
quarts de nou, car primer hl hagué una mogudissima. reunió, per
tal de determinar la composició del
cartipàs municipal, en la qual els
radicals, disgustats, manifestaren que
no es possessionarien dels càrrecs.
CompareiXen al saló de sessions
catorze regidors-gestors. Són set de
Lliga Catalana 1 set de la Ceda, en
la següent forma: Lliga: Srs. Rovira
Riure, Berna.dó, :Porqueres, Sa.nuy,
Solé, Vilella 1 Sas. Ceda: Srs. Baró,
Larrossa, Rovira Nebot, Canals Ripoll, Abelló i Puig.
Presideix l'alcalde-gestor cessant
senyor Pujol Cercós. Llegida l'acta
anterior, l'esmentat senyor diu que,
en compliment de la disposició g<>vernativa, va a. donar possessió al
nou Ajuntament.
Es passa. a elegir president d'edat,
i el senyor Felip Solé Olivé ocupa
la presidència. El senyor PUjol abandona el saló.
Tot segUit es procedeix a nomenar
alcalde-gestor . Per unanimitat, resulta elegit el senyor Joan Rovira
Roure, de la Lliga, per 14 vots.
Aque!òt senyor s'asseu a l'escó presidencial i dirigeix unes breus paraules de salutació 1 remerclament, 1
promet treballar per al bé de Lleida.
Enraona. tan fluix, que a penes se
sent.
1!.'1 senyor Baró, de la Ceda, també
explica breument i amb to menor
que la Ceda vol fer solament labor
administrativa; afegeix que en la.
seva actuació tindran present que
són interins i que ajudaran a endegar les qüestions m1mlcipals.
Es passa al nomenament de la
Com~sió Permanent de Govern, en
votac1ó secreta, amb el següent re.
sulta.t:
Conseller primer: Sr. Josep Rovira Nebot, per 13 vots, de la Ceda..
Conseller segon: Sr. Josep Porqueres Bañeres, de la Lliga, per 13
vots,
Conseller quart: Sr. Josep Baró
Bonet, de la Ceda, 13 vots.
Conseller quart: Sr. J. Puig Bayer, de la Ceda, 13 vots.
Finalment s'acorda. celebrar Plens
Municipals cada segon divendres de
mes. I sense res més de nou, enmig
de la. major fredor, s'aixeca la sessió.
~istf a l'acte força públic, que
fe1a els comentaris més diversos 1
adients, segons la seva filiació poUUca. Fou molt comentada. la retirada deia r adicals i llur negativa,
per tant, a formar part de la. Gestora.
Veritablement, les incidències ocorregudes en la formació de la G estora són comentades en forma no
gaire satisfactòria. L'eufòria va a
mitges.
- Segons noticies particulars, sembla que els quatre càrrecs de conseller-regidor que han de constituir
amb l'alcalde la comissió de go..
vern de l'Ajuntament, seran adju·
dicats als següents senyors: Baró, a
Foment; Puig, Cultura; Rovira Nebot, Governació, I Porqueres, Finances. Els tres senyors primerament
esmentats estan afiliats a la. Ceda i
el quart a la Lliga., així com també
l'alcalde gestor, Rovira Roure.
Hi ha. molt de descontent per la
solució que s'ha donat a l'Ajuntament 1 es rumoreja que els comp<>nents del partit radical d'aquesta
població, inclús el senyor Estadella,
ingressaran al partit d '«Unlón Republicana» del senyor Martínez Barrio.
- Diumenge ingressaren a la presó Josep Vidal 1 Pinyol 1 Florenci
Juvé, el primer pel delicte d'atemptat 1 el segon per lesions.
- Ha estat destituït del càrrec
de vice-president del Jurat Mixt,
el senyor Carles Fernàndez, el qual
ha estat substituit pel senyor Jo..
sep Baró.

.

Obrer català conscient: el teu diari es
Jf
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BADALONA
El Centre Republicà Català
dreçat al President de la Rep~li &el telegrama següent:
ca
«Excmo. Sr. President de la Re .
blica. - Pa.rtida.rlos abollción ~u
de muerte, supllcamos indulto ú!Üa
ma. pena Turós. - Presldente v •
tura.»
• enLa ?ecció de Badalona de la Unió
soc.~alista de Catalunya ha tramès el
seguent telegrama:
«Excmo. Sr. Presidente de la Rep.
blica. - Suplicamos muy encarecid~
mente indulto condenados última P&o
na Turón. Haréis obra sumamente
h_uma.na. - Vilagrà, presidente· Juhà, secretarlo.»
'
.- La Unió Excursionista ha orgarutza.t per al dia 5 d'agost una conferència a càrrec de Manuel Casal3,
el qual parlarà sobre el tema· «Lletristica». L'acte es celebrarà · a les
10 de la nit, al seu estatge social
- Amb destinació a la Colònia Éscolar l'acreditat establiment bada!().
ní «La. Sopera» ha tramès vint quilos de pastes per a sopa.
- Han estat assistits al Dispensari Municipal, per diferents aceldents, 30 ciutadans. Han demanat assistència facultativa de Beneficència
38 ciutadans.
-Continuen les converses entre
la Comiisió de Cultura d'aquest A·
juntament l la de l'Agrupació Excur.
sionista de Badalona ~r a resoldre
la fórmula del projecte presentat
per la Comissió d'Estatuts, pel qual
haurà de regir-se el projectat Patr()o
nat del Museu Municipal.
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MONTBLANC
El dia 19 es personà sobtadamen'
el Delegat d'Hisenda de Tarragona
a les dependències que l'Ajuntamen'
d'ací té destinades al recaptador de
les contribucions reservades a l'Esta~
Central. Sembla que hi anà amb el
propòsit d'investigar l'actuació del
recaptador oficial d'Hisenda senyor
Mezquida. Es rumoreja que la visita del Delegat fou motivada per
haver estat observades irregularitata
en el servei per part del senyor
Mezquida. El que hi ha de cert é!l
que aquest senyor ha estat substituït en el càrrec per un altre empleat d'Hisenda de Tarragona.
- Ha estat ací i hem tingut el
gust de saludar-lo, l'alcalde popular
de Mataró, Salvador Cruxent, el qual
ha vingut per passar uns di~ en
companyia del seu germà. Felicià 1
familia.
- Cada dia arriben cares ja conegudes d'estiuejants que, coneixedors del nostre envejable cli.I?a, vénen a «guarir-se» de l'excessiva ca·
lor. Llàstima que els montblanquinS
no sapiguem propagar com es .mereixen les especials condicions climatològiques de Montblanc, el seu gran
valor històric i la seva. bona situació com a. centre d'excuslons. .ó
- L'ex-conseller de GovernaCl senyor Josep Terradelles donà, el pa$sa.t dia 20, una conferència al Cen·
tre Republicà. Autonomista. En la
va dissertació, i degut a les exa¡¡gtS
des limitacions en què les a.uton é
l'autoritzaren de parlar, no tlngll
ocasió de lluir-se, per bé que e~~ofo:
òrós públic que acudí a esco r-,ainterpretant el seu pensament, I
plaudi entusiàsticament.

s¡:

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
UNA MORT SENTIDISSIMA
Dimecres passat, a dos quarts
cinc de la matinada, traspassà •
jove de 16 anys Ricard Bromwn 011
veres després d'una llarga i penosa
malaitia.
fdíssl·
La seva mort ha estat sen 1 ciuma entre tots els sectors de ~ac<A~
tat, puix que el suara tra.s"'delS
s 'havia guanyat la simpatia afa·
santfelluencs pel seu caràcterarudable i les bones qualitats que
vep en el seu cor.
la seEn l'acte d'acompanyar-lo a trà el
va darrera. estada es demOS rosentiment que la seva mort ~es
duït, car fou una veritable m
ta.ció de dol.
el
Rebin els seus pares I germans
nostre més sentit cond~l. la nova
- Ha q·1 eda.t constitmda
tel
Junta del Sa.ntfelluenc F. ~~·
com segueix: President, Joan . cal:
sot.'t·president, Antoni ~~b~, JoseP
xer, Vicenç Ria.za; com~ 0 Artigas;
M. Barbeta ; secretari, ere ta.nals:
sots-secretari, Francesc Fo~újull\S.
vocals: Josep Ros, Josep
n Rl·
Pere Gres, Francesc Mas~P· ;O!f.rt:IUL'C.
bes; delegat federa~
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MERCAT D'OCAS~IONS

HORTA VALENCIANA

RESTAURANT

TORRE SAN SEBASTIA N. (Telèfon 1434J!):

Menjadors instal:lats en típiques barraques valencianes - ~~·
utat en la paella, llagosta barceloneta. 1 pollastre a l'ast. estu Horta

VIATGES A M ALL ORC A

Fundada l'any 1912

COMPRA/_VENDA I CANVI

L'AS de l'automobilisme

DE MOBLES, PIANOS, RAD!OS:.,!JA~ DE

OABAUI. MAQUINES D'ESCRfU RE I DE 00-

BÚÏ.

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71 '80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada)'.
Total : J00 pessetes

CORTS ÇATALA.NES,

3 dies amb 3 excursions (quilòm etres 351), pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada),
Total : J08'20 pessetes

flna. r.if.e;jf.:i~~¡¡
a
ES
TOT 75 PESSET
-

sa t Formenter

PreÚ-dn!o

·

Només acl. Ra¡ildesa I ecoQomla.
L'únJ.ca que en vult dies ,PI'~
para els alumnes per a examinar · se de 1... classe 1 La especial
Si us voleu convèucer , consulteu

CondlciO TOT PAGAT , botels primera, autos o autocars, benetlcéncl&. Impostos, propines, etc, etc. SORTIDA DlARIA des d'una P&SOna.
Agents especialm ent autoritzat s per la COMPAN YIA TRA NS MEDI·
TERRANIA per a 1& venda t reserva anticipada de passatges. [)ee..
comptes especials a Entitats Culturals. Esportlvea 1 Obre""'
SOlament tracteu d irectam ent a m b l'UNICA

Camiseria • Corbateria

CORTS,

4J2

APARELLS
FOT OG RAF ICS

Llegiu LA HUMANITAT

.<RepresentaclO, sense Lntermedlarl.s, dels mUlars

: Barcelona
Rambla del Centre, 35 : Tel. a15457
pobles de Catalunya

RA OI O l

MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Ca.
tedral .- Secció Femenina . - Música selecta en discos.
12'30: «Plat del dia», del Restaurant Tivoll - Continuac ió del p rograma de discos.
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lctura.e d el programa.
13'02: Cotitzacio ns.
1308: cCOcktaU del dia», d e Pere
Chicote, - Programa de discos va.
rlats.
13'25: <CocktaU d 'avui>, del Restau rant Brasserie TfvolL
1330: Informaci ó Teatral l Ca r,t elera. - COntinuac ió del programa
d e disCOS.
13'55: Secció ctnematog ràflca.
14'-: «La P araulu. Emissió d e
l es dues d e la tarda. Infonna.cló de
• Barcelona . - Actualitat s Teatrals l
Musicals.
14'30: cEl fet del dia», per J oan
:Ala vedra. - «Butlletí O ficial de !&
Generalit at de Catalunya ». Sumari
_,del número publicat a vuL - COnt inuació d e les Actualitat s.
14'55: Borsa del Treball, d e 1E
A J 1>.
15'- : Sessió Radlobenè flca.-Dls-

20'- :
portiu.

fREUS BARATJSSJMS

JO IES · BR ILL AN TS

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES•
Carrar Nou do 11 Rambla, 11 - PELL SANG VENERI · PROSTAT A
IMPOTEN CIA • OIATERM IA - Olreoloro Dr. Riu Porla
MATRIU
consulta, 11 a 1, no a 11. F. 10 a 1

TOT de VERtTABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA SUBfROS

es-

20'15: Conferènc ia d '«Accló EducativaJt,
20'30: «La Protectora l l'Escola»,
Con!erència. per Alexandre Bulart 1
R ialp .
20'45: Noticiari des de la Redacció de «La Publicitat» .
20'55: Cotitzacio ns de m ercader ies, valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorolò gic de la
Generalit at de Catalunya .
21'05: Amenitats Artistlque s, presentades per «Fumeria Parem».
21'35 : Orquestra de RADIO BARCELONA.
22'05: eLa P araula>. Emissió de
l es deu 1 cinc del vespre. Directament des de Madrid. Sessió de Corts.
Resum de les informaci ons rad la.des
durant el dla.
22'15 : Transmiss ió del del FortPlus. Concert per la banda municipal de Barcelona , sota la direcció
del mestre Ricard Lamote de Grignon.
24'-: «La Paraula». Emissió de
les dotze de la. nit. Darreres lnfor-

CASA BAGUES

Hospital, 42 • Tel. 13651

fbarra y c~~. ·r en l

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Ramblea). TeL lt2U

B ARÇ E L O N~

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
S EÍlVIÚ B.APÏJ> EN'1'RE BAR.CI<LO NA I 81UlAO
, Mt.J.ag&,
eoruaes Wta eta DIMECRES a la nit cap a V &l~nCl a. Alncac;
Santander I BUbao.
BevUla, Vl¡o, VWaaa.rèia. OorUDJ'&, Musel,de:
Alt ernant-se lea eaco.les
'L'arragona , Ceuta l Huelva cad.a dues setmanes
Sant Carles l Ferrol cada d u ee aetma.cea
SERV&l CORRENT I:NTRB ~AltCELONA I BILBAO
cada dues setma nes
Mant Carlet,
Sortl4M ea _DIVENDR ES & La olt. cap a Tarragona., Almeria,
MeVlnaroo. Valéo cJa. CUllera, Alacan t. Carta¡eoa . AKUUaa.
'i/1•
Vtgo,
Ull&. Motru. Màlaga, Ceuta, CA.dlz. Sev illa. Huelva., BilbaoMarin,
Pasa.J81
l
l.a.nd.er.
Ban
Musel.
AvUéa,
Uap.ro1a. Ferral., CoruoJa.

b.

'

li"

12: Obertura. Senyals horaris. Música variada en discos.
14: Música selecta.
14'30 : FI de l'emissió.
19 : Obertura. Senyals horaris. Mú-

sica selecta.

20: Cotitzaciooa..
20'05: Música variada.
21: Notlclart 1 servei meteorològic.
21'15: Fragment s d'operetes I vsl-

sos.

La Justícia
*D'URGENCIA

OFERTES
i DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
d esitJa col:locac16 45 aon
t bOnes rererénclea . Etcrlure a LA HUMANIT AT
núm 634
SRA. VIDUA amb ln·
formes d esitja t reball per
a hores o t.ot ol di&, de&pat.x, cllnlca, et.c. E&o.
a LA HUMANIT AT núm.
ao~AGATZEM ISTA. compro herbes medJclnals ,
ofertes Núria, 11 (S. M.)
necesslto homes per a colllr-les. casa. cSanromà» .
XOFER cerca colloca-

Tinença d'annes.-Es veieren d ues
,causes per tinença. d 'armes. En pn- ¡
mer lloc, J oan Moreno 1 Ló~ fou
absolt per la Sala a causa dhavcr
1
r et1rat el fiscal l'acusació que pesa·
va damunt d'ell.
Antoni Méndez ! ou condemna t a.
·la pena. d'un any, un mes i un dia. ~ta~ ~rtl~;aríe~~
rada. Escriure a La Hu·
de presó.
m an itat. Núm. 311.

ITRIBUNAL DE VACANCES

CI~E ~Cr'~!ln~ p.~~~~

res e.l cUa, em cont.racta-

Temptativ a de robatori. - Acusats rla. Escrture a La Hud'aquest d elicte compareg ueren da- manitat. Núm. 31:i.
S ' Or ~R E IX per a tra.va.nt el Tribunal de Vacances. Pere
a

francés
Garreta 1 Lluís Fernàndez 1 Baena, duOClon& del
o català, perPèr als quals el fiscal demanà la l'espanyol
a La
Escrlure
apta.
sona
pena de mil pessetes de multa.
Human itat , núm. 300.

NOTICIARI
Manuel Ga.rcla, que
s'engegà d.les passat un tret al ptt,
mon ahir a l'Hospital Clinic, a causa
d.e la ferida rebuda.
Per desoUna desobedièn cia. bediència als agents de l'autoritat
rou posada a disposició del JutJat de
guàrdia Cecllia Baena.
Un que es fa aga.far. - Quan anà
a denunciar un robatori del qual
havia estat victima, fou detin¡ut per
la policia Maties Serrana 1 Ruiz, que
est.a.va r eclamat per l'autoritat de
U n mori. -

Marina.

--------*:--------El que no es perd

FALTA aprenenta. tre-

ball làcll. l'ere Serafi. 7,

1er. la. (Grkia).
REP RESENTANTS pràctics per a la venda de
,,tna per Barcelona i altres centres oonsumld,.c.-..
Elscrlvtu Apartat 24. Vilafranca del Pened6s.

DISPESES
VEGETA·
MEN.IARS
RIAtfS 1 de réetm vea.
p;es :l'SO Pelai. 12, pral.

2oa

P ENSI O PRAT, llab1tac1ó 2 H1ts, pensió completa. AbOnamen t. a menJar. 35 ptes. setmana. C.
Wou Rambla. 12. ler. 2.a
PENS IO Ott 6 6 W ~!;eS.,
azO& des de 150 Ptel
tot. contort. Pl. MactA..
l8 oral

MOLT ECONOMIQ UES
Relació dels ob)e<:tea trobats a la llosro b.ablta.cJon s. Tama.
na públlca I dlposltato a. la MaJor- rtt., 82, pral. Sra.
FALTEN 1 o 2 amics,
domta. Municipal a disposició de les
persones que justifiquin qua els per- sols dormir o tot estar.
\anyen:

Un ventilador desarmat 1 trencat;
un plat per a roda d'automòb:U; una

roda per a. automòbil ; una cartera
amb document a a nom de Josep Rolneu; XX : una cartera e.mb docu.tnenta a nom d'Alfred Rebul; docuznents a n o m d'Enrico Vlserta; un

ll8.Ssaport a nom de Neus Perls; un

document a nom d 'Antònia. Manuela

R aó: carrer Freixures, 17,

IJ~t.eria.

PROP DE LES RAM ·

BLE$, amb habltacló independent es desltJa un
o doe 6ellyora tot estar.
Doctor Dou. 12. pral. la.

PAR·TICUL AR ,
CASA
prop de les Rambles detot
sitJa
• 30 s al
tracte f
mes. Raó: Doctor Dou, 6 .

una:ftf'::

Forn.

Servei q uinzen al cap a OENOVA

Lo. ct.rresa oo rep al Tln¡tado de ta Oo<Dpaorla MoU del RebalJ
T eléto o 13586
~

moto-trans atlàntica correus 81paofoll
Sortidea ux.ea cada ~~ diee
0&» tL SANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sortlrt el tU&
13 agost 4e1 1935, Lt. m aa-nl!1ca motonau
pet

EAJ • 39 • RADIO BADALONA

~----*

6ERVB1 ENTRB BARCELO NA , Slt'I'B 1 MAR.S&U. A
Sortld ea qulnzenal8 e ls dllou s cap a l::k\te l Marsella

SEüVEl KAP!U CAP AL HRAt:Ul. • PLA'l'A

macions.

TARDA
16'- : Programa de d iscos.
18'-: «La Paraula». Emissió de
les sis de la tarda. Informaci ó general. - Programa del Radiooien t.
' Discos a petició de senyors subscr iptors de RADIO BARCELO NA.

Pérez ; un clauer amb clnc claus.

de garaotJ.a

RELLOTG~~ • OBJfCTES DE PLATA

D'EN CENEDO RS

22: J azz.
22'15: Notfclea de Premsa des d o
Madrid.
22'30: J azz.
cos escolllts.
22'45: F I de l'emissió.
15'15: eLa Paraula>. Emlssló d 'un
quart de quatre de la tarda. Direc·tament d es d e Madrid. Minlsteris.
Resum de la cGaseta» l Consell de
Minlstres. - Continuac ió de la sessió Radibenè! lca.

TRIBUNAL

VESTIT S BANY : : BARNUSS OS
CAMISES PLATJA : : Camisa RAGLAN <Patentad a) : Mlt¡¡ea FERRO

PEL·LICU LES • PATHE • BABY • MAQUINE
FONO GRAFS OE TOTES MENES DISCOS, elo.

18'30: Suplemen t de eLa Paraula», dedicat a la Seccló I nfan t u de
RADIO BARCELO NA. Rondalles ,
contes, consells útUs, etc. - Contlnuació del pro&Tama. del Radio.
oient.
19'30: «Viatges, excursions 1 esbrinament s imaginaris ». COnversa
per Adrià Gual.
19'45; Cotitzacio ns de monedes.
NIT
«La Paraula». Noticiari

36, Soqueri

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMESS

Resten lliures algunes Delegacions per

PROGRA MA PER A AVUI,
DI MA RTS
..... 7'15: Primera edició de «La Paraula». diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
; 8'-: Senyals horaris d e la Catedral. - Lliçó de gtmnàs, radiat a
t àl;'rec de la Federació de Gimnàs.tlca.
8'20: Segona. edició de «La. Pa.r&lllR». Diari radiat de RADIO BAR~C~NA. Edició dedicada. a les coina'rques catalanes. - Discos.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la. Catedral - 5erve1 Meteorolò gic de la
Generallt at de Catalunya .

les
Ferrer Batl
a, 38

oliclnel:

CA
AGENCIA DELS HOTELS DE MALLOR
Hotels)

Emissió Ràdio Barcelona

BARC ELON A

Telèfon 30422

Reglamen t,
duccló

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges

UNIO RAD IO, S. A,

414

EnSenyan ça

prtroer, Boller: segon, O. Drac <amb entrada>; tercer, Inca-Pollen·

*

DISCOS. etc.

TOT D'O CAS IO

o. Drac (amb entrada)

prtmer, O. Bellver: segon. Soller; tercer,

Mi.i:ErrES.

estar,

El bon comerciant té el
VIES URINARIES
deure d'anunciar als diaris
MATRIU
Visita. econòmica de 6 a e
TALLERS , 17, entresol
que pel seu tiratge 11 afe·
reïxen garantia de difusió
FAR RE PIJUAN
del seu article, sense pre·
METGE ESPECIAL ISTA
VIES URINARIES
PElL
ocupar-se de la seva ideo·

vasa recumanab le ~J seu peU
tresc 1 menjara d'encàrrec

«CABO SAN AGUSTIN»

Gran terra5SII tl'estlu prOpta ""'

t.a ca.rrep

a banquets

1

festes

Avut. suculents coberts a preus

Barcelona.. -

LLOGUER DE MOBLES

nous, gran assortimen t..
camera. Sevillana, B. L.
en Uquldació. Pg. de Gràcia, 101.
CA RRER VALLIRANA.
161 botigues amb habitacio 1 altret sense, prbples p . indústria..
PIS OS des de 16 duroe.
amb bany 1 ealerta t~
pada. Vnléncta, 45, entre
Rocarort 1 Entença..
PISOS. 16 - 17 duroe.
VallirlLila, 33 1 35. B. G.
4 dorm. Af&"ua. 1 porteria
¡¡ratl8.
BOTI CA cèntrica amb
hablt.ació, 30 duroe. Vl·
llarroel, 26.
PISOS. nous, bnny, asc.
tel. 21. 22, 23 duroa.
COrts, 300, prop Pl. Espanya.
LOCAL per a llogar pro-pi per a. des-paU: 1 ~
gatzem. Passeig Repúbll·
ca, 84. Raó: porteria.

LLEVADORES
HABITAC IONS pròplea
despatx, balcó c. prop
Rambles. Raó: Pl. Bonsuccés, 3. 2on.
GUARDA MOBLES públic 1 econòmic. Campo
Sagrado, 21. Tel. ~5804.
DESPAT XOS, des de 60
ptes. Rambl& catalunya ,
45, <C. de Cent).
LLOG UER DE MOBLES
per a p1506 i torres. Rambla catalunya , Q7, (Casa
Moreno) .
PIANOS DE LLOGUER .
Bruc. 78, entresol. C. Ble

..,

MANUEL DOMINCU EZ.
advocat. Corta Catalanes,
664, 1er. la. Tel. 32171.
Els dlvendr u a. Vilafranca. del Penedès. C. Palma,
núm. 32.
.JOSEP M. PI I SU·
NYER, advocat. Rambla
Catalunya , 67. Tel. 70623.
BarcelOruL.
G. RA MOS DE LA REGU E RA, advocat. Despatx
de 6 a 6. Alaelm Clavé,
núm. 11. Tel, 1647'1.

METGES
DR. tiOAH MIRANDA.
Malalties delBi nens. - P.
de Gràcia., 4: ·Tel. llU33 .
Bill'celona.
D A .J OSEP PIFARRE.
Metg8 ctrural•.- Av. 14
d'Abril, 338, pral. 1.•·
Tel. 64154. Barcelona
DR. JOS EP LLURBA.
Dermatòle g. - Salou, o. 2 Tel. 35112. Barcelona.
DR. RAM ON FOLC H.
Obs~tricia. 1 ginecologi a.
Mallorca. 267 ·Tel. tt1:Wl.
Dr. ROSS ELL - Passei¡
de Gràcl.a. 106. Pral 2a.
MALALTIE S dels nen.
Modern uactament .. Doctor J. Sala. De S a 6.
Corts. 28.2. • Tel. 35283.
Dr . .J OAN CAM PROBI.
Parts 1 malo.ltles de la
dona. Bruch, 4.9, princi·
Tel. 11622.
pal. Or. F RANCES C ORTES
PARERA. Numerari de
terna de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. &pe.
clallsta. en malnltlea internes. Consulta de 4 a 5,
Aragó. 224, pral. T. 10158.
Dr • .1. FER RE R ES Pl·
C OL. Cirurgia en generaL
Plaça del Born. 19. Telèfon 25845.
TER ESA Z URI TA. Llevadora. ·Paris, 19 ··retèton 35391

VENDES

ADVOCATS

-

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

NiCANOR SERRANO
dOAN ALBERT SOLER
AN GEL MARTI. Taller
FORN DE ST. MIQU EL.
Pintura. 1 decoració. - R. Const.r uctor d 'obres -eta.!
Senoe1 & domicUI d e paa- d'enQuade rnació (Mnrtl· Catalunya
·
75419
78.
Tel.
ia.
r
99,
Tel~
17.
Rosa,
tl&serta 1 confiteria. - Pne. nez de la
Barcelona.
LEOPOLD MARTINEZ.
de Gr&c11\, 101, 1 Ro&se- ron 75352 - Btu"celona) .
REGIM
DE
ALIMENTS
Impressor . Especialita t ea
A MONTE-CARLO , des116, 261. Tel. 71 118. Bar.
SOrribes. Salmeron. etiquetes per a rarmt\prée de fer mmona de ca.aa.
cetona.
62
Llúria.
1
222
úm
n
Ciea 1 labora.torta: Cas&
MAT ERIAL PER A OF I- númeroe, he descobert
-t. COMA ROURA. Pau !Wldada j 'a nJ 1921 Ta,..
CI NES. Objectes d'escrlD- un problema purament l¡:Iésles.
47. Tel. 14298. llers: Untó, 1 ~Tel. i 6790.
a
guanyar
a
per
c1cntU1c
P•·
torl. otbuhl:. Pintura
tant Té els més rlqulssima 1 &rcelona.
a
ruleta,
re Bravo. .. Con.&ell de la
carés torrats, q ue
UN NOM I UNA ADRE.
Cent.. 381 • Tel 17835. igual 1 &I dia. sense ex- selecte&
posar capital. Sl als aU- recomana per llur aroma CA que cal tecord a.r per
Barcelona.
rt
paladar
1
amb dlat inctó Creu
vestir
interespot
GELATINA MARTIGN O· clonats ela
RESTAURANT MIRA- Coberta, 9a. Sastreri& cEl
1 el.s
LE.- Aliment poderós ~er sa.r que em v181t1nproves,
Nesrtto».
Barcelona
a
Unlc
MAR
a persones dellcades, ga.. demostraré amb
per la seva temperatu ra
REPARACIONS e.n gas_
rantlt de carn I sautna. que crec que han de con- qradable
s 'hi gau- ataua 1 electricita t, Caaa
De \'enda alS centres d 'ca- vèncer-los de la seriost- deix. Baionaque
per
especials
Carrer Gall, 70
Bacbero.
1'&.&de
honradesa
peclfica 1 bona est..abll· tat 1
•
hostafranc e.
sumpte 1 d.e la meva per- a bOdes 1 bl\llQueta.
menta de QUeviures.
s
metA.HIQue
PORTES
CCIONS ctt
CONSTRU
AGENCIA TRANSP ORTS sona. Carrer de Badalona, VU&r. Mat1t. Agu1ló. 58 fusteria. Mobles
1 d eeoo
JO&ep Figueraa¡ ex-ferro- 10. Sants.
rac!ó. J osep Cht va . Carret
T INT ORERIA JOSEP Telèfon 63762.
viari. Factumc ona 1 res
Hoatatranc
senyores
18.
a
per
VllardeU.
SALO
~
els
colllda do mercaderie s per SOLANES .• Tota
ORXATES Vd&. Espl u~
ga.- d 'A.lfona PuJol. Perma,..
ferrocarrU, reCtLders l ca- 'balls amb la m~llma
tea.
p
Ul
et
perfectes
Prefer1d
nents
lee
s6n
guea
mions. Informes ferrovia. rao.tla.. _ Juan de la Pa- Salmeron. 11 4, Pral. ler. Dels bons paladars Cre\l
111 T ¡ •"757
i aeris. Inrts, maritlm..8
·
•
Coberta.. 32.
- e · •
T el 71153. Barcelona
formació sobre viatges auera
.JOSEP MOREY . ConES COMPREN autoe
REPARACIONS r A.dlo
collectlua per rerrocarrU
•
veu
a.ferro
20.
rer
a
aloma,
P
vella per
I auto-car. Pau Igleslas, signatari de vaixells.-Pl
ta.. 4 ·Tel. 18836. Barco- a Nàpols 294 Tel . 52688.
RAMBLA.
COLMADO
25. Tel. 11329.
FERROS 1 metalls veHs. El més assortit en vlns l
PIANO 50 duros, venc. lona..
Aguatt. Sant Gil, licors de marques naciOoo
ca. oo
Sé.oeca, 25, 4t, (terrat.). FARMACI A dO AN CON · Rafael
APARELLS ràdlo dea de V1!11ble de 12 a 2.
D OM. MedJca.me ots qui· 14 Tel m56 &rcelona.. nais 1 estran¡¡eres. Recoun
MAGATZ ~ MS a.e colomanem ela nostres cafèa
150 p~s. garantida
HABITAC IO per a so- Dllcatncnt. purs. - Ro&ent,
Moli d'espéctes. i.nsuperabl es. Servim a
any. Pntoma, 20.
pt.ca. Avln7ó, 34, num. ó&·Tel, 51324. Bar- niala.
30
nyor,
ConJoan BubUa serra,
d~micm. Rbla. Cataunya.
CO MPRE U la vonrn rà- 2on. 1ra.
celona.
617 T . 55810 num. 65. Te. 76916.
dio dlrectame ut al consFARMA CIA I CENTRE seu de Cent
ORQUEST R INES. s'o~
,
CANUDES
.JOSEP
tructor. Paloma, :20.
ARQUES I BASCULES
MAS·
E.
FICS
EtiPECI
D'
MaslL
trombó-vlo
!ereix
semmoderats,
12.
Preus
nen
Artaó. Santa,
BI CICLETA per a
PONS. Oberta tina a ta tre.
ler. (Santa).
pre ela darrera modelt
JOSEP ORI OLA, Male..
de 8 a 10 ann per lS alnl, 1, ERI
A per s re- una. de la nU. Coto ni- Sant Pau 10.
LLET
tes metàH.ique s per a au..
duroa. Peu de la Creu
•
ullo.
q
ptes.
' Rentar. Informes 1 dipO- dròftl a 8'76
1 ca.rn!sserla . tomòblls de tots els sis18. pr&l. 2na.
AVIRAM
20. Pau lgleslu. 7-Tel. 18391. Ramon Eroles. Vallespir, temes. Torrent Vidalet
VEN C oobert. uralita alt metAlUc. R. Onló,
BAR MENJARS tro...s- 112. Telèfon 30366. Santa. 78. Tel. 77186. Barcelona:
BA R FELICIANO . SerVernt.allat, 40.
6 X 6
vet acurat. Snlmeron. 80. P:laia per no poder ateu.
IMPR ESO S de t.ot.a
Gràcia.
CA&TE LLOEFEL. ~s
Lloc cêntric prop mena.
dre'l.
Josep
NS.
SABO
I
OLIS'
La Orl\llada. Pléndlcta caseta de bany,
GOSSOS de caça cPotn.
A. 1. Tel OeJI.
neeoct.
Bon
Rambles.
SerJo~l,
Porta.
Salvador
BarcelonQ..
71083.
econòmics.
m.
Ratauran t
6
al
ters• 2 i
tocant
Colo. de Cabo. Francesc L&yret,
RELLI GATS patentats •Ma.r 1 Soll t lloc auar..
Pau lgleslaa, 36, entresol. acurat a domlcllt.
4rt. 2na .
bis.
124,
14946.
TeJI!fon
6
mtnes
ratLJtbres
cSat.urnoJ.
BI LLAIIS, econòmics
cotxes, traspassaré
DESIT.J ARIA pensió fo-- llata. Sobres. Estotgerla. aa
L' ESc OCESA Pa.txea 1
per a cares 1 torres. Vda:
de Barcelona, prere- 1 maniputo.t s. Consell de per a.soo ptes. Lntormea
de M. SA.nchez. Barbar~ coWies ortopé(ÜQ.ues· Hos ra
BOMAN(T AT
LA
B
per
rentment. munta03a,
· p ltal 133
141. Tel 3086S Barnum. 12.
PulmCI!lS.
MALALTS.
un mea. Escriure a La Cent,
·
·
celona
PIANO &R~. ¡ran
302.
Núm.
MedJclua. general. S f~
MAGATZEMS de mo- Humanita t.
per 11 viat- Cor.
ARTICLES
oca&Ió. Caaa Ribas. Rbla. bles
no-arunSol
IONISTES,
x.
Ratp
COMISS
fills,
VeNle!i
Unió».
&La
Car.alunya , 6.
trobnreu a l'acretermlnia 1 &1 comptat. velles. lllurament s pisos. ge, ela ca.sa Ramon 011· clal. Dr. Li uls Cucsta ..
ditada
GRAMOLA I BIC ICLET A aCarrer
232.
Consulta
pral.
Provença,
20,
125
n.
Urgell,
Santa,
en bon esta'-. Paria, 93. Cprop c.1e
HIPOT EQUES rt.pldes vella. suc. de F. Cast.eH· de :S a 6.
del Mercat de
Granja.
Hospital. 141. TelèRETOLS I ETIQUETES
Sants). No deh:eu de vl- sobre cues renda, pré&- tort. 17365
de totes menes per a apa.
altar-nos. Teléfon 31704. tec. sobre terrenYS l ttn- rou
P1nAN.
BELTR
EP
S
O
~
r&dors. Mercadera, 36.
PERE S IM ON . Articles ques rU.sUquea. Notariat,
tor decorador. - Sarrià.. 987, entresol.
LI TOGRAFIA , ststema ortopèdics . Canne, 51.
MOBLES ALT ABA, ele.
79246.
Tel.
or:set. Manuel Sanaueu..
CalllPOLL?
gàncta, durada, eoonom11
DE
ULLS
I
IM
REC
DE
ALIMENTS
Pere
8.
d.e
Cré<Ut..
BAR
•
E
del
F
CA
Paaatse
No compreu sense \'lslt!U
Casa SanUverl Call 22 etd& Kamnoll
Placa Sarrià, ~Te aquesta. casa. Jovellanos.
Tel. 22G06. Barcelona
, filitules, ea- 006.
MORENES
I
D'0CASÍO
ES
LLIBR
70883
têron
.
LS
num. 2 .
CAR BONS VEG~TA
a preus redutts 1 rant.elxo guartmen't com\IOAN GRAU SERRA·
A Bel CariCMJ - Rerom1r nous
C ANCA. menjador nou
s plet, useu cMorenob . D&num. 3. t At.aulr, 6. T,; lots 8. preus baratiMlm , maneu prospecte. Passat- DELL Sastre. Sempre ela per 450 ptes. venc. Ba.llê:fon 21323
ela trobareu a la Llibre- ae del Crildit núm 4
~arrera mOdela... Petrltzol, mes, 171. Ebenisteria..
,J, VILA FOHTSERE. núm 12-Tel. 13627
Muntaner,
CANSA LADERIA \IOA N rta Central.
S ENYORET A s'ofert\ x
Impressor. tota mena. de
BAR8AN Y. - Ln millors num. 42.
FRANCESC TARASCO. per a doniU' inJecclons.
So.
a
et
comerdalls
Sen
"treballa
superiora.
Qualitat~ I preua.- Ptaç.~.
Vlns
aprenper
UNIC
PREU
Preua modestos. Duana.
LJJbert.at. 2 · Tel 70431
dre a conduir &U\;0 ; 115 pUlveda, 78. Tel . 34574. domlclll.- Caldes, 8 - Te- núm. 2, tercer.
»
DELICIAS
OYEH·
17655
f:
P
LAS
•
lèfon
BAR
GA RATGE
Ptes. Corts Catalanes, 412
BALLS DE SALO. Aca~
ÇALS. • Pupllat.pe econ6- (xamírl Vllamart:) .
de PauU Colet. Eapec1a.li·
TALLER lle pedra. nrtt- dèmJa que garanteix el
miC5. Acurat lel"Vel en el
Laietana tat en tota mena de pet- ticial. dlpòsJt.a I ruos:llca. seu ensenyame nt, sota.
I MPREMTA
rentat dtlle <:ot1-es. E:ltn- Diaris. rerutes, perlòd.lca xa._ CObert oomerclal a pu1menta 1 tota els d.e- dlrec:cló d'experta profe&o
ctó d..e benzina, oetroJI l t lUbrea. Opuscles t tre- 6 ptes. 4 plats a escollir. rtvats de la construCCió. sora 1 proreeeores . Unlclt.
benzol • Mallorca.. 615 .. balla comerclala. Bou de Pa. N.adonal, S:il. Tel4- Francesc Borreda. Gavà.. acadèmia amb orquestrat
T el. 55763 Barcelona..
37 t 39. T elèfon ~0670.
Petr1txol, 12, baixos, lnt
Sant Pere, a. Tel 20257. fon. 19637. Barcelonet a.

IMPRESSOR& : vlQyetea 1 altres en bOn cst.at.
a preu d.e metall. Alcolea. 121. Sant-s
AUTOS ocastó, per u.
tota preua 1 aust.oe. Agutlar - COrts, 415 .
TERR ENYS a termuus,
5 duros al mea, e11 urbauttzacló amb pins, aJ..
sua 1 electricita t. Petat,
~. pral. Saalrer.-:t
VENC l'Adio, tota ona,
lfllrantida un any. Pal"
ma. 20.
A COLL-BLAN C. venc
casa, magatzem 1 tres solars, junç o per P&rt.s.
Raó: Carretera Madrid
mim. 54.
MOBLES 1 maWU&fS8o6 d.
terminis. sense fiador
Car baut.a Anna, 18
MOBLES OCUICt, mobles
preua tuven.eu.oJ aot.s No
vtaJ tar
comprar sense
abans uquesta caaa Muo.
taner 18
CRA N e>casiCt ruoo1ee no
comp,cu !>...n.t.Q v1slt.ar-uus
Borrell 66. 1 Flondabla.n .

GRACIA GARCI A. IJevadora. Consultes aratu1tes . • Plortdabla nca, 99,
ent1. 4ta.. • TeL 357,7.
TE RESA ZUR ITA. llevadora. ~ Paria, 19, - Telèfon 35391.
CO NCEPCIO J OFRE DE
PE R A METC E O PER·
RB O, Llevadora CirUr·
RU QUER, 2 espléndtd8 CA
• Rda. St. Antoni,
SOLARS a 6 duroa mes
giana.
en
salons amb balcó,
24 • Tel. 23541.
c . Dante davant n. lt 1
pral. cèntric. Poble Nou. núm.
IJenRUIZ.
Mercat Horta.. CaHIGIHIA
futur
Raó: Pere TV, 121. Tor- dora Clrur'lflana . Con11ulta
nuda, 35. pral. La. 11 a
neria
76 bis- 1 tdefta8 .
Taller5.
sratutta
.1. TAULER PA LOMA· Tel. 21845.
VINS D E VA LOEPE·
R ES. Advoe&t. Sant Pau,
AAS. & 6 pteL ela 8 LI74 - Tel. Zl449.
proveu-Joe
tres.
TIANA, 1ran cua amb
cBodep.s de Valdepe.tu\s»
Jardi. Preu mòdic. AIOGt.
54117 1 53971
Tel,fona
TO MAS .I OROI BLANC,
eetembre. St. FranOOIIC, 7.
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PRESONS DE CAT AL UNY A

adolorit

1 que per alxò

d~perten

tanta slmpatia .- que sempre sem·
blen les mateixes. Aquestes dones totes porten un ra.rcellet humil per al

BARCE LO N A

LA PRESO M O D E L
«A la torre !»

•

Els presos tenen moltes hores va~
gatives. moltes hores en les quals
l'acció és puramen t interior: de pensar, de neguiteja r-se, d'anhela r el dia
de la. sortida. Abans, els de règim
comú estaven tancats vint-l~trcs hores. Hi ha una classe d'excepció: la
de «preferència», perquè el món està
tant malamen t que fins a la presó hi
h a classes.
Els de «preferència», a més a més
de tenir «comunicació» cada mati,
tenien «recreO>) mati i tarda, i en~
èara tenien una. altra avantatg e, en
lloc dc tamboret , un silló de boga.
Avui no sé si això ha canviat gaire:
fa. temps que no h1 he estat, és a
dir: que no hi he viscut -Ja us podeu, doncs, imaginar les mils i mils
coses que pensaran aquells homes
tancats durant tantes hores.
Una de les coses que pensen gatrebé tots, una hora o altra, és aquesta: «Presó Model. Model de què?
Per què?»
I aquesta paraula els fa l'efecte.
a ells, empr esonats, d'una ironia de
mal gust. Deu ésser per això per a
defugir aquesta paraula que a ells
els sembla terriblem ent irònica, que
la presó té tants noms: la ctorrê»,
l'«ombra», l'«estarm) .. . Fixeu-vos com
mai no diuen la. Model.
Avui, mentre hi anava -1 això que
només hi anava de visita- en lloc
d e dir al xofer «a la Model», he estat a punt de dir-li: «A la torie». I
és que em recordava. de les vegades
que no hi he anat en taxi, sinó en
aquell carro que sortia del Palau de
J ustícia a quarts de tres de la tarda.
No dic això per presumir ni perqUè
em doneu cèdula de màrtir. Crec qUe
l'haver esta.t a la presó no és un me~
· rit ni una originali tat. Al contrari:
hi ha estat tanta gent, sobretot eh
els últims anys de la difunta monar~
quia i en aquests d'ara, de pacifica~
ció dels esper its, que crec que l'ori~
ginalitat consisteix a no haver e~
tat a la presó. I si us creieu que
exagero -molts de vosaltres sabeu
per dolorosa experièn cia que no exagero-, !eu la prova, que pot consis~
tir a cridar tots els que han estat
a la. presó: segur que omplireu les
dues places dc braus, l'estadi, els
camps de futbol, l'Olimpia, el Pr i~
ce .. . i encara. quedarà gent al carrer.
Demaneu en canvi tots els que no
h f!.n estat a la presó: i els que es
presentin segur que no passan de
mitja dotzena.
A la Model hi he Vist escenes 1
tipus d'un pintoresc magnífic . Avui,
anant-hi de visita, no puc defugir el
seu ¡ecord. Com exemple:

L'amic periodista
a) Havia entrat un amic nostre,
periodista. Era la primera vegada que
temporad a a la casa. A pei:rr de tractar-s e d'un delicte polltic
li destinare n una ceHa comú. Hi entrà quan ja fosquejava. Abans d'entrar-hi l'havien vclllut banyar -com
que el bany no li semblà massa confortable, preferf passar-se una estona tancat dintre la cambra fumant
una cigarreta.---, l'havien portat a
les oficines per tal que deixés diners,
rellotge, etc.; havia signat moltes vegades en diferents llibres, talment
com si a la presó s'hagues sin reunit
una colla de coH.eccionistes d'autògrafs; l'havien dut al gabinet antropomètric, on l'havien retratat i li
h avien fet servir els dits de tampó
per a les empremt es digitals.. .
Quan, per fi, el tancaren a la cella, estava. cansat i marejat. Un ord enança -que és, també, un presli preguntà. si volia sopar.
-Home, tinc aquest costum. I el
practico cada dia.
-Molt bé. Ja li portaré, doncs, d'a:
qui davant.
«A.quí davant» era una taverna que
hi havia al carrer d'Entenc a. enfront de la porta principal de la Model.
Mentre l'ordenança. anava. a cercar
el sopar, el nostre amic inspeccionà
la ceHa que havia. de servir-li d'habitació un qu~t. temp_s. L'asp~cte de
la cella no li feu garre gràcta: un
JUt . que de dia queda subJecte a la
aret; una fusta. que servelX de taua; un altra, més alta, que fa. funcions de tinell; una pica i una aixeta per a. rentar-se ; un wàter, per a
perfuma r l'estatge ; un tamboret ; una
.finestra alta 1 enreixad a, que s'obre
1 es tanca. per mitjà d'una. barra. de
ferro...
En aquesta cella s'hi haVia. de passar, poc més poc menys, vint-i-qua~
tre hores cada. dia. Són massa. bores,
la veritat. Però com que a la presó
hom no hi va a passaJ" l'estiu...
Quan sopava sonaren unes trompetes ~1 nostre amic cregué de
bona fe que ho feien per a amenitza.r-11 el sopar- i, tot de sobte, es
quedà. a les fosques. Pensant- se que
es tractava d'una. avaria, el nostre
amic començà a. colpejar la porta.
amb el puny clos; després, amb el
tambor:P.t. A baix. a la planta baixa.
l~"ssaria

r.

de la galeria, s'oïa. una. veu que ertdava:
-Número!
Es referien al número de la. ceHa,
que era el 545, per a pujar-hi a veure què passava. Però com que el nostre amic l'ignorava, no podia dir-lo,
1 seguia colpejan t la porta.
Per fi, aquesta s'obri i aparegué
un oficial de presons 1 l'ordenan ça.
«-¿Qué pasa ?» -pregun tà l'oficial
de presons.
-Home -respong ué el nostre a,..
mic- que mentre estava sopant

-Sf, home: faria. molt bonic que
es lluïssin davant dels grans públic·s.
Faria molt bonic llegir als dl aris:
«Ahir eixi del seu estatge social l'orfeó de la Presó Model per a donar
un concert a Terrassa .» I l'endemà ,
llegiríem amb una gran satistacc io
per part meva, que així podria fer
la migdiada. tranquil: cD e l'orfeó
de la Presó Model, que t.hir donà
un concert a Terrassa , cap dels seus
compone nts no ha tornat a casa.»
El director que, flns llavors m'ba
havia mirat amb un a gran estra~

pres que -l'espòs , el pare, el !llivan a visitar: al ¡ui! llibre, roba, ta.
bac, una. mica de fruita. Entre dones com aquestes un temps hi ha
hagut la meva mare que, treint-s'h o
del menjar, em duia tot això que
he esmentat 1, a més a més, sempre,
unes flors. El record de la mare fa
que em deturi a contemp lar aquestes pobres dones, 1 Q.ue la vegi en totes elles. Tenen un gest caigut, poruc; una mirada llunyana , perduda,
en la qual es barregen l'esperança.
i el recel; apreten el ta:rcellet humil damunt el pit com quan. de joves. h1 apretave n el fill que ara no
les pot besar perquè unes reixes odioses U ho priven; parlen dels seus
presos, de si no han fet res -per
a les mares els fills mal no han
fet res-, de sl sortiran aviat, de sl
no sortiran, de si no n'hi haurà, de la
misèria. que truca amb insistènc ia
en tantes llars treballadores.
A més a més· de les dones i els
policies, hi ha una manguer a de color d'argila que dibuixa una zigazaga damunt la vorera i entra a la
presó. Entro, perquè penso que si a
la presó hi entra una manguera. tam.
bé hi pot entrar un periodist a.
Al pati més policies. I més dones,
algunes de les qu9:1s em coneixen i
vénen a p~rlar-me: dels seus presos;
de les eeves angúnies, de quan s'a-·
Cê.barà aiXò.

El director està indis·
posat

A la. dreta hi ha. la. Direcció. A
l'esquerr a les oficines. Al fons un
passadís amb reiXa que condueix al
«centro». He de veure, per a poder
fer aquesta. informació, el director.
Però el director -m'ho diu un home amb ulleres que escriu a m àquina; m'ho diu sense dignar-se mlr a¡:-me 1 encara. que Jo no em cregui digne de presenta r-me a un concurs de bellesa, aquesta actitud em
causa una certa. estranye sa- no ha
baixat encara: està indisp'osa.t. Això
m'entrist eix: pel director 1 pe;r mi.
que no el podré veure.
Torno a. sortir al pati. Passa un
h 9me peu nu. amb els pantalon s arremanga ts i una samarret a. molt bruts.. Fa un sol terrible, espantós, apocaliptic. Jo suo tant, que m'entra
por de !ondre'm . I me n'ent~:o a. les
oficines a demanar comunicació amb
un amic empresonat. Si no ho faig
així no hi ha manera d'escriur e
aquesta informació. Sembla. que, per
a poder visitar la presó amb un fotògraf i amb la inofensiva intenció
de fer un reportatg e, cal una al,ltorització del ministre. Jo no tinc
temps per a esperar l'autoritz ació.
Altramen t, podria negar-me-la 1 no
em plau que els ministres em ne-guin el que demano.
Em trobo, però, amb un obstacle: aquest amic comunic a dimarts
1 divendre s -avui som divendr esa les nou del mati... ¡i ara són les
onze!

Comunicació
Novament, a la presó. Tant diner
l:'hora tan espaiada-: l'ho·ra ·de la llfbi rtif. Ef rabassair e podra tornar esmerçat en taxis em desequilibrarà el pressupo st del mes. Els repua veure els sous camps I les seves muntany es ..
blicans som pobres, i aquest és el
m'han apagat el llum, I, es clar, no I nyesa, acabà somrient amb bonho- nostre orgull. Si algun n'hi havia
massa. aficionat a la crematís tica
m'hi veig.
-perdon eu l'eufemi sme- en veure
«-¿Y qué qulere usted? ¿Que pam mu..
que s'equivocava, que anaVa per mal
que pueda cena.r tranquUa mente den
Un general
la luz?»
-Natura lment, perquè a les fos·
i e) En aquell temps hi havia !\
ques no puc sopar.
la presó un tipus molt pintoresc del
A la fl l'ordenan ça ho solucionà · qual, encara
que el recordi no us
tot amb un tros d'espelma.
.
diré el nom per a no mole'star els
Atxi entrà a la presó per prunera 1seus familiars
vegada aquell amic nostre periodista. I E.ra un honie secardf, sempre
maJ
M. .
afaitat. Tenia un nas agut i corbat
USICa com un bec ; una mica de bigoti sota
b) Temps enrera. existia a la pre- el nas. que és pn s'acostum a a porsó una. classe de müsica, que no sé tar el bigoti;
una mand.ibula. prognàsi existeix encara. A aquella. classe tica 1 borbònic
ulls de mis'hi inscrivien molts presos, no pre- rada esbarriad aa;1 uns
febrosa, un roscisament per amor a la mUsica, sinó tre terrós 1 solcat per
arrugues proper a poder fugir de la ceHa, de la fundes.
immobil itat de la ceHa, del sllenc 1 de
Vestia.
d'una
manera
xic esla ceHa.. Jo llavors passava una tem- tranya: espardenyes, ununabric
de
porada a la casa amb uns quants color de fulla seca.
-era
pel
març
processos a coll-i-be.
i encara feia. fred- i un mocador
La classe havia d'ésser molt pro.. negre lligat al cap.
pera perquè se'ls sentia perfectam ent
Tenia un sol anhel: passar per
des del departam ent de poUtics. ¡ malalt per
tal que el trasllade ssin
la celebraven a primeres hores de la. a l'inferme ria.
però, és l'antarda quan jo feia la. migdiada amb hel de tots els Aquest,
presos. A l'in!enne ri:l
l'única finalitat, segons sembh, de s'hi està més bé
a la ceHa A
comença r a crmr panxa. Els alum- l'inferme ria poden que
més' sones, amb un entusiasm e dtgne de vint, beuen vi, nopassejar
mengen
uanmtllor causa, cantaven allò de la cho».
.
donzella que es pentina sota d 'un
~1 es P~ molt temps rumiant
sàlzer allò de la parella de bons quma mnlaltta
podria triar. Pensà
muixihs i altres coses Igualmen t id.íl- a posar~se
alls ~ota l'aixella per
· !iques i sentimen tals.
a prodm.r-se un x1c de febre. Però
De resultes d'aquella. estada a ta va témer
la pudor el delatés.
presó i d'aquella classe de müsica Descarta ts que
els
moltes alsobretot, va ha.ver~hi un temps què tres cose:; més. alls, pensà
. .
la meva admiraci ó envers Clavé i
A la fi, optà per fmgrr-se boig. I
la seva obra. tant digna de respec- I comen.çà. a fe r bogeries.
Un dia s'ate, minvà. molt. Per una raó: per- braona. damunt d'un empleat
prequè aquells crits i r...quells gemecs no sons d1ent que volia sedulr~li de
la daem deixaven dormir, no em deixa- na; un altre dia arrencà les togues
ven llegir, no em deixaven fer res. d'una. monJa i li llançà a la cara
la
Sobretot. quan sentia allò de
«gamella» del crancho». No sé com
«La campana. al treball crlda!. .. >)
n.i de quina manera s'havia propor1 jo que no podia treballar i em veia Clonat
bandera republlca na de ·
tancat en aquella gàbia em pos•'a la qual,una
partint-la , n'havia fet dues:
frenètic.
'
una la hissava els diumenges 1 dies I
Fins que un dla ho vaig dir al di· de festa ~ la reixa de 1~ cella; l'al1
rector que era u~n. bona. persona. 1 tra. la duta
una. !atxa damunt
ens tlactava amb una humanit at i de les c~lces.com
,Qu~n
s'empipa
va,
o
bé
polidesa que em plauria. que no fossin ho fingm, obna l'abric amb
un
excepció en els directors de pri'sons. ample ges~ steatral
-que em recor-¿Sap que tenen un orfeó que dava el d un personat
ge
del
meto- camt, que perdi<~. el temps, sua pascanta molt bé?
drama «Els dos &ergents fra.nceso s»- sat a les dretes.
e-sl, ¿verdad? ¡Pobreclllosl Asf i del~:
Són quarts de nou del mati. El sol,
pasan el ttempo y olvidan su triste . c-,~tràs, engendro Vil de la reac- veient
que a Barcelon a encara. quecondición de presos.»
Clón! 1Soy. el general de las !uer- den herois que van a peu
pel car~
-Escolti : ¿per què no surten a dO- zas . revoluctona:Ias de Catalu:ñ
rer,
apreta de valent. A aquesta. hora.
ab
nar concerts?
S1 l'hagués v1st l'Enric . Borrà~!
els
carrers
dels
voltants estan conc-¿Cómo ? No comprendo ... :t
En vista que les bogenes sovmte- vertits en un mercat ambulan t. Doja.ven
aconseguf el seu desig: el tras- nes que van
i
vénen.
que compren,
lladaren a. l'tn!enne rla. En ésser-ht que venen,
que criden. que r egatees veié obligat a mantenir el seu pa- gen. Per terra
criatures , gossos 1 caper, o sigui: a seguir la !ingida bo- ves:
coves amb enciams, amb plà~
geria.
La
policia
ha
substltui t els soldats
Diuen que el dia de la. «vista» -no
en la guàrdia de la presó
recordo perquè estava process atfou una. cosa èpica..
tans d'un groc brut, amb tomaquets,
Digué que s'entenia amb l'ex-rel- amb
pressecs ...
na, intentà. fer pessigolles a un guàrGràcies a. aquesta. informació he
dia. civil, al presiden t del tribunal hagut
de venir la Model tantes veli digué que el coneixia. d'una casa gades, que Ja atinc
amics al barri:
dolenta, ensenyà el faixi de general em somriuen, em saluden,
de les Corees revolucionàries de Ca- de la. salut,. de la calor, deem parlen
les electalunya. etc., etc.
cions ...
EI desenllaç de tot això també fou
Al pati de la presó les dones de
èpic: l"absolgueren, però. creient-lo sempre, els policies de sempre.
I
més boig que una. cabra ¡l'enviare n molts papers
per terra., com sema Sant Boi!
pre: dels paquets que els familiars
envien als presos. Prenc número, i
aJ. grup dels que esperen
Dones
la porta m'uneixo
comunicar.
Són les onze del mati quan l'automòbil es detura davant. la porta
Ells... i nosaltres
de la presó. Abans hJ havia soldats
que feien la guàrdia. AWI hi ha poLa comunica
Com un. ramat
licia. I dones: aquestes pobres do- avancem presó ció.
endins, camf dels lones que sempre veiem a. les pçrtes cutoris.
de la P'"esó amb un posat pudic i
Acostum ats a. la claror insolent del

I

I

I

a

carrer -una claror que en aquests
dies d 'estiu té color de rovell d'ou, i.
quan l'aire és molt transpar ent, de
conyac- la penombr a dels locutoris,
que .gairebé és tenebra, fa que dist1ngrm les coses que ens volten amb
una certa dificulta t.
Les r eixes, a. més a més, com sl
no fossin prou, tenen un !llat de
teUa metàllica que converteiX el locutori en una mena de galliner. Això
és fet per a evitar que els visitants
don~ res .als empreson ats. Però per
a ev1tar aiXò no hi ha necessita t de
la r eixa: amb un xic de vigilànci a
pot eVitar-se.
Ara, tal com està, és una cosa d e~
priment, d'una crueltat excessiva. 1
arbitràri a. Algunes dones vénen amb
un infant: fill o germà petit del
pres. A~uestes criatures , aquestes pobres cnatures que han vist un ésser
estimat darrera. aquestes reixes darr era aquesta tela. metàllica, mà.1 no
oblidaran la. visió dramàtica.. I seran homes 1., recordan t-la, en els
seus ulls una espurna. d'odi es fondrà en una espuma. de pietat.
A l'un costat, els Visitants, nosaltres; a. l'altre. ells, els presos. Entre
reixa i reixa. entre filat 1 filat, un
passadfs. Tothom parla, tothom crida, cercant el seu pres, ningú no
s'entén.
(-Canne t
-Manue l!
-Marial
-Rosa!
-On ets?
-No et veig!
-Aquf!
-Aqu!l

-Mare!
-Fill !)

A les reixes d'enfron t uns rostres
pàHids, uns ulls febrosos, unes boques contretes que vanamen t intenten somriure per a tranquUl ítzar els
familiars.
La majoria d'ells són joves. Pertanyen a diferents filiacions, a diferents ideologies: Esquerra, socialistes, C. N. T. Es 1Kual. Tots són amics
nostres, tots són germans nostres
igualmen t: perquè són poble, perquè
estan empreson ats, perquè sofreixen.
El mateix afecte, el mateix respecte a tots.
Tothom ]larla alhora i a crits: pre1sos i visitants .
Fragmen ts isolats de converses:
-T'he portat una mica de fruita.
Una mica només, perquè va molt
cara ...
-¿Ja bas acabat de llegir aquells
llibres? ...
---.La Isabel no ha po~t venir per·
què no es trobava gaire bé ...
-No t'has d'amoïna r, fill: ja vindran dies millors!
-La llàstima és que quan surtis
no et deuran guardar la !eina.
-Què? ... Què? ... ¡Que anirem a
demanar caritat sl no hi ha feina 1
-¡Ni aquest recurs ens quedarà,
que ara els agafen!
Rostres amics, veus amigues: la
de Rafael Domingo, que pateix Wla.
malaltia als ulls. crec que una oftalmia, l, per tant, se l'hauria de
tenir per humanit at, en règim de
presÓ atenuada ; la d'Evarist Sardina, el germà. d 'aquell pobre Amadeu
Bardlna -pobre en el més alt 1 més
noble sentit de la paraula - que morí en el Centre de Depende nts.
Fins fa poc tinguere n amb ells
companys de Vilanova de la. Roca.
Gran companyia, jovial i cora.tjosa,
la dels amics de Vilanova. de aa
Roca. Ara, però, han estat traslla.dats a la presó de Mataró 1 el seu
record és enyoranç a. I altres corif..
panys: de Sabadell, Palausolita.r, Castellar del Vallèst St. Vicenç de Castellet, St. Vicenç dels Horts, L'Hospitalet.
Ara el règim ha canviat un xlc,
no és el mateix de quan jo ez:a, hoste.
de la casa. Hi ha una mena de res~
taurant, a. càrrec de l'c:Economato».
q':le !o. uns coberts a dues pesseteS;
h1 ha més hores de passeig -tres al
mati i quatre a la tarda- I l'empresonat pot defugir quelcom el peSom·
bre de la. ceHa. El que no sé s'hi hl
ha, encara, és la classe de música.

caure en mans del feudal protegit que
ara . ve de visitant, com lo b&
per Sant Isidre !
estat VUlt mesos detingut· als '
llons de l'Exposició, a bord de rFuveguay», a la 'Model. L'amo el va ~
«Ranc ho» la
tar ; cpm tants altres amos
Molts dels empreson ats, la majo- t~~igelXen a. contra cor
la. ~
ria, han hagut de menJar urancho» . publlca i que ara s'han amb
arriscat í
El «rancho»., naturalm ent, no és tan creure que ha arribat l'hora
fer
suculent com els menús del Ritz o la pau. Mentre aquest amic de
-tota;
del Restaura nt Cataluny a. I els pre- els persegui ts són amics nostressos, per a venjar-se -venjanç a. ben sofria. presó, en sofria tanlbé la
innocen t- han dedicat al «rancho» esposa, a punt d'infanta r, durantseia
dos
un himne, a.~b música del cuplet mesos.
«Dofia Mariqmta», del qual transcric
Ara ell 1 ella. han sortit. Però en
la l.l etra de la primera part lleuge- no treballa; deu tres mesos de n~
rament a rranjada :
guer ; els fUls no poden anar a l'escola; a. la. casa hi ha misèria
Llegiu LA HUMANITAT Aquesta. és la trajectòria de· tantes
llars, de. tantes !a milles: la presó.
la misèrta, la llar desfeta
Misèria ... Per humanit at, per m'telUgèncta.
A la sortida, m 'acompanya. un mi~ pe~ a no fomentar odis, caldria recnyó: jove ~ytèa.ra; aire franc, rostre tiflcar aquesta. trajectòria.
obert, ~ir!'!a lleial 1 enèrgica.. Ell,
LLUIS CAPDEV
ILA

UN TRESOR ARTISTIC XINES
ALONDRES
Hi ha objectes de tres mil
anys enrera • El seu valor
es calcula en mil milions
de francs

Portsmou th. - Del creuer iSu!folk» han estat desembl!rcats. a braços de marins de gue-rra. custodia ts
per company s en armes, els preCiosos objectes del tresor de Xina. que
porta de Xn.ng-Hat, que sêran ex~
posats al Palau Burlingto n, de Londres.
El preciós carregam ent consta. de
94 caixes que contenen els més preciosos tresors artístics de Xina. Es
t racta d'obres d'art que represen ten
més de 3.000 anys de la Història.
de Xina, des de l'any 1.500 abans
de Jesucrist , hasta el 1.800 després
de Jesucrist .
El valor de l'excepcional cot:J.eccló
es calcula en uns mll mutons de
!rancs.
El «Suffolk» llançà les amarres al

costat del creuer «Hood», es coHocà. una passareHa entre tots dos vaixells 1 s'encarre gà als màrins méa
destres del t ransport a terra deia
tresors a través del pont d'el «HoodJ
Aquesta. operació fou dirigida pe.Ï
tècnic xinès al qual ha. confiat d
Govern del seu pafs la vigilància del
fabulós tresor artístic.
Mentre cobrien la carrera diverSÇ)S centenar s de marins amb la. baioneta calada, les caixes foren trQ4olladades a diversos camions que •
petita. velocitat 1 estretam ent cu.
tòcliàts per )a Scotland Yard, softl..
ren. cap a. Londres seguint un Itinerari secret.
Qtian l'e'xcepclonal comboi arribA
al Palau de Burlingto n, aquest estava ja pr.es mmta.nn ent per forces
que s'al)iran turnant en la vigilàl'}o
ela mentre duri l'Exposició d':Art
XInès.
Alxi que quedà. insta.Hat el tresor
al Palau de Burlington, el ministre
de Xina. a Londres ho noti!lcà al
Govern de Nanqu!n.
Algtins obJectes no seran extrets
de les caixes fins a l'arribad a d'llnÍ
tècnics xinesos, dirigents del Museu
Naclopal del seu pals, que tingueren
cura de dirigir a Xang-Ha l l'emb&olatge del tresor.

UN INVENT PER AL TRAFIC DELS CARRERS

Homes del camp
Un ex-empresonat, que ve a vi·
sitar els . companys que r esten a la.
presó, em diu que a la. tercera gal"eria, encausat s pels fets d'octubre
hi havia. cent s'elxanta presos, moltS
d'ells rabassair es.
Jo he pensat amb una gran tristesa en aquests rabassair es. La situació d'Un pres ho és sempre de
tdsta. Però la dels rabassair es ho
ha d'ésser molt més. L'home de ciutat que no té la sort d'ésser banquêr
fabricant , botiguer; el treballad or d~
classe humil-e l que amb un jornal
que osciHa de sis a dotze pessetes,
quan ht ha. feina!, ha de pagir lloguer, menjar i vestir ell, la dona 1
els fills- viu en cases que no són
gaire més confortab les que la presó.
L'home dels camps, en canvL en
veure's tancat en aquelles quatre parets de la. ceHa, com deu enyorar
els a.mples horitzons, el cel lliure,
la remor del vent entre els arbres,
les muntany es que el capvespre vestel.xen de morat, la llum triomfal del
sol, les nits tremoloses d 'estrelles ,
l'olor aspra, calenta, sensual de la
terra generosa, que ara. ha tomat a

El-.;;;,.o; OirU Bi;{qu.ez -Dies, uèn-1~-urbl dc Nord-Amèrica, ba -1nvt':;
tat un alstema per a regular el lZà tic, el qual

ja ba estat pOSO I •delf
pràctica a la ciutat dels grata.cels. e onslst.el:z: a sub!tJtuir ~ la.
t.SOIJ
pàrdies urba.ns per un guant llum inós que té u.na potencia.
~..
volt.&, et qual permet als conductors 1 transeün ts veure des de llllJl:_dl
. ara.. ·ve .... ~
senyals del t.ràllo l poder~se fer amb més efieA.cla que fi.DS
•
sl
aviat pels nostres ea.rre.rs els guàrdies amb el seu pant. uumtnos 1
ha cfésse.r en bé de la elu tat, que ho vepm aviat.

por¡;
#

(EXpteSS ·FotO.)

LAHU MANITAT escampa-arreu els ideals rejUblícans_i éatalanistes

