EL TEMPS. - A Catalunya el ..1 • presenta boirós per la
oosta 1 l¡ualada 1 serè o amb poca boira per la resta del pals. Els vents
16n fluixos 1 de direccions variables llevat per l'Alt Empordà on 16n
moderats del Nord. S'han registrat lleuaeres precipitacions pel Giro·
nès I riberes del Segre.
Temperatures extremes: màXIma. 31 ¡raus a Tortosa¡ mlnlma,
a graus a Ribes.
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OREU INTERVIU

OSSORIO I GALLARDO PARLA PER AL NOSTRE DIARI'
Interessants declaracions
Guió del moment antena
PUERTO SANTA MARIA

l 'll-LUSTRE ADVOCAT MANTE CONSTANT
CORRESPONDENCIA AMB llUIS COMPANYS
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El senyor: Salazar Alonso fa declaracions
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Creu que el Gabinet serà reorganitzat abans de reobrir~ se
el Parlament i que entraran a
formar part del Govern el grup
de Miquel Maura · la Lliga
San Sebastlàn, 15. - De pas cap
a Alemanya ba arribat a aquesta
cap1ta1 l'ex-ministre de la Governa·
cló l actual alcalde de Madrid. senyor Salazar Alonso.
Un periodista s'entrevistà amb ell
l h ratific9. que es trobava de pas
fap a Franctort, 1 derivant després
a conversa vers temes polltics, féu
1a seguent declaració:
-se~ons he pogut coHeglr de les
~ntreV1Stes celebrades a. Madrid entfe els senyors Lerroux 1 Gil Robles,
nc la Impressió que es va a reorganitzar el Gabinet abans de rePrendre les tasques parlamentàries.
&eEl J>erlodista demanà aleshores al
nyor Salaza.r Alonso una lmpres~6 (>ersona.l sobre sl al nou Govern
ntrarlen components d'altres minO·
r.~st Ctistlntes a. les que integren
e ual, i contestà:
b•-Es molt possible que en dit Ga.q~et h1 bagl una ampliació en el
~t.s es referelX als grups represen·
tne 1 que es doni entrada a eleel nts de la minoria que acabdilla
ga senyor Miquel Maura 1 de la Lli·
t a ~~talana, representada la prlmel!b:e Propi senyor Maura, sl és pos\osa.' 1 la segona, pel senyor VenQue rcà el senyor Salazar Alon·
aolterna
rament aquesta és una impressió pultastadaJ>ersonal, però que està conve~ u no solament an1b la con·
e aHud1 ant..enorment, smó
~r
<lo:e que unpressJOns de distinta in·
Afeg¡ , ha pogut recollir.
clO Qae 1:xj·~,nlstre de la Governau....ci seu actualment la.
E.:tuac:6
~a q~ estable i ho serà mes en·
Qlle lndu ce~el>rm una conferència,
~ent cle~ug:;ement preveu, el prensell 1 el minlstre de
.._

:J

la Guerra per a marcar les normes
concretes a seguir en l'esdevenidor
polltlc, que es reafirmaran en el
mateix sentit en què està aVUi orientat.
En remarcar-li que en diverses
provincies, segons sembla, exlstelXen
discrepàncies de fons entre les :- grupacions locals corresponents als partits que acabdillen els senyors Lerroux 1 GU Robles, el senyor Salazar
Alonso respongué:
-Indubtablement aquest simptoma, que no he d'ocultar que és greu,
ha de meditar-se molt, perquè na.turalment le3 discrepàncies entre
les masses dels partits són molt la.·
mentables encara que els caps dirt·
gents d'aquells estiguin d'acord; però repeteixo que una vegada establert aquest contacte que be alludit
anteriorment, quedarà perfectament
traçada una norma, tota vegada que
tant el cap del partit radical com
el senyor Gil Robles estan dlsposats
a seguir endavant sense vaclllacions
en la tasca que s'han imposat.

__________*___________
Ha dimitit el Govern bolivià

I

La Paz 15 -El Govern bollvià ha
presentat' la.· dlmlssló amb l'objecte
de permetre al Pres1dent de la República, senyor Teja.da sorzano, :¡~e
nomeni nous coHaboradors, palx que
avw dijous expira la primera perllongac16 del Parlament al mandat
presidencial dictat d'urgència, del
PreSident Tejada sorzano
Resulta interessant reéordar que
el Congrés perllongà recentment el
mandat prestdenclal de Tejada sorza.no fins agost del 1936.

,

I

ranties en defensa de JJuis Comj
panys, l'hi ban donat un merescut
relleu als ulls dels catalans.
Sense galrebé cap comentari, de'!\
manà., com sempre fa, que li formu..O,.
lésslm per escrit les preguntes qu~
pensàvem adreçar-li, per tal que p<t•
gués respondre-les en igual forma.

Algun dia..._
Don Angel ha respost, sense vacll•
lar, el formulari que 11 hem sotmèS',
de la següent manera:
-catalunya recorda amb emoció el
vostre famós informe davant del Tri·
bunal de Garanties, defensant ~
Lluís Companys. Voldríem que elll(
donéssiu una impressió personal def
vostre discurs d'aquell dia...

Llegiu

Els parlen de la nostra amistat
amb els socialistes. Aquests no han
decidit, encara, la seva posició
després dels fets d'octubre; però
els savis de la Lliga, que pel que
es veu s'han dedicat a «tirar la
planeta», ja els tenen resolt el
plet. «Els socla.llstes- diuen- són

La garita d'una de les sentlneHes I
una vista del pati del Penal de
una formació francament, oberta.- Puerto santa Maria, on compleixen
ment, declaradament revolucionà.· cr.ndemna els senyors Llufs Cont•
panys, .Joan Lluhl l .Joan comorera
ria.»
(Fotos reproduïdes
•••
de «Mundo Gràflco».>
I 1a que els lligaires parlen de

•••
diari dels

cmustres
el
amicS>l semblava que ens anava a
treure de dubtes sobre la facilitat
de posseir el carnet J01Jer, però
no, altra feina hi ha: els puri/tcadors del sutragt no volen dester-se d'aquesta carta amb la qual
confien evitar que molts milers
d'obrers no puguin votar les esquerres per falta de cèdula.
¿Quina mena de voluntat sobirana deu evocar la Lliga per a r~
soldre els problemes pendents, que
li descompta, de cop, qua.ranta o
se~anta mil votants?
Ahir

________________________*,..........__

HUMANITAli

Fortalesa mor~
-Esteu en contacte amb JJuíS
Companys?
-Segueixo cartejant-me amb ell I
admirant la seva serenitat 1 presèn~
ela d'ànim. No hi h a en les seve(
cartes ni una sola paraula d'enuig,
de ressentiment, de propòsit venja•
tiu, de protesta ni d'animadversl~
en contra de ningú. Ba pres la con..
demna com una eventualitat desgraciada del joc polític, contra la qual
és inútil queixar-se. Em conta eplso:.

•••

sotmetre'ns tots a la voluntat sobirana, és oportú de recordar-los
que malgrat haver-los preguntat
,-eiteradament des d'aquestes columnes sí també constitueixen poble, amb dret a votar, aquells que
no tenen cèdula, encara no ens
ha estat possibTe saber la. seva opinió.

LA

~

Hou

•••

Els «illustres amicS>l, molt abans
de les eleccions, ja han perdut la
carta de 11avegar. Tant és el pdnie que els envolta que ja no veuen
segurs ni els lectors de La Veu,
perquè tot és esfereir-los cada dia
parlant-los de les concomitàncies
de les esquerres amb criminals tal com sona. I els diuen que ens
volem engolir tota la propietat
privada.

~

la

Tal com anunciàvem en l'edició
d'ahlr, ens plau publicar unes ma·
nifestacions obtingudes, exclusivament per al nostre diari, del senyor
Angel Ossorlo i Galtardo.
L'illustre jurisconsult ha vingut a
Barcelona per tal de presidir la tradicional "Festa de l'Arbre Fruiter",
que se celebrarà. aVUi a 1\:Ioià..
Ossorlo i Gallardo fou, en els primers anys d'instituïda la festa de
1\lolà., un gran amic i encoratjador
del malaguanyat Francesc Vinyes,
en ocasió d'ocupar el càrrec de Governador de Barcelona. Pr~di ~

=

que

eLa veu de Catalunya» fa diverses setmanes seguldes que dedica ln·
cansablement articles i més articles a les esquerres catalanes. a base d'acusar-les de confusionisme en la seva actitud l en els seus programes.
El parlar constantment dels altres és un recurs que utilitzen, en general,
els que témen parlar d'ells mateixos. En particular, exactament aquest
és el cas de «Lliga Catalana». Els òrgans periodístics del senyor Cambó
yan a veure sl amb cortines de fum dissimulen la desastrosa posició peUtics en la qual, per manca de dignitat l de previsió, ha embarrancat el
seu partit, collaborador de l'estat d'excepció, de les Comlsslons municipals gestores, de la Llei del 2 de gener i dels serveis que no es retraspassen nl, per ara, es retraspassaran. Assenyalem, de passada, 1 sobre la
marxa, com la coHabora.ció de la Lliga comcideix, a últlma hora, a."llb
unes declaracions del minlstre d'Instrucció, senyor Dualde, segons las
quals serà. suprimit el Patronat Universitari de Barcelona i el primer
ensenyament es farà. exclusivament en llengua castellana, «sense perjudici que la iniciativa privada i la particular -diu la referència telE:·
gràfica- creïn i sostinguin totes les escoles regionals que estimin convenients...»
I bé. La posició de les esquerres republicanes catalanes d'ara, d'ahlr
1 sempre és absolutament clara, i pitjor per qul no se'n vulgul assabentar. Sobre que constantment, dintre les poquissin1es possibllltats de l'hora present 1 sense altre propòsit que el de rectlficar les inevitables desviacions de tota organització en marxa, hem precisat al detall la nostra
posició I, des d'aquest mateix lloc, hem enfocat i estudiat els propis problemes, sobren antecedents de precisió l claredat en la trajectòria dels
qui, per la seva jerarquia l per la seva responsabilitat, figuren en el lloc
de dlreccló de la democràcia catalana d 'esquerra. Són recents, eucara,
altes paraules 1 gestos categòrics que no oblida el poble per moltes parets que s'aixequin entremig. No han faltat tampoc documents i nvtes.
En aquest sentit tothom sap a què atenir-se. Als que no tinguin els ulls
per veure o la decèncla. pol1tlca necessària per no tergiversar fredament
la realitat, no sabem què dlr-los. Allà ells amb la seva tàctica, sl és w1a
tàctica, o la seva inconsclèncta.
Tot és molt clar. Molt clar. Les esquerres catalanes, interpretades 1
representades en altes figures de Catalunya, no tenen perquè dissimular
res nl falsejar res. En el seu programa d'accló, en la conducta dels seus
dirigents, en Ja bandera de les seves campanyes, en la decisió dels ;;eus
determinis, hl ha., hl ha hagut l hi haurà a totes les hores, una paraula gravada. Aquesta: dignitat. Si rectificar en cap punt signifiqués abdi·
car d'aquesta aflnnació fonamental, les esquerres catalanes no tenen
perquè rectificar res. «La Veu de Catalunya» pot servir-se prendre'n not-1
I res més, per ara, sobre aquest punt, perquè caldrla enfocar-lo amb
una llibertat d'expressió de la qual, a l'inrevés de «La. VeU», no disposem.
Aquest és un c~oltre aspecte que ha de constar-li al diari de la Lliga.
Per acabar, inslstlm en el que hem dit al començament. Abans que
&\Xecar grans polsegueres sobre la conducta., perfectament diàfana, dels
altres, el que cal és justificar la pròpla conducta. Això és el que no fa
rLa Veu», nl farà. Es parla constantment dels altres quan fv. por parlar
d'un mateix, que és el cas de la Lliga. Mesos ha. que els seus representants al Parlament, a la Generalitat, a l'Ajuntament-gestor de Barcelona
i als municipis governatius de Catalunya parlen del sa.crificl de la collaboracló. .Hem enumerat abans alguns dels aspectes d 'aquest «Sacritlc!».
Lamentem no poden en!ondtr en el tema, un dels més escandalosos 1 d~
plorables dels famosos trenta anys de «catalanisme» de la Lliga..
Es això, és això el que «La Veu» hauria d 'explicar a.ls seus lectors.
Però és precisament això el que no explicarà. nl aclarirà. mal. Els firaires
del catalanisme s'ban embrancat, aquesta vegada, en un mal negocJ.
Avui són presoners de la seva mateixa obra, en la qual el nom de Catalunya ha servit l serveix de repugnant tapa.-bruts.
sense que ens estranyi, no podem fer altra cosa que consignar-ho 1
lamentar-ho.
H1 ba una opinió pública atenta a. la qual no escapa detall. matis nl
clrcumstàncla de la realitat. Ella. a l'bora que sigui, dlrà la seva. paraula
decisiva.. Nosaltres no la temem. Al contrari: l'esperem. No pot dir-ho així
la Lliga.

Es inútil que Priet<J, Besteiro f
altres socialistes discuteixin més;
la tàctica r evolucionària ha guanyat en el si del partit. Els nostres lectors, en llegir això es deuran ter la pregunta: ¿Com i quan
ha guanyat aquella tendència, si
encara no S'ha celebrat cap reunió que la pugui determinar? Tot
el que vulgueu: la cosa estd llesta
i no hi ha res a ter.
Així ho acaba de comunicar La
Veu als seus lectors.

-

EL QUE "LA V EU" NO
EXPLICARA MAl

--
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Quan va arribar a la redacció de

«El Correo Cata.làn» el telegrama
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festa t•any 1908 t ho torna a fer ara,
al cap de 27 anys.
L'advocat madrileny està molt
ocupat 1 soHicltat. Durant tot el dia
d'ahir, rebé bon nombre de visites
i salutacions d'amics que han passat per l'hotel on s'estatja.
Per aquest motiu no es féu pas
massa fàcil captar la seva. atenció
I obtenir-hi una conversa íntima,
Malgrat tot, a l'hora que ens asse·
n yalà per ahir a.l migdia, poguérem
entrevistar-nos amb l'iHustre defensor de Lluis Companys.
Anunciat que fou un redactor de
LA HUMANITAT, el senyor Osso·
rio i Gallardo ens féu passar al seu
departament del Ritz, on es trobava
repassant la premsa de Barcelona.
Dial'ls catalans i castellans de tots
els matisos, que l'iHustre jurista llegeix i segueix amb tota atenció. No
ll passaria desapercebut l'afecte amb
què era saludada la seva presència a
Barcelona, que t ant estima i respecta
Ossorio.
I és que l'alta capacitat inteHectual
i jurídica, la fina comprensió, el serè criteri polític i la seva brillant intervenció al 'l'ribunal de Ga-

bre l'escandalós robatorl de la. Catedral de Pamplona, els carlistes :~'a Hom anuncia l'arribada de
cabaren de convèncer de l'enorme
dany que havien causat al pafs els nombroses representacions
governants del bienni. Si Azaña, Ca.d'Espanya
de
sares Quiroga. l Maura no hague3· obreres
sin permès les expoilacions I els dul'estranger
cursos contra el catollclSme, ara nu
baurten de plàn~·er-se d'aquest 31VValèncla. 15. - En el mlting obrer
que per al diumenge vinent està
cr ilegi comès a Pamplona.
Nosaltres, francament, vam sent!r anunciat a la plaça de braus pren• • 6
una profunda emoció en llegir els co- dran part representac10ns del Bloc
¡Quins esforços els dels demò- mentaris que féu sobre aquell roba· Obrer 1 Camperol. del partit comucrates de la Lliga per a passar per tori «El Correo Cata.làm>. Una m1cc1o msta, la Federació de Smdicats, la.
purificadors/ Ells, que unes Corts asserenats, però, ens hem r>og;.~t U. G. T., Sindicats d'opos1c16, la.
monàrquiques els jeren passar per anar assabentant de la cosa. Es un C. N. T. els soclalist.es 1 Sindicat au·
la vergonya d' anuZ.Zar-los, per des- cas ben xocant que no cre1em qu~ tònom.
Anuncien llur arr1bada a València
caradissima compra de vots, L'acta deixi gaires més ganes al diari ca ~
penodlstes l militants obrers de Pad'aquell catalanista Aunós que ens lista per a comentar-ho.
Perquè ara resulta que un dels ris que vindran en auto el dra. 17,
el presentaren con~ un patriota.
Ells, que vingueren al Parlament que intervingueren en el robatorl, en representació de llurs diterents
àe Catalunya amb l'acta d'Oden, l'anomenat Josep Oviedo de la ./lo- periòdics l orgamsmes, r especti vaper la qual es privà del càrrec àe ta. és un mexicà que un bon d1a ment. També VIDdran, realitzant el
diputat un company de candtd~ -fa. cosa d'un any l mig- arr1bà a viatge en quatre etapes, 30 obrers
Pamplona i aviat sabé captar-se en atur forçós d 'Elx.
tura afiliat a un altre partit.
No hi ha com els lligaires per a la. slmpatia dels qui tenen vara al•a.
a la Catedral. Les diatribes que el
expressar-se amb.. . desimboltura.
mexicà aHudit engegava contra la
politica sectària del seu pa.is 11 Vl.\1·
• • •
L'altre dia ens va sorprencb'e gueren la slmpatta de canonges 1 c~:~.
La Publicitat amb la nova que el pellans. Durant un any I mig 1h~
consell de la Generalitat s'havia me freqüentava cercles tradicLonaocupat del recurs de Martfnez Do- listes l era molt estimat de totes ll'.s
Dins l'Estat espanyol, tant st és republicà com sí és monàrquic, la
mingo al Tribunal de Garanties dames catequístiques. Tanta devoció
·
dis- in tervenció polittca
li valgué
que això
del catalanisme només és viable per als que admeuna del''l.qued 'ajudar
tinglt prlvllegi
contra la llet del 2 de gener i sig- demostrà
nat pel senyor Duran i Ventosa . lles misses en què tot va de ves- ten una forma o altra d'un16. Els qui no l'admetessin, no podrien prac-Nosaltres créiem saber que els lli· tuaris d'or i pedreria. Està clar Qlae, ttcar lògicament la polJtica intervencionista. Llurs camins serien t.WI
gaires refusaren signar aquell do- entre missa l missa ¡ sermó 1 qua altres
·
cument. Se'ns diu que la cosa la ranta bores, l'home anava prepa.
Eamon de Valera mateix admet per a Irlanda formes d'unió. No .fa
despatxaren afxf.: «Feu, teu el re- rant-se, prenia mesures i sempre t.ecurs. Ara, que nosaltres no el sig- nia un ull al lloc on es guardaven gaire que preconitzava una solució intermèdia és a dir que no arribés
.
~
'
ela tresors suara. robats.
narem.l>
a la. completa separaetó respecte d' Anglaterra. Les aUudtdes declaractOWI
nl El e
f . té
R
Ahir costa f Déu aclaria la in.
.
oe
mer
e1a
no
es
bl
'ó
f ormact de La Pu !citat. No és rreo>l ho podia sospitar-, que aquell del cap del G01Jern de Dublm ens van portar a. la memòrta unes trases
veritat que el senyor Duran h~ home que tenia tan ascendenL en· nostres d'uns cteu anys enrera, aparegudes en un periòdic de Buenos Ai-gués comès la torpitud de signar tre carlistes, catòlics 1 canonges, ha- res, que contenien la matetxa tesi amb paraules molt semblants. Aleshm'es
.
.
.
.
un document que reclama el res- gués de fer-los el salt emportanttabliment de la nostra funció l~ se'n el sant 1 els diners. Perquè al· uns senyors que es creten ésser maXlmaltstes del catala.msme i que eren
estranya ertuna
nosaltres
contra
alçar
van
incomprensius,
gislativa. Ni ell ni aquell sant menys els bo hagués advertit o s'h:.L· simplement
baró, patriarca dels patriarques gués inscrit en un centre socll\llsta dòria.
.
,
.
.
del catalanisme, que es diu cven~ 0 d'esquerra l ara no hauria fet fl'r
La intervenetó otictal a una torça política t sobretot la possessió per
a «El correo» la planxa. d'atrlbulr·li
ra.ble Abadal».
Ells són partidaris del restablt- afinitats biennals, quan all és tot part d'aquesta del poder en els organismes públics, com els Ajuntaments
ment, però quan hi vinguin bé un catòlic el qui durant any i mig í la Generalitat no seria possible de tet per als qui rebutgessin tota "fTte.
'
.
tots: el senyor Jaumcu, el senyor t19 portat clris, ha ajudat misses i
na de soluetons uniontstes.
Cirera, el senyor Emiliana i el s~ ha fet de carllsta.
Es plante¡d, per tant, una altemativa indefugible: o estar en condíDe manera, senyors de cEl Cc>
nyor Angula, amb tots els quals
rreo Catalàn» que res d'influèncltS clons per a la politwa intervencionista o renunciar a aquesta política
ara els lligaires refan la Pdtria.
·
•
només hl ha un cari! La tria entre els aos termes no ha de proposar-la,
biennals,
ni molt menys exigircasa..
com una ac1
• • •

I

I

Per a tot ha d'haver-hi temps.
Mentre la Ceda soluciona l'atur
forçós, l'Ajuntament de Barcelona es llançard a tons a desarrelar
la blasfèmia del nostre pafs. El
portantveu dels catòlics integrals
-citem El Mati-ha posat també
mans a l' obra í excita els catòlics
perquè lliurin a les autoritats a
aquell que sorprenguin amb una
blasfèmia als llavis.

la, ningú de tora. La lògtca í la realitat basten per a imposar-la.

*:____.._,___

El SENYOR MARTINEZ BARRIO PREPARA UNA CAMPANYA
INTENSA

Que certes ideologies obltgum, de vegades, a abstenir-se de la polltica intervenctontsta, és ben comprensible. Quan un h011te, o un grup, o
un partit adopten uns principiS, han d'avenir-se per endavant a llurs
co1tseqüènctes naturals ' lòaiques.
La. cosa diffczl <te comprendre és que hi pugui haver homes, grup3
o parhts que sense esser verament extremistes, en prenguin l'apar enç!l t
Madrid, 15. - A A1cira, on es tro impossibilzttn aix1 ells mateu:os llur norm.al actuació intervencionista •
•
ba estiuejant el cap del partit d'U· No es tracta 1a ct'un CM de sznceritat o gallardia. Es tracta, al contrari,
St no estem equivocats la reli- n15 Republicana, senyor Martln ~z
ct•un cas à'1nsinceritat pueril.
gió proscriu, amb la blas/émia,
també la mentida. I per act Sl que Barrio, es reuniren els preSidents
D'aquesta manera es cau en el parany dels adversaris del catalanistrobem en mancament El Mati. del Comitè local 1 provi.IlCial de
L 'altre dia insistia des del seu edi· València, senyors Martlnez Agu1lar me, els quals no desitgen res mes sinò motius o protextos per a impedir
torial a mentir descaradament. 1 Roger, acompanyats de l'ex-dip•J o entrebancar l'autonomza amb 1 cu:usac1o que els encarregats de regir-la
Ves si ho saben que Azaña, ahir
tenen sentiments t propòstts d'un raaicaltsme extrem.
com avui, sent el deure del rest~ tat valencià. senyor Ferran ValerR.
El senyor Martinez Barrlo felicita
bliment de l'Estatut. Aquesta ac•
•
titud no i'ho. contradita ni el ma- el senyor Va.!era pels èxits aconseteix diari La Veu; estava reservat
E¡;ltar els equtVocs en aquest terrenv delicadissim és ter avui un gran
en els últims actes celebrats,
al catolicissim diari rosat el n~ guits
i juntament amb els CJtats pres!· bé a la causa de Catalunv~ . Alló que desitgen el/i adversaris nostres és el
gar-ho.
També és pecat el mentir, se- dents plan<:.à l'organització de la trac:ds de l'autonomia. Pero per a combati e aquesta sotucto constitucionyors periodistes.
propaganda. a la provincia.
nal, tuxn de vater-se de l 'espantall prou conegut. Les aparences verbals i
El senyor Ferran Valera prc.;enta stmbOltques d' una ~eologta extrema ¡ucillten enormement la feina als
•
El senvor Dualde ha dit que en al senyor Martinez Barrto llistes dt: actversar~s . Una realttaL, encertada o no, es sempre una cosa torta. Però
l'ensenyament primcut només s'ha Comitès locals t anuncu\ per a mo•t una }leetó te en el nostre cas, tots el$ inconvenients de la realitat sense
d'utUitzar l' idioma castelld.
'
aviat l'ingrés al partit d'Importants tenir la torça d'aquesta.
Com poden veure els nostres Iee· nuclis locals procedents d'un altr<
St cat seguir una polltica catalanista d'intervenció pública, C<.l171
tors, la Lliga 1a sabia el que es
deia quan ens feia saber que la camp republicà.
cretem la gran ma¡orlll. dels catalans, cal tambe situar-se en una posicio
Segurament per a finals de sct.en1 smcera, tl~lal. t clara. que laci possible t fecunda la prdctica normal de
Uei del 2 de gener no comportava
la liquidació de t'Estatut.
br•. se celebrarà en un punt estru l 'mtervencwntsme.
Felicitem l' iUustre seguidor de tègic un gran acte, com a resum dt
Prat de la Riba, el senvor Duran
A. ROVIRA l VIRGILI
al campanya. estiuenca.
f Vent<Jsa.

• •

•

••

Aqu_est .n.u mero ha estat

VISat

per

dis divertits. Es dedica a estudiar
Història. d'Andalusia. Capta amb
gran agudesa. els perfils còmics que ,
la vida sempre ofereix. I fia, cada
vegada més, en la. República 1 en Ca·
talunya. Es un cas de fortalesa mo•
ral veritablement meravellós.

Si a Catalunya hi ha·
gués separatistes ...

Llegiu

LA

HUMANITAr

-Beu observat de prop el desenvo•
lupament de la vida coHeeüva de Catalunya? Què opineu del manteniment de l'estat d'excepció i de llC
suspensió de l'Estatut d'autonom.la'a
-constantment ho dic. La n egaci6
iHegftima de l'autonomia catalana és
la .Pitjor torpesa política que pot se•
gwr Espanya. Si a Catalunya hi ha·
gués separatistes -que no n'hi ha,
perquè no ho són ni els que creueu:
ésser-ho- res serviria millor als seus
intents que el règim actuat Cal re•
cordar que el President de la Repú•
blica va dir en una ocasió memorahi~: "Cataluña, cuanto màs llbre.
mas espaiiola serà.,. Es una gran veritat, 1 lluny d'aminorar·se es fa més
ferma de dia en dfa.
.Eleccions~

-creieu en la possibiUtat d'unes
eleccions pròximes?
-Sl es poden fer eleccions amb"
estat de guerra o bé d'alarma, amb
les garanties suspeses, sense tribuna,
sense premsa, amb els ajuntaments
suplantats... és a dir, sl hi cap in·
te!ltar una elecció que no serà elec•
cio, tal vegada hi hagin eleccions.
Sl fos precís, però, afrontar la prova
a~b lleialtat, amb sinceritat, amb
llibertat, no ho farà aquest Govern,

•••

• • •

•

OSSORIO I GALLARDO

la

Durant l'entrevista amb Ossorio 1
GaUardo al voltant d'un taulell de
treball im,provisat en un departa..
~ent de I Hotel, el telèfon recla~
d1verses vegacl~s l'illustre advocat
dient-U qu~ tenla altres visites. Pe~
aquest mC?tiU, en acabar el formulari, no go~ rem fer-li altres preguntes
q~e ~;ta.ur1em improvisat, l ens aconuadarem afectuosament, convençuts que amb poques ratlles h avíem
obtingut afirmacions molt concre•
tes...

----------*---------DES DE 1\IADRID
Una informació policíaca sobre els Sindicats professio·
nais i obrers
En aquesta Prefectura s 'han rebut
ordres de Madrid, en el sentit que
sigut oberta una m1ormacló referent
a tots els Sindicats l associacions
professionals existents a. Catalunya.
que tinguin un calre obrer-pollttc. '
En la dlta ordre sembla. que s 'indica que la informació ha de comprendre totes les orgamtzaclons obreres que tlnguin relació directa o in•
directa amb la polltlca, slgui d'extrema dreta o d 'extrema esquerra.

censura

la humanitaf

2
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E L 5'- E S P. O R T S

El TRASPAS AL'ESTAT DEL
SERVEI DE TELEFONEMES

•

D' un concurs-examen en el
centre de Barcelona

REMERS ESPANYOLS A BERLI N

EL CAMPIONAT DE CATALUNYADE 2.000 METRES MAR
lliURE
Tindrà lloc el diumenge a la
Mar Bella
Organitzat per Olímpic Club va a
celebrar-se el proper dJ.a 1S a la platja de la Mar Bella el Campionat de
Catalunya de 2.000 metres mar lliure en el que hi concorreran tots els
més destacats elements de la natació catalana en aquesta especialitat
com són els Salvo, Buqueres, Fon~
ll~. Escudero, etc., el que promet uua.
lluita aferrissada si es té en compte
la rivalitat existent entre cUts nedadors.
Per a la d1ta cursa m olts Industrials, comerciants i particulars han
regalat un esplèndid lot de trofeus
la qual cosa donarà encara més relleu a la prova.

AVIACIO
Homenatge al pilot Coll, a
l'Escola d'Aviació «Progrés»
Fa prop d'un any que obtingueren
brillantment el títol de Pilot Aviador, dos elements entusiastes, aue
amb llurs actuacions havien de contribuir més endavant a enaltir el
nom de la nostra Aviació. L'un
d'ells, Ramon Torres, es féu cèlebre
pel seu magninc raid pel continent
africà, 1 ara, Carles Coll, emprant
una avioneta del mateix tipus Q.Je
ta del seu company, una Potez-Potez
100 C. V., ha portat a terme un mteressantlsslm raid turlstic per Europa, que l'acredita com excel:leut PIlot.
El quilometratge recorregut, uns
8.000 quilòmetres, per diverses nacionalitats europees, fent escales a
Lió, Paris, Londres, BrusseHes. Ame¡..
terdam, Hamburg, Berlin, Poznem,
Varsòvla, Cracòvia, Berna, VIena,
Budapest, Trisete, Venècia 1 Roma,
d'on es dirigi a Barcelona, donant
per finida la seva toumèe, aiximatelx com les expertea maniobres d'aterratge forçós a Hovakapela 1 Z.agreb, l'a.· '\ per violent temporal i
l'altra per cUtlcultats de motor, nosen de relleu l'exceHent preparació
d'aquest jove Pilot, l'exemple ctel
qual serà amb seRUretat ben aviat
seguit pels altres Pilots, que fins ara
no utilitzen l'avió pels seus viatges
sinó en un nombre molt reduït.
L'Escola Oficial d'Aviació «Progrés» sent un legltlm orgull, que
dels seus rengles hagin sortit tant
destacats valors, que fan honor l'I
perfecte ensenyament rebut, I per
testejar l'èxit assolit per Coll, ha
l>rojectat l'organització d'-.ln home'natge 1ntim per tal de fer-11 palesa
la seva admiració.
Aquest acte d'Homenatge, al qua l
són invitats els elements aeronàutics i la Premsa, i al qual han ofert
ol'asststèncla bon nombre de Pilots,
a les 12 del dia, a l'estatge de l'Es,tindrà lloc el proper dissabte cUa i 7,
COla
d'Aviació «Progrés», Plaça d'Ur1
o.uinaona, 9, 1.er.

Amb motiu dels campionats europeus de rem, que es celebraran aviat

a Berlin, aquests dies s'efectuen ets entrenaments a càrrec dels millors
remers de totes los nacions. Heus aqul l'equip espanyol d'((outrtger»
vult, després del seu primer entrenament
<Express Foto)

a

PISCINES I ESPORTS
CARRETERA DE SARRIA
La piscina més gran del món • Oberta des de les 6 del maU, a les
~ do la matinada
CADA

DtYENDRES, 11 D'ACOST

DIA,

ORQUESTRINA, DANCING, ATRACCIONS
LA PERGOLA
Dimecres I dl~abtes, nit, grans festes a la p iscina

A

DEMA, GRAN FE S TA VEN EC tANA

DIVERSOS

Amb prec de publicació, hem rebut, amb diverses signatures d'au- I
xll1ars interines de Telègrafs, una
carta oberta de la qual donem a continuació el més interessant.
«En passar a l'Estat el servei de
telefonemes, es va convocar en el
centre de Barcelona, alxi com també de Madrid, un concurs-exa-men .per a senyoretes que varen ésser
admeses per rigorós ordre de puntuació, concurs que fou una mostra
de seriositat i honradesa. A les aprovades se'ls anà donant la seva
credencial d'«Auxiliars Interines de
Telègrafs11 amb el sou anual de 2.000
pessetes. Foren preses per un any
dintre del que.l se'ls prometia una
convocatòria per a donar-los peu per
a entrar d'una manera definitiva al
cos de Telègrafs.
Gairebé totes es prepararen amb
l'esperança que amb els seus t-studis si es feia la convocatòria, o pel
fet d'haver estat ja admeses com a
interines, podrien un dia ésser empleades de l'Estat, cosa que a algunes els féu desprectar sous millor ro.
tribuits en altres entitats particulars.
Amb data 10 del corrent i en el
cUari oficial de comumcacions, es
despedeixen 52 senyoretes, basant-se
aquesta decisió de la Direcció General en el fet que els seus llocs seran
ocupats pels oficials de recent convocatòria
Com Que l'estalvi que es fa despedint-nos és nula, ja que la falta
de personal és evident, fins el punt
qut les companyes que queden han
de fer guàrdies dobles obllgatòr1es,
amb el que, a més d'abusar d'elles
en exigir-los 10 1 11 hores de treball, es despèn una quantitat superior
a la que nosaltres cobràvem, voldriem cridar l'atenció del qui hagi
tingut aquesta Idea, per tal que rectifiqui el que volem creure una equivocació 1 tornem a ésser admeses.
També creiem de justícia que sl
aquests comiats no poden ésser annllats, almenys que siguin fets amb l'equitat I justlc1a amb què es féu l'admissió, és a dir, per rigorós ordre de
puntuació, evitant-se aixf que siguin
interpretats com a favoritisme pel
personal famtllar de Telègrafs, ja que
es dóna el cas que no n'hagi sortit
cap malgrat tenir algunes d'elles •m
examen molt inferior.
També hi ha. una certa anomalia
en no haverse fixat més que a B!!rcelona, d'on se n'han acomiadat 11,
quan a Madrid. que hi ha molt més
personal, no n'han acomiadat cap.
Creiem que tant el senyor Ministre de Comunic.aclons com el senyor
lJuis Montes. Director General, s·adonaran de la raó que tenim I clt>-mostrant una vegada més la seva
r ecta justfcia I bons sentiments revocaran una ordre que deixa seme
feina, a les que en bona i justa lluita l'havien guanyada.

ESPECTACLES PUBLICS

•

TEATRES
TEATRE COMIC

TEATRE ROMEA
Tel•ton 22028

passat, diumenge, es tanoa
el Romea, soillcltada la seva Com.
pauyla titular per avantatjoslsslms contractes. Resten solament
tres d ies d'actuació. Per això,
l 'Empresa, per tal que tot Barcelona puaul veure l'obra èxit
de l'any, ha establert uns preus
revoh1clonarís. Butaca preferència, 3 ptes; les altres loçati tatt,
2 ptes.; entrada cenerali 1 pta.
Posarà en escena. cada d a, a les
5'30 1 10'15;
Dem~

R I V IS T I I

Avui, tarda, 5'15. Butaques, 2
ptes.: LA SOTA DE OROS, per
Laura • Pinillos, AladY I Lepe NIT, 10'15. El gn¡.n Uit:

M ISS · MISS
trlomt de Laura Pinlllos, AladY
¡ Lepe. Gran èxit del Quadro eLa
taberna de los tenores», revel~
cló de futurs artistes.

MORENA CLARA

per la seva creadora.
Herrero.

TEATRE BARCELONA
Continua renovacl6 d'aire
Companyia del teatre de la
Comedia, de Madrid

EL

COLISEUM

ES CANDALO

Nit, a les 10'15, el darrer èxit

de Benavente :

Avul, tarda, a les 4. Nit, a

les lO: REVISTA PARAMOUNT •

Cualquiera lo sab e

GRAN

1'11USICA SOBRE LAS OLAS, per
Carole Lombard i 8101 crosby, 1
EL Ui:Rt:GHO A LA FELH.:IUAD
per t;hctrles Ru¡;gles I l'riary Doland.
Es un programa !'AHAb.J.OUNT.

PR ICE

VODEVIL CATALA
Vialta López • Giméntz Salea

CINEMA PA RI S

Avui, divendres, tarda: LA PRI·
MERA VEGAOA. Nit. Exit l!()l'oUós Qe

Alida. PU Angel, l t I 13
Telelon 14544

LA MEVA DONA ES •••
UN HOME

---------------------·
SEMPRE EL PROGRAMA ---MES
ATRACTIU I EL SALO PREFEKIT
PER LA SEVA AGKADA8LE VEN·
TILACIO
Tarda, 4. Nit, a les 9'45

Tarda. Butaques, 1 pta. General,
0'40 Nit. Butaques, 1'50. General, 0'50. Molt aviat:
LA
CRIOLLA. Obra sensacional.

LA CALLE 42
ttiolameot tarda¡

TODO POR EL AMOR
SU MAYOR EXITO

GRAN TEATRE DEL BOSC
AVUI resta tancat aquest local
per tal de donar lloc a la preparació de les !uncions de dema.
l'ARDA ;

DIUmense, matinal, 10'30 Preu úr¡ic, 1 pta. - DlLLUNS:
I. F t NO CONTESTA • EL REY
UE LO:> l.iAMPO:; ELISioOS 1
SúCEUIO UNA NOCHE.

Brisas de la Habana
l'espectacle modern amb

Elena Brito i Eduard Brito

PUBLI • CINEMA

1 una ln!lnitat d'altres artistes I
m(Wcs.
NIT:

l:lesslO contwua l:ielent UNA P~
ê&TA. NOTICIARIS DOCUMEN·
TAU · VIATGES etc.

Grandiosa funció de gala

1a Insuperable cantatriu idol del
públic

MARIA ESPINAL T

DE LA TOPADA D'AUTOBUSOS

COLISEU POM PEIA

----*:------·

GRAN TEATRE ESPANYOL l

I

t::t

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

· · . ' •·

g.u». -

I

EL FEMATER

l

TEATRE TIVOLI

Pul:'.?nss

ntyt

!(·

------ *

m

l

¡Hip! ¡Hipl ¡Hurra!

NEUMATICS

CANODROM-PARK

CAMP

AllliCS

DEL
terr~uys

« S OL

d entrenilmelll Qel

D E BA IX»
f t.

T R A VE S S E R A O E LES

~arte:uoa

C OR T S

Avui, divendres, nit

Grans Carreres de Llebrers
Tramv1es: Llnies 7

1

15 --· Autobusos : Lletra E

Servei d e taxis ooli~Uus. des ae 1a Pla~'& ae Oata.Junya l de ta
Plaça d 'Espanya

~otes

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

les marques

OBITUARIS

Salvador Bosch i Cisa
En el poble de Cabrils. acaba de

morir, el nostre amic 1 veterà republicà Salvador Bosch i Cisa.
Amb el traspM de Salvador Boscll,
desapareix un dels repubhcans hLStòrics, que sobe mantenir a través de la seva v1da els nobles Ideals
de Llibertat i Justlcia.
L'acte de l'enterrament, que tou
civil, constituf una pregona manirestacló de condoL
Rebi, tant ia Crunllia del finat,
com tots els nostres amics de Cabrlls el nostre sent1t condol.

Service Station, S. A.
Aragó, 270 ¡ 272
I Passeig de Gràcia. 45
Telèfons 11550 I 11559
- - --

Antònia

CINEME S

Avui, divendres, a. les 5'15.:

""*------
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o
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•
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Fiter Inglés, fundadors de l'excurr e p r e s e n t a rà esplêndldament
l'òpera.
sionisme català, i les de Ramon Arabia.s i Solanas, Angal Guimerà, MarMARINA
çal Ambrós, Francesc de S. Maspons
AGRUPACIO E. PERLA
i Labrús, Cels Gamis, Artur Osona,
Lluls Marià. 1 Vidal, Artur Bofill,
Companyia oficial de
Exposició documental retros- etc., en diversos documents relacionats a les diverses act~vitats excurTEATRE CATALA
pectiva de l'Excursionisme sionistes.
Ens plau ratificar les nostres InviNICOLAU - MARTORI
Català
tacions trameses a les altres entiUn
dels
conductors
representant:
Llufs Bohiauea
Ahir al mlgcUa i amb motiu de la tats i a la premsa en general, i es
Festa Major de Gràcia, fou inaugu- recorda que l'exposició restarà oberEnric Granados, 61, 2on. 2a.
ha
estat
processat
rada aquesta Exposició a l'estatge de ta fins al cUa 22 del corrent, de set
Telèfon: 81496
l'A. E. Perla (Sèneca, 13). Hi asslsti a nou de la nit els dies fe ners.
El Jutjat número 16 ha decretat
nombros:l concurrència, la qual eloel processament de MJquel Marin
Garcia, conductor de l'autobüs de Ja
già la bona dísposic ó de la sala d'exCICLISME
Festa veneciana
línia B, que va topar amb un altre
posicions, alXf com restà verament
sorpresa per la gran quantitat de doAmb els millors sufragis del nom- de la línia de Badalona al carrer de
all[ exposats, de molt tnte- bros públic que assiStí a l'agradable Pere IV. de la qual topada. resultaEl Campionat Ciclista de cuments
rès tots ells per a l'excursionisme vetllada, va Inaugurar les seves fes- ren 22 ferits.
Avui, FUNCIONS DE OALA.
Al processat se 11 senyalen 1.000
català.
tes artlstiques el fantàstic centre
Unica actuació de:
Barcelona
•pessetes
de
fiança
per
la
llibertat
Gairebé en la seva majoria, els do- d'esports «Piscmes i Esports.
JAUME PLANAS
cuments exposats comprenen de l'a lY
La festa \·eneciana obtingué un provisional.
El conductor de l'altre autobÚS ha
1 eis seus dlscos vivents, amb
HA RESTAT JA OBERTA LA
1S'76 al 90, època de formació de ressonau .. èxit.
el seu meravellós espectacle:
I NSCRIPCIO PER A AQUESTA
l'Associació catalanista d'Excursions
La tiple senyoreta Julita Garcia, estat posat en llibertat sense responCARRERA
e entüiques 1 de l'Associació d'Ex- l'eminent tenor Joan Rosich I .,¡ sabilitat.
VOLUTAS
gran bariton Font Mol . cantareu
EIs corredors que desitgin prt"n- Cu rsions Catalana, precursora de des
d'autèntiqu
" d 1
11
dre-hl part, hauran d 'adreçar !er; se- l'act ual Centre E. de Catalunya.
es g-..n
es que
s~-ftftri 1
1
Hi ha també, un botiquf perta- caven per la coJQssal l
..•a, famove3 """"
pe ons a a Unió Esport!EL COOPERATIVISME EN
ses peces musica Is
t S per
a
la
"Socl~tat ExpecUcionària
·
a-:ompanya
V11 d e S an t s, G a Iii eu, 9, Barcelona. ny "nt
~
"
nombrós chor d'un i r ltre sexe úel
MARXA
Hauran d'esmentar nom. cognoi''S X", primera entitat excursionista de Siüdicat de Chorls tes una exceHent
marca de la bicicleta i tubulars. d' 0: Catalunya i do la Peninsula; a més, banda dc guitarres i bandúrries ¡
Companyia de Comèd lea Valen·
naran dues pessetes, les quals !'et>tn h om hi pot veure una esquela en Ja l'orquestrina sota la direcció del Creació d'una Cooperativa
oianes d1r1ch1da oer el orlmer
reemborsades en retornar el dorstl. qual s'anuncia la dissolució de la mestre Blay.
actor: PEPE ALBA
El termini per a inscriure's flnf'!x "X" (1S'7S>; es destaquen, a1x1 ma- 1 Foren aplaudidfsslms.
a Caldes d'Estrac
el dia 24 a les vuit de la nit.
tex, entre altres coses, les firmes au-¡ El proper di~abte es repetirà tan
Avui, tarda, a les 5. Butaques
A aquesta carrera resten prohibits tògrafes de César A. 'l'orras 1 Josep agradosa festa a Piscines i Esports.
Fa poc més d'un ~· el dia 5 de
a 1 pta.:
els entrenaments 1 serveis or¡mnlt- _
_
maig del 1934, es fund la (¡CooperaPATRONS I PROLETARIS
uts. Els corredors podran canviortiva Germanou de consum, mtc1a1 l 'èxit de riure
~ entre ells queviures : begudes
tiva portada a cap per uns 25 joves
¡PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!
alxi com també deixar-se tubular.;:
decidits 1 da.leroSQS de rruUomr la
Les reparacions però, hauran de fo•r(o\\~
6 feJ~
Nlt, a les 10'15. Butaques a 2
seva sitUació SOCtal. Actualment la.
le~ ells mateixos. En cas de renaj
ptes: LO QUE NO TORNA I
consta la SOCietat de 54 socis, que ~s
ració o avaria complicada. podran
un bon nombre pel que és el poble.
canviar rodes, peces i àdhuc "1.\•
RELACIO DELS SERVEIS
La primera lnlclatlVa no fou pas
quina sencera, r~cab~nt però la c~r- 1N·o deuen u onx~t-se mol
REALITZATS PEL PERSO- lo. de fortnar una cooperat1va cie conde Blasco lbàl\ez
zoesponent autontzac¡ó d'un com•'!- De venda a· F Basara Call 6 _
NAL DEL COS DE VETUU- bum, ja que com és natural no volsari de la carrera.
NAIUA r.tUNIClPAL, DU- gueren castigar mes la població en
Tot corredor que abandoni la e ..r- Casa Sarret, Boquena 2· - J. DeuRANT EL 11-IES DE JULIOL I POS!:\r un altre establiment de queSa. haurà de fer lliurament del d •r- lofcu, Call. 30. - J. Ferrer Bat••es,
PROPPASSAT
viures 1 també pe no crear entre
sal al prime
1
·
· Boqueria SS. - Magatr.ems «El SliÍ ta
. r
1
EsLà prohlbltr a
sgg;:ed~~e r!i~~~ I
M.. López Duran, Av. Portal A /ests~ ctons l fo'leirlats1 fodren dde- Jas
q:ea se~p:o~~ P~~·j~~::~uc~C:seguir Ja carrera sl ¡ d la
d~ l'Angel 12 Matncàs i Cam- com ssa per no reun
es egu es
·
gu
e · mar>e- prodon Fi~elle~ 9 _ M Pintó Rafu- 1 COJ.lU>c.ons per al consum publlc: 5 ren cercar un altre procedtment de
Intensa retriccraoió. 'Temperatura
ra que s 1gu1·
bl d '¡ FI ' is
·
• 1 1 caps de t: ~....uu bavi· 41 de ll..ner· cooperat1v1sme, el qual fou el de
ideal
Eràl titol de campió de Barc<!1ona
a e ¡~ orsJ R - F 1
Companyia Colisaum do Madrid
ba - ' 3 de caprf: 8 de porQui I 000 d'avi: crear una cooperati;yo. de producclO
se
atorgat .\1 corredor prlmertl.- meron,
· · oca
o•
anta
i
·hs
que és el que portaran a cap quan
AVUI, DrvENDRES, TARDA, A
ment classificat que porti ~om a mf- A~, 39. - Miquel Tenadó, A~cs 2. ra: l'~~~rudor foren colnJ.SSats: lles circumstancles els proporcJoles o. Les millora butaques a 3
cinc anys cle residència a B·~r- Mll¡euk T~fenJ,
I
2
pts. La Kraclosa 1 colossal r&1!: - V1dal i 12 va(lU..:s· 6 \~uells· 1 moltó· 15 ovel'amb1ent adequat per a formar1
vista reformada:
ce ona o a la seva orovfncla
Josep ~eó a PI: d~s la ~~u~~'a
lles; iO xais; 1 cr~to.t; 2s' cabres; l lalm. ~o. obstant, per a no perdre la
'
•
31 porcs; 4 solipedes. Al Mercat de
CllltlVa de ia cooperació, en aque:;t
EL SOBRE VERDE
LES GRANS CARRERES
bestiar: 2 boy!; '7 llaner. com a ~terval, han fundat la susdita cooexcepc1ona1 1n t.en>retacló de la.
CICLISTES
conu:ssats parc1nls es teglstrarcn els P~ratlva, <encara que ells diuen que
gran Coml)anyla. - NIT, a les
10'15. Les millora butaques a 6 I
segucnts: 150 fetus bovl; 94·11auar 1 és modesta) solament 1 exchlSlvaLES SARDANES
4 pessetes:
caprf; .UO l!e porqui; S.OS4 quilos ment per al servei dels socis.
Ezquerra guanya el Gran
d'espurgalls d'c:.,l)<."cle bovi; 924 qui- l Ult!mament s'ha. portat a cap una
«AMICS DE l.A SARDANA>~, DE los id. de llanar I caprl; 1.S35 quilos cosa adnurable de la cooperació. 1
Premi de Biscaia
GRACIA
id. de porqui; 1.550 qullos id. de soU- 1 ~;IDa millora •mportant per als soci3
Genl:us intèrprets: Conch ita LeoAquesta agrupació organitza per a ~ pedes; 331 potes de porc 1 15 quilos I Ja que s'ha pogut obtenir J'mgres cte
nard!!, Olv1do Rodrtcuez,
eLa
Bilbao, lfl. - A les cinc del ruau
~
de
carn
diversa.
la
Ccoperat•va
a
!'«Aliança
Mat.aroYankéoa, Callecu1to, Lino Rodrl&'ha donat la sortida als corredors avut, dia 16, a dos quarts
de
set
de
Als
Mercats
públics
de
Provelments
nense»,
societat
mutualista.
¡;uez.
30
belllSSilll&
v
Ice.
t1
Ple>..
;1Q
ciclistes per a disputar l'octau .Jn.u
80 urt.lstes, 80. FASTUOSA PREP er a quan les circumstAncu:s slPreml de Biscaia. Hi hagué algw.~ la tarda, al carrer Astú1ics, i nit, a foren comiss.'\ts: 213 quilos de carn
SENTAC10.
Demà,
tarda:
EL
dos quarts d'onze de ia nit, a la diversa; 247 de despulles; 24..261 qUi- guin més favorables, pensen destinar
corredors que sortiren retrnssats.
SOBRE VERDE - Demà, nit :
El corredor castellà Barrendero Plaça Vlrret.na <Sant Joan>, dues los de pe~; 3i.49S quilos cie frl!1tcs un fons contra l'atur 1orçós 1 1Ul alHIP!, HIPI ... HURRAI
s'hagué de ret!rar poc després de .:o- grans ballades de sardanes de Fes- ~a~rf~~:353 ous 1 14 caps d avi- tre de Previsió per a la vellesa.
mençadn la carrera per avaria :. la
,. Control de llets. Al Mercat Central
~~!!!!!~!"!!!~2!!!!'!!'!.__ _ _ _ _ _ _ _ _....!!!!!!!!!!!!'!!~1
màquina. Era el presumpte gua- ta. Major.
de llets foren recollides per la se""
·nyador de la prova.
CARRER DE VIC
va anàlísi: 49'7 mostres, de les qusls
El Alto de Dlma fou traspa.ss'lt
Organitzades per la Comissió de resultaren antireglamentàries: 36,
eu primer lloc pel corredor CPrcomissant-se 65 htres de llet.
dona.
festes del carrer de VIc, tindn'l. lloc,
En els dlStrictes !oren recollides:
La prova .ou . guanyada per Fredurant
la
Festa
Major.
unes
grans
1.057 mostres. de les quals foren antideric F2querra, el qual emprà o bu?reus r Jbentats
res 1..so minuts. A continuació es audicions de sardanes els dies 16 i reg)amentànes 145.
1ft de
d
Registre nosogràfic. Acusa les baiclass1hcaren Pou, Escuriet. Elys 1 1S, a 1es s..,
1a tarda. a -",
...
uec
e
xes
següents:
1C9
cavalls;
13
ases:
62
Ball on.
Transformacions
la «Cobla Populan.
de bestiar bovf; 31 de caprl; 234 lla. - -- - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - -ner i 56 de porqui.
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VARIETATS
MARICEL • PARK
GRAN PARC D'ATRACCIONS
Entrada, 60 cts. Funicular i entrada, 1 pta. Darrer funicular a
les 2

FRONTO NOVETATS
Avui , dlvendres, tarda, a les 4:
VEttOARA - GOENAGA
contra
Bl.l.BAO - ELU. Nit, a les 10'16;
SA.tt.t:UONAlNDIA - ALOORTENO
contra ANGEL - URQUIOI. - Detalis l)er cartell8.

Frontó Principal Palace
Avui. divendres, tarda: TABOA.OA 11 - GABRIEL l contra
OOE.NAGA 11- A.NSOLA. Nit· TABOADA 1 - ALBERDI contrà RECALDE 11 - CAZALIS Il.

BRAU S• MONUMENTAL
Diu nenge, 18, tarda, a les CINC
Repetició del genial ctorerot
RAFAEL uEL GALLO •
GRANDiOSA CORREGUDA DE
BRAUS
6 magnlfios braua dea
C O B AL E D AV

EL GALLO
ENRIC' TORRES
MARA VI LLAS
Entrada, 2 ptn.

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEAIRES
Barcelona. - Tarda: cEl escàndaloa.
Ni~ : cCualquiera lo sabe».
Còmic, - Tarda; eLa sota de orost.
tut: cM.I.ss - Miss».

Romea. - raraa 1 nit: cMorena. Clara•
Tivoli. - Tarda: cEl sobre verde».
•..,lt; cli!p l, liip!. .. Hurra!»
Esoanyol. - Tareia: cPatrons 1 pro.
letarl&ll 1 cpare vosté la burro., amlc»
Nlt: &Lo Que no torna» 1 «El Femo.ter».
Cran Pr~oe. - Tarda: eLa primera
vegada». Nit: eLa meva dona és
un bomet.

CINEMES

Amerlca - ctsoleroll, Escàndalo.i romanost. d)escUe de CIUldlleJa&».
Arenes. eLa lsla del
mlsterlot,
c<.-ondenado a muertea 1 cEl club
de medla noche».
Ac~~:~~cau. - úuewnental 1 cZanlJAator1a. - cEl nnge1 ae1 arroyot eUe
tren a tren, dos bodaslt,
Avm¡¡uda. - cl>'raude leaal» 1 «Ue
trell a tren».
Barcelona. - cSoy un tugltlvoa, c&
terrol del Hamp~u 1 cCondenado a
muerte»
Boheme. - cEl enemtgo publico núm
h , «El nov!o de mamà» 1 actua..
Cló Dersonal de Lola Cabello.
Bohemi& - cSol A.uueu~"••
cua. ..........
"-• ='~êa,"_Ei ne¡rro que tenla el
Broaowar. • cUracl.a 1 filmpatuu, cl:leamos optl.aU.sta.s» 1 &El beso de 18
glorla»
Couseum. - «Muslca sobre IAI 01aa»
1 c.t.l derecllo a la Cellcldadt.
c•ntno cmema. - cEmma» 1 cA trom
.., " hwplo».
Cap1tol. - cun aobte secueatro1 i eP&caaor a medJas»
Comul. - e& valor ae CllarUe .Cillln»
~ggsO:~~~~. a cupldo• 1 cEl potro
DlanL - cYo, tu 1 olla», cEl burlador de Florenclaa 1 c.Suerte de marlno»
Entenc¡;:. - «Club nocturno1, «Cuando ace falta un lllil.laOll 1 «Aves
~~~~~ 1 eLa dama del club
Esplai. - «Dedéa, cTuya para aiempre• 1 «Ma.scaradA».
E.xcelslor. - e.El valor de cnarue
Chatu, cM(Wca en el atre• 1 cVlnr

Foo Nou. - IEscàndalas
;Bolero» 1 cVaya n11!.a» r~
Gon. - cEl Ch1CQ», csatvad
'
.Jeres» 1 cMarlnero en tlerra'1 laa Q¡u,
lna. - cO!orla Y bambret
•
arribo.• 1 «Condenado a in~Gente dt
Kursaal. - «Yo he sldo esp1~lte».
dlencla Imperial».
•. t4u.
Laietana. - 1tMuslca y muJe
Eva para acà• 1 cOlck Turp¡~eaa, lllt
Marina. - «Sorren e biJo• ,!:
po» 1 cSusana tlene un ' "" 111¡.
Majèstlc. - cFra Dh\VOlO»se~i!l.o».
cesa de la Czarda» 1 cSaÓne J Prtn.
Mctropol. - «Extaal&~, Cl..a t>r?vtJU,
de ta Czorda».
ll~
Mistral. - cUn ilo de tamma1
me quererte» i «El hombre ;. «Dé'èl&.
pano•
~e1 ~
Monumental. - cEl ne¡ro que te
el alma blanca», cEl Bigño
llia
cruz 1 cSevllla de mis
de I&
Mundial. - cRasputln y Laatnorest.
• El abuclo de la cnatura1 zlll1ntt,
Nuna. - eLa venus rub1a;
mal cammot 1 cUn secueà•!!'or et
saclonab.
·
..u 1e1¡.
Paris. - eLa calle 4:!• «T0<10
amor» 1 cSu mayor hlto» Por et
Pathe Palace. - &Luces dê la '
dad», cl'·ro. Dlàvolo» 1 uCabauClu.
de capa y espada».
e~
P~~~~t Cm ema. - tteportatges d'actua.
Ramhles. - cM! vida entera.
~uy u¡ugun onget».
• «No
Royat. - «Lo que los Oioses d
yen», uLa últlma novela» i ,~tru.
clones maritimas».
aca.
Smart. - cl:llntolllas C1el co~n
•un tadrón en la alcoba1
»I
Splcndld. cEl 1:16 de 'cabau
cnomorea en blanco» i «El tRn!:lu,
liroadway».
-..u eu
Talla.
«La 115la ael tesoro• «Cb
cno et roto» 1 cVotando voy1
11·
Triomf. - eLa pe.trroja», cLos·
cos» 1 «La voluntad del muer1.o~ 11·
Tetu .. n. - uUuro de pelar• «VaÍnnt
resas tllaa •. «La Dolorosa»
~·
Verdi. - cl>'ruta verde», cÜa Frau.
CISQUJtat, cSra, casada necesita ....
rlcto».
Volga. - «El mundo es m.!ot (aota..
ment tarda), cOa. FranclsquJtu
1
«OrmeJo con musica».
Xile. - cliombres del mafianu cEl
hombre Invisible» 1 «Oriente i Qc.
cldente».
Walkrna. - cPnrece Que tuè ayeu
uR.elnn ei amor» i cEl marido 1Jt
ml novia».
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BADALONA
NOTES DIVERSES
La turbonada de vent l rugua que
descarregà el dimarts a la tarda cau.
sà mol~ estralls a les düerents tnsta.ilaclons fetes per a la propera Festa
Major a la platja 1 d'una manera
gran als tres envelats aixecats. El
més perjudicat fou el del Centre Català d'Esquerra, que anà tot per t.er·
r a degut a la força del vent. Però
gràCies a l 'ajut d'uns quants ciuta·
dans al vespre tornaven a estar tnstaHades les antenes. Hom treballà d&
fet per tal de guanyar el temps per.
dut pel contratemps.
A continuació deta.Jlem els actes
que tindran lloc aquests cUes a l'esmentat envelat:
Dia 16 a la tarda, espectacle per
l'orquestra «Fatxendes». A la olt, ball.
Dia 17, tarda i nit, ball.
Dia 1S, tarda i nit, balL
Avui, a dos quarts d'onze de Ilo
nit concert al local social.
El cUa 1'7, a dos quarts d'onz.e d&
la nit, concert a l'envelat.
Els balls dels dies 15, 16, 1'7, seran
amenitzats per l'orquiStra «FatxendeS)>, de Sabadell.
Els balls del dia 1S seran amenlt·
zats per l'orquestra «CentaureS», de
la Casa Llibre, de Barcelona.
Hem rebut una tarja-invitació del
Consell d'aquesta entitat. Remerclem
la gentilesa.
-El «Club d'Estudiants» de Bada·
lona celebrarà avui, cUa 16, a lclS onze del mat!, una partida d'escacs
entre una selecció del club 1 una liJ
la Biblioteca Popular de Montgat.
Es disputaran una copa de l'Ajunta.·
ment.
A les cloc de la tarda, partit de
futbol al camp d el «Badalona E. C.J
entre l'equip «Colònia Masnou» I el
primer equip del Club. L'Ajuntament
farà ofrena d'una copa a l'equip gua·
nyador.
-El «Foment de la Sardaill!J, en
la seva darrera. reunió general, constltui la Junta Directiva de la segUenét
manera: president, Francesc Gran :
vicepresident Gaspar Mercader;tarlsecreari, Felip Botey; sots - secre •
Joaquim Pera; tresorer, Josep Tot·
rent; comptador, Josep eamps; Arxiver, Frederic Salvador; vocals, Just
Duran i Gaspar Codina.

CALELLA
NOTICIES DIVERSES
Diumenge a la tarda tingu~.PJ:
l'enterrament de la senyora ...,.
Paytuvf, mare de l'amic SalV~~!,
Bosch Paytuvi, el qual es troba - ·
lat amb motlu dels fets d'octubre¿
l que per aquesta causa no pogu
veure la seva mort. L'acte rou UllS
palesa prova de les moltes
ties que compta la susdita fasenm
Rebin tots el nombre més eJIIID
condol i en especial el nostre
Salvador Bosch, des de l'exlli.de IS
La Comissió de Cultura__ , 1tCooperatlva d..a Amlstacà, O•ll...za per al dia 1.er de setembre ~
cUada cooperativista en la qtaL
prendran part elements de Ja caP1

ss

ARBUCIES
LA FESTA MAJO R
Arbúcies, la montsenyenca vila~
voltada en un paradis de
prepara activament per a e~ ......u1
al s e.,._
la seva Festa. Major, a qu I 20 d'&rà durant els dies 1S, 19
gost
teli'
SÓn molts 1 diversos elS f~ tnO'
que s'estan organitzant, pel qiudea detl é · poss 1ble donar una
U S tm
---' aql!e!"
tallada
del que enguany St:J<>
IAi Festa Major d'Arbúcl~ 1e:1
1
mtra. el mercat extrao ......!ofiQuel
!uncions t~trals, cinemato¡¡o-t M1 de circ, l'entitat R.enatxexnl~r un
buclenc acaba de contecc o~t.
tament enc"' ·~
programa ccmp1e
J'IIltet'
Ba contractat, gràcies r~Jaft dl
vencló de Vicenç Bosch, UtlòrtC dl
Dansaires de l'Institut Fo
~
Catalunya, la famosa or~~()Stll
The Melodian's Orchestra. e5trlD'
llorejada coòla.on::uestrB-O~uetfll'
L'Arbucienca, un envelat concert"
dor, a ba.se de «ballets»,
sardanes 1 lluidlssimS balls· e 8 ·f#'
Davant d 'això I dels ~.q~~il"
tac organitzant enca~j:;'~ 11111
re que aquesta Festa A nns afUL
de les millors celebrades
~
Arbúcies, des d'aques~h~ a 1t
es complau a convidar W'-L'

verdfJ;rar

1 ::::=:::::::;::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::~::::;::::::::::::::::::::::::;::~::::~;;;;;;;;~;;::::::::~;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~;;-~~~
~~eo~~
~~·::::::::::::::::~~se~va~~~~~~~
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E L. T R E s-A L L •
PROBLEMES DEL TREBALL -

Xistos

L'atur forçós a Nord-Amèrica

LA SITUACIO INTERNA DEL
PARTIT SOCIALISTA
ESPANYOL

Llegim a El Sol de M adr id un
El corresponsal madrílenv de El
eterna de zarzuela», en el qual es
Liber al de Bilbao escriu:
comenta la gràcla d'uns autors
La Publicitat comenta l a darrecEn el ml.nisterio de la. Goberna.
1·
b
w.:
d'operetes.
las
clón no encuentran repercuslón
ra sessió del Ple munictpal «•ld Tres tendències dintre l'or:·
r-tS pRiUS DE 8UBSCRIPCIO
«En la primavera del añ.o pasad.o
dlsenslones municipales de radicamtnistr ativ.» en aquesta forma:
ll'60 otes. les y cedl.stas. El propto m.inistro
ro~lon• u n mu
ganització 1
cTal com anunciàvem fa pocs se estrenó esta zarzuela, que està
10'60 •
81 un trlmast,.
hace en torno a elias un silencio dies, l'Ajuntament del r ègim tran- emplazada ..cronológicamente a coReco111m la noticia d'un dlar1 localt
' 01 ' ; 1ca Lta llna ' Portuaal
impenetrable. Boy, por ejemplo, se sitorl ha acordat prorrogar els pres- mienzos del siglo actual. En la prlamb totes les r eserves, naturalment,
•
tJ'A'::~ utmu tre
ha con!ormado con recoger la.s acn- supostos fins a any nou. Les únt- ma.vera. del año pasado nuestros au-. '
•
Altres gatJos. un trimestre 'l1'però que per un deure Imperatiu
saclones de Ortega y Gasset en cl ques modificacions que h1 han estat tores teatrs.Ies se dedlcaron, por lo
per la seva mateixa
d'informació,
mitln del Monumental, para. nega: introduïdes són el pa.s dels tempo- vlsto, a una ingeniosa tarea: la de
hem de donar als
transcendència,
Ovledo
en
que
solemne
de un modo
rers a funcionaris de plantilla i l'es- hacer chlstes a propóslto de Catalectors.
nostres
interven·
la
pe1·
natural
producció,
se haya hecho victimas de m.uos tabllment del seu m.ínlln de nou luña.. Los Sres. Romero, Femàndez
ome
Roosevelt és realment un h
Segons el diari local en qüestió,
tratos a los detenldos. El m1ntstro pessetes per als tunctonarts que el Shaw y Moreno Torroba, fabrtcan- opt:Jmista. Es tracta d'un home com ció de la màquina.
Les teories de Ford, però, no són sembla que les divergències entre els
exigirà, lo ha dicho por tres veces, tenlen inferior. D~ manera que tes de za.rzuelas, tamblén intercala· n·~ ha pocs. Ara, que no sabem sl
dia que passa,
a Ortega y Gasset que pruebe sus l'única novetat serà la de l'augnltl!lt ron en su obra un chiste sobre Ca- els L'CUS optl.mlsmes seran realitat. acceptades pels seus coHegues capi- soclallstes són, cadaque
el partit esaflrmaeiones. Se adviert~ que el se- en les despeses que slgni!ica la bo- taluña. Un cbiste muy gracioso. El Per exemple ara, acaba d'anunciar talistes, per bé que conservadores, més profundes. Diu
el benestar del treballa- t~ dividit en tres fraccions, els caps
ñor Portela Valladares no està dl'>- nificacló en els sous modestos, q.1e que yo oi anoche era algo asi:
a través de 'tot el territori de la car amb Ford
i confirma Roosevelt, visibles de les quals .són: Pr!et-o,
diu
puesto a consentir que se divulguen aixi i tot representa una quantit:lt
-Me voy a hacer màs rico que Unió que el dia primer del pròxim dor,
Largo Caballero i Besteiro.
el sistema capitalista.
especies falsas a propósltos de la gens negll.gtble. Si ens guiés la pas- Companys.
novembre, no hi haurà un sol obrer es consolida
Ferran de los Rios, resta al marge
La N. R. A. no va endavant. Xoca
conección con que actúa la rue1-za sió politica, l'interès partidista, com
Quien decia esto era un personaje parat als Estats Units. Es més, tan
pública. Reconozcamos que le asiste tantes vegades han volgut dom.r que se proponia enriquecerse. Apro- segur està del que diu, que en l'es- amb l'egoisme de la majoria dels d'aquestes lluites internes, fins a.
la razón. Es abusivo lo que està f,U· entenent els detractors ststem.àiica vechàndose del descui<io Stlnitarto ment.ada data, ja no es donarà sub- patrons portats per llur cobejança l'extrem d'haver dimitit el càrrec
cediendo con las lzquierdas. Cual- de l'esquerrism.e català, podrtem ter exlstente en nuestro pals, los seño- sidi ,te cap mena als parats, car tots en els beneficis que els condueix a de membre de la Comissió Executiva del P artit i ha demanat la baixa
quier orador l.nsolvente afirma, bajo objeccions a un acord que carrega ' res Romero, Fernàndez Shaw y Mo- treballaran.
l'abisme.
,
su palabra, que en Ovied.o o en Bll- les despeses municipals; no em dol reno Torrob~ andan sueltos por la
Es evident que Roosevelt hi veu del Sindicat de Treballadors de
désha
Roosevelt
Veritablement
bao, los detenidos de octubre fueron dir, però, que aquest és l'únic au~- calle Y t:abncan za.rzuelas. Mas el ser un home segur d'ell mateix, car clar !, per tant, no cedeix. Aquest l'Ensenyament, que representa la se·
VERANEANDO
objeto de malos tratos. Racen falta ment que ens sembla tolerable do- Sr. Companys està en la càr~l curo- en
pels capitalis- va separació de la U. G. T.
EN SAN SEBASTIAN
el moment actual, quan els grans home, avui incomprès
El grup que segueix les orientapruebas. Palabras despechadas, no; nada l'exigüitat dels sous que rol- pllendo una condena de treinta años, capl(.alistes
tes americans, demà, quan possibleenvalentonats
tanquis,
Aunque se la lleven a ta Costa Azut. pruebas, pruebas. Y, naturalmeute-, llora.
económico tan per La sentèncla del Tribunal Su- ment ja. no hi seran a wmps, pensa- clons d'Indaleci Prieto, anomenat
desamparo
un
en
La ntí'la neeeslta algo màs. que ba· pruebas de mayor conststenc1a qo.1e
El més inte1essant per a nrual- duro, que Alardo Prats ha querido prelll que anul:la l'obligatorietat de ran amb nostalgia amb l'obra del centrista, és el més interessat a. manños de mar
la aportada en el caso de Ja•ner tres és el reconeixement de la \'lr- mitigarlo un poco lanzando un libro la.
N. R. A. fer semblants , afirma· salvador del capitalisme: Roosevelt. tenir la unitat del Partit. Encara que
Bueno, a quien se le h1zo una foto- tual!tat del pressupost confecCionat -excelente documento histórico, por
<De eLa Libertad»)
La nova llei que Roosevelt ha fet entre el nucli Prieto i el dirigit per
és que ha d'estar segur del
clons,
grafia con el designo crlmmal de per l'Ajuntament popular pres!.dlt clerto-que lleva por titulo eLa Geaprovar pel Congrés, lmposa pro- Besteiro i Saborit -ala dreta de l'ord'una
virtut
en
que
Diuen
diu.
que
demostrar que la forunculo:;ls que pel senyor Carles P1 1 Sunyer, i a- neralidad en el banquillo», el progressius 1 crescuts tributs damunt ganització soclall.sta- existeixen dl·
padecin. Hay que decir, de una vez quest reconeixement és més efectiu dructo de cuya venta se destina a los llei aprovada. recentment pel Con- les gran fortunes. Es amb aquest di- ferèncles d'apreciació, quant a la
RooPresident
el
nordamericà,
grés
Bt.~eno.
Jav1er
que
siempre,
para
perquè, tot i titllar de demagògic consejeros. No lo consignamos para
pensa Roosevelt portar a tàctica politica els dos estan decicomo todos los detenidos en Ovlt..'do, i d'inflat aquell pressupost, els 6es- suscitar piedad. Merecer piedad de sevelt prendrà l'ofensiva contra els ner, que
les obres que, segons ell, han dits a mantenir la disciplina.
y con mayor razón los detemdos tors de la coalició que avui governa los fabrtcantes de za.rzuelas es de- que volen sabotejar la seva. obra de terme
En canvi, Largo Caballero 1 ela
d'acabar amb l'atur fo1·çós a. partlr
en Bilbao, fueron tratados correeti- no han sabut fer altra cosa .;inó mos1ado sonrojo. Lo decimos por- renovació econòmica.
seus am'cs, es mostren disposats a
Sembla que un dels adversaris de de 1'1 de novembre pròx!m.
simamente en cuartelillos y conú- donar-hi un toquet demagògic i In- que, persistiendo en llU tàctica, los
Reixlrà. el President dels Estats no continuar units amb els esmentats
sarias. Si acaso, se les mterrogò flar-lo una mica més. No hem d'In- Sres. Romero, Fernàndez Shaw y Roosevelt, és el que vol presentar la Units?
Serà qüestió de seguir aten- correligionaris, aixi que les circumsconvenientemente; pero esto es obli- sistlr per ara en unes observacions Moreno Torroba pueden bacerse de seva candidatura a la Presidència
la tàncies permetin realitzar una tasca
ga.do. No se va a dejar sin interrugar que per part de molta gent de bona oro nada màs que a~rtando a. cons- de la República, Huey Long, del tament el desenvolupament dcpròde propaganda i prosenttsme.
del qual parlarem opor- politica nordamericana en els
convenientemente a los detenidvs.
fe són un veritable homenatge a truir un teatro realista y limltàn- programa
de finir el 1935.
Les joventuts han publicat una
Cunndo algún agente de la auco- l'Ajuntament popular esquerrista, la dose a copiar el pa..isnje politico pre- tunament des d'aquesta. secció. De xims mesos, abans
segona edició del fascicle "Octubre"
ridad, desbordando sus 1nstrucc1o- saludable gestió del qual, mal sigut sente. La tarea. es bien sencilla.. Zar- tota. manera, Huey Long, sembla que
que és més extensa que la pr:mera
nes, ha causado dafio a un dew-ani- sinó pel contrast amb l'actual, es va zuelas con mucbo color, en las que no el prenen pel calre seriós i, per
edició 1 on ataquen amb duresa
un
a
com
considerar
pot
es
no
tant,
picaresfauna
la
do el peso Implacable de la ley ha fent més evident cada. dia.
toda.
irrumpieran
Prleto.
caido sobre él, desagravlando a la
Els que esperaven que la sessió ca y todos los tipos desgarradk>s y veritable adversari, en el sentit de
La fracció Largo Caballero, sembla
sociedad y reivindicando cumphdc- de dimarts oferiria un d'aquells ('5- clnlcos de la trampa. Pero los seño- perUlós. Malament per Huey Long,
tan decidida a portar a terme lea
LA F ECHA DE AYER
mente a la totalidad del Cl.ierpo El pectacles pintorescos d'altres temps res Romero, Femàndez Shaw y Mo- quan s'afirma que ve a ésser una. esseves aspiracions, que "Claridad",
-¡Para ml todos tos dlas son mar- caso de Dimitri Ivanoff està. b\en no han estat defraudats del tot. A reno Torroba son unos fabrtcantes pècie de caricatura d'Hitler.
En relació al personal que treba- d'a.ci poc, lnlciarà una campanya
Els més importants adversaris de
rec1cnte para que necesitemos ecor- darrera hom el representant de la. de zarzuela al por menor y no ven
tes y t31
(De «El Liberal»)
darlo. Es el solo caso de abuso de Ceda se les replicà. amb la gent ·te la gran cantera que constituiria po- Roosevelt estan coBocats en llocs lla per l'Ajuntament cada dla se'n amb mires perquè el Partit Socialismés elevats i són més perillosos per saben de noves. Ens sap greu no ta acati la disciplina de la m Inla autoridad que sc conoce. Lo de- la Lliga amb tanta vehemència que nerle música a la GacetaJ
mis son tustorias truculentas, ganas el president optà per alçar la sessió.
a la seva obra de reconstrucció na- haver conegut el cas de què ens ternaciOnal.
ocupem abans de l'aprovació de J.a
El diari local, del qual reproduYm
de desprestig¡ar a Cuerpos que tic- La convivència de la Lliga amb la
cional.
-Els plans de Roosevelt, des que pròrroga del Pressupost però com aquesta. LTJ.!ormacló, diu haver-la renen bien acreditada la caoallerosi- Ceda a les corporacions no té res ----------*--~~--o
denunciem
ho
així
estat
ba
no
que
collida directament d'una persona
dad con que proceden siempre.
els va iniciar, han estat combatuts
d'exemplar: «La VeU» per deslg11ar
El mentis que el mlnllitro de la el senyor Jaumar li diu «cap de la ron. Bueno, pasemos sobre esto un pels grans industrials i banquers. Es avui per a donar ocasió eJ Sr. Jau- qualificada en el si del Partit So•
so«justícia
vol
q-.1e
diu
que
mar,
Roosede
projectes
els
car
clalista espanyol.
Governación ha opuesto a las II..!U- minoria. cirerlsta». La reducció del velo, o mejor, una manta de Palen- natural,
o
per a tots els ciutadans,
sacioncs de Ortega y Gasset 1:stà cedisme a cirerlsme possib!ement po- cia.
velt, tendeixen a una aproximació cial» i pa
o
llueixi.
es
que
benefici
a
slendo muy comentada. Po1tela Va- drà afalagar l'aHudit eminent setreball
el
i
Meses después, el mismo Sr. Gil entre el cap!tal
Les dones de la neteja de l'Ajunlladares, al que nada le hace per- nyor Clrera, però no ens faria es- Robles, que venia gobemando desde d'ambdós, la qual cosa no entra mai
guader su calma galaica, se ha suJiu- trany que als cedlstes catalans, r:>- ruera, pasó a gobernar desde dentro. en els càlculs d'un home de negocis tament treballen dues bores i moldues pessetes cada dia. A
nyen
rado hoy. Tenia sus motlvos. ¿Cówo mençant pel senyor Jaumar. els !11cl
està
món,
del
Arreu
cent.
per
cent
¿Y el paro obrero, motivo princlde casa la quantitat
es posible que al cabo de diez meses poca gràcia veure's encirerats tan pal de la ascensión al Poder de es- vist que l'home de diners que fa un tes mestressesfantàstica
perquè posels semblarà
vuelva a hablarse en público de se- generosament.»
... nuevos crepublicanos»? Engor- negoci, no té en compte altra cosa siblement elles encara paguen més
tos
vicias y maJos tratos? En el ~ uptoe.>
que els seus particulars interessos. malament, però la realitat és que un
gracias a Dios.
dan<io,
to de que la acusación tenga al~.:m
Según los dntos estadlsticos ofl- Roosevelt ba trucat a la porta dels Ajuntament no pot mesurar les cofundamento, ya es tiempo de d.\rla
PI SC ICULTURA
ctales, el dia 30 de junio último el homes d'afers nordamericans 1 no ses per la. banda que perjudica els
funningún
tiene
no
Pero
olvido.
al
Boquorón que se duerme,
en han respost; és a dir, li han clavat humils, sinó precisament ha de prodamento. El ministro, juzgando por
La. Libertad comenta la prome- número de obreros parados eraépola corriente sa lo lleva.
l'escàndol, car s'atrevia a voler per- curar fer-ho per la banda que els
que nadie ha :.ido
sabe
mismo,
sl
tença que féu Gil Robles de reso~ España el de 605.332. Esto en la
«Tancada l'estadfstlca de l'atur a
beneficia. Aquestes dones, temps en(De cHeraldo»)
de la recolección, la de mayor torbar els seus sagrats negocis.
maltratado. Sabe que un solo guardre el problema de l'atur forçós. ca
I no és que Roosevelt faci cap rera guanyaven tres pessetes perquè Catalunya, corresponent al mes de
faenQS del campo.
dia no es capaz de poner las manos
El diari. republicà entén que no actividad en las
d'enguany, s'ha pogut constajuny
V!l
algú
de invierno este nú- Innovació. Henrt Ford practica, de treballaven tres hores, però
sobre un detenido...»
ht haurà solució mentre governin En los meses
suposar que en temps com aquests, tar que han deixat de trametre 1~
Roosevelt.
de
teories
les
temps
!a
doble:
el
menos
lo
por
serà
mero
els cedistes.
Ford ha d.it sempre que a mesura que h1 ba tants sense feina, valia dades corresponents els Municlpla
1.210.664.
«Lo recordaràn ustedes... Hace un
lAsi, as1 cumplen sus promesas que augmenta el desenvolupamen~ la pena de donar treball a més do- següents:
De la circumscrlpcló de Barcelo.
año, por esta època, el jefe visible los cedlstasl Son los únlcos «pa. de la producció per mitjà de la mà nes, i va fer-ho rebaixant les hores
les primeres. Realment na, 102; de la de Tarragona, 57;
de la Ceda tenia una «J)erra»: la de arreglar custiones».
quina, es fa necessari reduir la jor- de treball de
Lleida, 131, 1 Girona, 91.
nada de treball alhora que augmen- la solució no va. ésser bona.
•.. de El Liberal de r.:radr!d el se- que a su grupo le dieran mtnlstros
-Penseu que aquella pesseta-em
Davant la manifesta negligència
güent entrejiiet:
para arreglar lo del paro obrero.
tar progressivament el salar! per mor
TAT
1
N
A
M
U
H
LA
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dèla una de les dones Interessades- d'un tan gran nombre de MunictLieg
de
l'augment
a.
sortida
donar
de
dielos
se
octubre
de
4
el
cabo,
Al
«Dice «La. Epoc.a» anoche que «el
era el pa de cada dia a. casa i ara pls catalans en el compllment de la.
delito del teniente !vanoff fué moés com sl em faltés aquell pa.
Llei de CoHocació Obrera de 27 de
tivada por un exceso de celo en la
Naturalment que la. meva comu- novembre del 1931, en perjudicl dels
túria, tot rectificant el primitiu pla nicant
defensa del pre2tigio del Ejército».
el
és
pa
el
pa,
deu menjar
obrers que es trobin en situació d'a.del claustre. Avalua el resultat de darrer que
Y añade:
manca a una llar mise- tur 1 que han de beneficiar-se de le.s
les excavacions el fet de trobar-se riosa, però el
«El impulso Interno que dlsparó
sustreure
significa
que
de Caestratificades les construccions de les una pesseta a l'altra alimentació per quantitats que la.aGeneralitat
la pistola del ofic:al del Tercio, es
remela.-ho, i t&talunya destina
separades
sovint
i
èpoques,
diferents
un gran atenuante de su arrebato.a
pa, que en defini- nint en compte la importància de
per capes de carbó i cendra. proce- a poder comprarmés
atipa».
molts dels MunicipiS infractors, !'«Odents dels diferents Incendis, que tiva cés el que
No sabem positivament les dones ficina. Central Coordinadox:a del Sersembla que foren quatre: un dels
l'Ajuntament,
a.
ba
bl
que
neteja
de
vei de Collocació de Catalunya» f~
ADVERTENCIA
edlficts del ct\strum, un segon de les
construccions romana-cristianes, de- però no podem creure que un aug- avinent, una vegada més, a aquells
EL PUEBLO. - ¿Me quleres llela
humils,
servents
aquestes
a
ment
l'obligació que tenen de trametré
gut als visigòtics, el del monestir
i ar a la gutrra'l s ueno. Ln sufrlrtl
de cada mes els fulls~stadlstlques envtsigòttc, per les primeres Invasions majoria de les qt.~als són mares llar
una vcz màs. Pero el dl:l de mafla.
'
aràbigues 1 finalment el del mones- familia que porten el pa a una que cara que fossin negatius.
na no ta queJcs sl el que d3~lara la
El portantveu de 1'.1arch - InA part de les sanc1ons previstes
tlr de l'època comtal, per Alnan- d'obrers sense !eina, o vidues
guerra soy yo.
sur. Pot dir-se que a Espanya no hl han de mantenir llurs fills, resultés a l'esmentada Llei del ".!.7 de novemformacJones - e11s surt tot esve(De «El Sol>>)
ba cap monument en el qual dc ma- excessivament car per la. ciutat, l bre. del 1931, cal advertir tambe als
rat amb un crit d'alarma escrit a
nera tan completa es pugui segulr més en moments que s'ba parlat esmentats Municipis, que les entila seva història, 1 és per això que tant seriosament d'augmentar els tats que no consten a l'estadistica
en els treballs ba calgut procedir salaris als senyors caps de Secció d ·atur forçós, no seran comptades
amb el mà..xtmum de rigor científic que guanyen sous elevats pel nivell en la distribució de la subvenció de
c1onal ha de ser una y solidaria
mig de la burocràcia d'aquest pals. 100.000 pessetes que per cada cir·
i amb la més gran minuciositat.
Es més irritant el que passa amb cumpscripció concedeix la GeneraDavant les espècies circulades res- claustre actual, foren trobades rostes
sm favoritismo para intereses re:
- .. .'/
clavats
ferro
de
claus
amb
humar:es
m~>sos aquestes dones de la neteja, quan en litat de Catalunya, destinades. amb
alguns
t.'louestlr
fa
del
excavacions
restauració
-Les
la
a
pecte
gionales».
1
mateixa casa, per raons que Ig- leJ que per a obres d'Interès públlo
¿March. dejensor de l'Economia de Sant Cugat, hem volgut beure als ossos 1 que procedien, sens dub- que es poden considerar acabades, i la
norem, n'hi han dues que cobren
1
nacional? Què hi tarem/ Llegiu el de font autoritzada. A dit efecte hem te, dels mà.rtrrs Rnterrats allà, cosa sl no ha estat possible urbanitzar nou pc~~etes , treballen més hores. •-s votin els Municipis, a remeiar en
el possible l'atur for~ós a Cataencam definitivament el claustre, ha
plantejat al nostre 1llustre amic el
.
estat per la necessitat d'alxecar cu- cert i les guanyen, i alguna que per lunya.»
1doctor Pere Bosch i Grmpera Ja seseu cdltortal:
cinc
mateixes dues bores guanya.
l rasament els plans de tot el que ha les
«No hace muchos di!ls coments- güent mterrogació:
estat descobert, especialment en la pessetes. No volem pas dir que
«Per tal d'evitar duplicitats dïnsmos el e.euerdo de la Junta Supe- . -¿Per què el Claustre del Mones1 part que necessàriament ha de ta- aquestes que cobren més hagin d'éscripcló al nou Cens electoral social
rior de Coniratación d e Trigo de trr de Sant Cugat es troba fil: temps
tinslguln
que
sinó
rebaixades,
ser
d'exinterès
un
té
no
perquè
par-se
de Catalunya, irregularitat que hom
Barcelona, de prollloir la. entrac!a amb les _terres, de les excavaciOns !Uhibició. Hi h:\ un pla aprovat per gudes com a precedent per apujar pogué observar en els Censos ante•t-·
de es te cereal de otras procedenclas xecades 1 no s arregla per tal de digaltres.
les
té
que
catalans,
d'Estudls
l'Institut
riors, l'oficina encarregada de 1!\
rmentras en Cata.Juila huo!era trigo ruftcar aquell monument, que cor,npLes de l'Ajuntament són les de confecció d'aquell posa a coneixeel patronatge científic dels nostres
UN GALLO QUE NO HA PASADO de la 01 tsma e ase que se tratara de ta eatre els més unportants d~ 1 art
menys
Serveis de Monuments 1 Excavaclon:;, centres oficials que g-.1anyen
r omànic?
podi
'
ment de les entitats professionals
DE P OLLO
EI uoctor Bosch i Gimpera, desa
i aprovat també per la Generall.tat, de Barcelona. A la Generalitat, grà- Interessades, que ba obert un fitxer~
1~port~r. Y dcciamos que no
(De «La VO?.ll)
President
del
que
intervenció
la
a
ratenció
cies
amb
la
descobert
scoltar-nos
e
'
d
al
prés
deixa
en
es
.
qual
el
nacloual
en
econo!Illa
la
d.vldir,e
control individual, tant per a pa,basilica 1 les construccions adjacents. Macià, guanyen tres pessetes cin- trons com per a obrers
departamentcs estanco:;. establecJén- li és habitual, ens ha dit:
Tota la resta queda rà. tapada i s'hi quanta cèntims.
-Al Monestir de sant Cugat, des
dose fronteras económ1cas o, en toEn soHlcitar la inscripció, doncs
I encara una altra malaventura
farn un jardi adient amb l'estil del
do cnso, no se ~~an. establecer con de ta anys, la Generalitat, per mitjà
entitats, patronals I obreres hal{:
claustre. Aquests treballs estan ja que tenen aquestes treballadores; t-1 le~
caràcter de prtv.ueglO.. Ahora nos dels seus Serveis de Monuments i 1
Associació de Funcic,naris informan
presentar una relaciÓ dels
ran
força avançats i esperem que aVlat dia que estan malaltes no cobren, l socis de
que la mdustna textil ca.- d'Excavacions, ha. fet treballs que
que la composin, corresponents
_,,,~,
podrà
per
ens
tant
monument
el
pública
interès,
que
i
grnn
corporació
més
una.
acabaran
del
en
són
alxò,
Y
cnsJS,
grave
una
atraVIesa
talana
de la Generalitat
cada soc!, amb el nom i cog.
ésser valorat des d'un punt de vista sembla senzillament una barbaritat. anoms,
que el Foment-o del Trabajo Naclo- a l'aclariment dels problemes arqucodomlcill, edaç,
de Catalunya
nrtlstic i turlstic. Es molt, però, el
L'Ajuntament de Barcelona, en professiónaturalesa,
nal de Barcelona tamblén se pre- lò!rics 1 artistics ll1gats amb el mai especialitat.
fer per a la aquesta qüestió podria prendre
per
resta
encara
que
conservaseva
lu.
pér
com
n~ment,
prob!edel
natural,
es
COI:XlO
ocupa.,
Les Unions, Federacions, 1 ConfeL'Associació de Funcionaris ha
conservació del monument, una part exemple d'una entitat particular •:e deracions
ma, que ha atra1do, amrusmo, la ció. Una de les ales del claustre
queden exceptuades de
tramès els següents telegrnmes:
del qual caldria consolidar 1 restau- Barcelona. ens sembla. que la Canaatención del Gobierno de la Gene- estava en perill imminent d 'esfon1 a mb
rar, 1 que, per la seva importància. denca, que a. més de donar-los la complimentar nominalment
la ~~~bll~.el=~~m~à. Pr'i!~~~!:~~ ra.idad. Y uenen, por e.ota vez, ra- drar-se i el Servei de Monuments j
que s'Indiquen les lns·
dades
le:.
I la seva proximitat a Barcelona bau- possibilitat de guanyar més, els dóna crlpcions respectives.
previendo que dirigeJ.A l'arquitecte senyor Jealó de Funcionaris de la Generalitat zón los que se aiannan,
r~ d'ésser molt visitat.
jubilació.
en los Tratndos dtl roni Martorell va haver de desmunLes sancions poden consistir fin.s
de Catalunya, sollicita dels bonda- una intervención
- ... ?
Ja veu el senyor Jaumar que no
tar tota la g:Ucria superior d'aqueosos sentnnents de S. E. es diga! comercio que han de con~rtarse en lla
-No és cert que, ni un sol mo- som escas'los ni malintencionats. L1 ec l'exclusió del Cens dels infracde
després
reconstruir-la
i
ala
Corporacio~
de
próAim.a,
fecha
~cedrr indult condemnats Turón.
ment, s'hael abandonat la vlgllàn- oferim una ocasió admirable i no tors, per aquelles entitats que apor~
y la t.enfaruo:~ nus- consolidar els fonaments de tota la
er tar·pe~o¡¡ament, G. Alcoverro, Se- nes catalanas,
Cia del claustre l dels treballs. Pel pas de diffcll solució per a posar en tin dades inexactes.
sots
els
se
!er
En
claustre.
del
galeria
decuando
verse,
puede
como
otros
en
President
e . L - E. Monrós,
contrari, sempre hi ba un ruard~ pràctica aquella justfcla social de què
func1ons.a
clamÓs que la e~nomia nacional per a aquesta consolidació, rencarquan l'edifici és obert. I tampoc nv tant parla. i de la qual es diu tan
tienc q..¡e ser solidana. Hay una in- regat de !~s obres, el contractiSta
• • •
ho és que les rases obertes sl!rWn amant.
cExceRentlsslm senyor President eludible concatenacló:1 en lo3 he- senyor Tomàs Mosella observa l'ccap perill per als visitants, els quals
indrets, d'una
del
, Consell de Minlstres.-Madnd.- chos económicos cuyas repercu:;io- x.lstència, en diferents
naturalment, no han de flcar-s'hÍ
L Associació de Funcionaris de la nes llegan a ~o mll.d lejano. Para c~pa de runa en la. qual era. freL'wúc incident ocorregut és
dintre.
Gd eneralit.at de Catalunya, sollicita vender a mejores preclos---qucremos qilent ~·aparició de fragm~nts de teud'w1s xicots que, quan els obrers
el
els humanitaris sentiments de V. E. creer que sea de esta man~l les 1 d àmfores ro~ne~, 1 això com- ¡
eren a dinar, saltaren la paret de
cEl cap dels Serveis Tècnics u'A~ digru intercedrr pro indult con- trigo que se produce en Lérida se po!tà una cxcavaclo que .féu el Sertanca del recinte anterior al clausgrlcultura i el deis Bervei.s de Terra.
e!nnats Turón. Respectuosament.- cierran las fronteras de Cataluña- ve1 d'Excavacions que tmc I houur
tre i es posaren a jugar amb uns osCampa, d'aquell Departament, ~ an
P r. Alcoverro, Secretari.-E. Monr6s, y el nnrustro del ramo encuentra de dmglr, i que hagué d'estendre"s
G
sos descoberts de poc. La vigtlàncJa
sortit en viatge d'estudis per Gallnatural este ab 3urdo _ a los trigos a. tot l"lnterior del claustre, al jardi
CSident eu funClOPS.
no
que
cosa
és
l'edüici
de
exterior
ERA
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IM
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BOSCH
DOCTOR
EL
ela, Astúries, Santander. Bascòni~
castellanos. Pero 51 el!os, los cats.- de d~rrera el monestrr 1 !_!ns a la
ens pertoca i és l'Ajuntament el qui!
mateuca església. Durant mes de dos
i Navarra, amb el n de vtsltar i co~ Secció de. v:S.t;es i Excursions lanes quiereu salvar a sus agr!cul- anys
nospart
altra
Per
tramès:
ha
d'exercir-la.
ha
ens
.,
B
A.
històrica.
tr:l.dició
la
comprova
que
s"hi ha treballat constantment
nèixer personalment tot el quo
~e I AssociaCió de P.mclonarls de la tores' sm preocuparse de lo que les
tot
qÚe
l"lnterès
que
esperem
altr~s
inles
per
destrwt
fou
Sercll.
monestir
d'Andreu
El
Camplnf>J,
uEJ
realitza en les esmentades regions
n eneralitat de Cat.nlunya fa avi- ocurra a los otros ¿cómo se àebe i s1l1 han esmerçat molts de diners. vastons musulmanes l tot se¡ruit fou el poble de Sant Cugat té pel seu
1\lorde
carrer
del
assassins
uEls
que tingui relació amb les especialiats companys associats, que el corre;¡ponder a esté egoismo cuando amb resultats brillantlssims.
autonles
de
reclamarà
monument
la
de
parets
les
Poe.
de
Una
d'Edgar
gue",
reconstrwt.
1n 16 del corrent, quedarà closa ll' una industx:a que arrastra un peso
tats dels Serveis que els estan en·
-Fo~en descobertes restes de Ics nova església fou trobada adosada a. tats a les quals correspon la cura UN LECTOR :
comanats.»
c~~ÓP<:lO per a prendr~ part a l'ex- muerto de mdl\1duallsmo, de proce- construcCions d'Una fortalesa roma.- un dels murs laterals del clauswe del nostre patrimoni art!sttc que es
cu\ los .Pies del maestro,, d'Aicione.
F . I a Empuries, s·Agaró i Sant dlmlentos
no SJempre modernos se na, l'anomenat cCastrum octavta.- actual. i això és un document inte- dediqui a aquell monestu· rtnterès ¡
uColl.f~ctos entre la razón 1 el dog~ 1U de. Guixots, anunciada per ni Slen.te alcanzada.
por la cns1s? _¿Sa- num», que es coneixia per tradlc16 i rcssantisSlm per a l'art ae l"èp, t els diners necessaris per a la seva ma., (pnmer i ---on volums) de u
18 d aquest mes.
·
'
San~-..
Poblet
Amb
cM.arti.rologiS»
Ardieta..
els
dignificació.
parlaven
total
qual
l'art
del
de
desaentldos
paraHela
los
a
catalana,
tamb1en
comtal
cn!1cando
CóFJs companys que h1 vu1gu1n coo<delen co:~tar el supllc1 de dlversos mAr- asturià l mo:,sarab de la re::t a d'~- t.es Creus 1 Sant. Pere de
antes?
Sabem que són molts
PEPETA ESTEVE D'ALBA:!'' ELL,
le3rr~. han .d"apressar-se a sollicltar deLos
Seu
la
de
problema
el
cerraron ha~ tirs en els primers temps del crts- panya I de la qual res no ha·;ia es- x.ant a part.
DE GUALBA:
cretaUlScna·npc1ons per tot avui a tie- tlempo Cll.talanlstas
ftguril.
Cugat
Sant
lJeída),
de
Vella
Catalunya.
a
ara
d'afinS
noticies
les
conservat
tat
las fronteras pa:a 'la comu- tianisme. Confirmant
els comerciants que cons·
ccEl idealn de ChampoL
de l'Associació, Port.aiert
nicaCión de tos sentim1entos entre quells. es trobà una primitiva esglé- I molt més perquè sabem per docu- en pnmera Unia entre els monucd\Iartirio y prisióru. (primer 1 ao<t~ ;;_principal, de quatre a. vult su
de
deure
el
te
Catalunya
que
aments
sepultures
cabdill
pel
amb
IV
destruit
segle
iou
del
sia
que
Era
ments
España.
de
resto
el
y
pafs
taten a diari com els com·
-.ua.
r;on volams), de ~L Florao
trlste, pero lrremediable. En cam- nexes, que fou Incendiada en temps musulmà Alman...~r. a finals del se- coruen·ar.
~I. W. Ho.ntèrtord.
de
ccFilisn,
No volem robar al doctor Bosch 1
bio, no só!o se puede evitar, SJ.Do de les invasions germàniques. Es re- gle X.
pradors, en afavorir llurs
ccJuventud trlnnlanl.en de J orge
Gimpera uns moments que li són Gibbs.
- ... ?
que hay la obllgación de hacerlo, el féu l'esmentada. església 1 foren tro'
acomplert
d'haver
segurs
1,
-Ha estat possible, a més1 com- preciSOS,
que clerren tamb:én las fronteras bades construccions d'un primitiu
establiments, fan referèn·
uLa. casa de la Uuvlan, de Wencueconómicas o las dejen abiertas úru- monestir anex, en realltat el pritaer provar les etapes de la construcció la nostra missió informatiVa ens lao Fernàndez Flores.
en
regracian~rli'
tot
n·acomtadem
comen.;..u-eu
que
actual,
monestir
del
1.es
re..
coneixem
qual
del
monestir
camente para enviarnos, sin ree~procia a l'anunci que d'a·
cidad, los produclos de su industnil., palpables de tan remota antiguitat després de la destrucció ordenada nom dels lectors de LA HUMANI•••
para graVItar con ella sobre nuestro a Espanya. En una construcció absl- per Aim.ansur i que, desprès d"una TAT, les seves interessanttsslmes
quests han llegit a
comerCio exterior, con pesadumbre dial feta a la capçalera de l'esglé- interrupció el segle XI, es tornaren dades.
Per a aporiadons: Ronda Universia, situada en un dels angles del a reemprendre a t!..nals d'aquella cenR.
sitat. ZS, praL
1que puede ser lnsoportable.»
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Per al primer de novembre Roosevelt
'UOI que al seu país no hi hagi cap
obrer desvagat
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LA COL·LECCIO

,«ELs c7,~~;~c.I ~"?.;L MON>> 1e1neixen
una. de les tasques més essencials en llengua 1 literatu ra francese
s. La
er a la normali tzació de la. nostra monoton ia dels alexand
rms _de cer-

LA CATASTROFE D'O VAD A

ell tre~alll ~e neteia ~e lel mmar~uel innn~a~e! uer evilar una eui~ èmi¡

~[~r' ~i tor
~~~\oT~o
r~r·~:::..~l1~';: ~~.r~~~e~n..l'!'or::~u~;.ó~g~:reésd~';; S'ha obert una informació sobre la cons
cabdals que ban es· prosa, per bé que les
·
composicions
:¡elsln~{ ~ls sclàsslcs de
grans poètiques lnclden tals són traduïde s trucc¡"o' de
ll~ratures moderne s. L'E dles
la resclosa la qual va e'ss er aca1 tor i a I en versos rigorosa ment adaptat s a
B
ino es proposà. aquesta tasca 1 l'origina l.
•¡e a dur-la
d
f
a terme ha creat la
Fins
la colleccló Ets Clàssics ba a a uns dos anys
~va col:lecció Els Clàssics del Món, del Mónara,comp~
•. No es donen Xl"freS
cinc volums
que fins ara ha publicat onze vo- d obres de Mollère,amb
1 sabem que ~ls
lums En ta tria dels textos d 'aques- tres que manque n per
de morts
complet ar 1eta cÓHecció, que té en compte, na- diciò d'aques
t autor no trigaran a
turalme nt el gaudi tmmedi at Que ~n aparèixe
obres de força - Ta rpot treure el públic, hom cerca, a tuf , o onr.JTres
El Misant rop- consmés a més que els grans autors pu- titueixe n eluan,
que r epresen ta
guin ésser 'conegu ts en tots llurs as- un dels més primer,
grans aspectes de l'opectes
bra del gran dramatu rg. Obres més
L'au'tor iniciado r de la coliecc1ò lleugeres, si bé no menys
entretin no podia ésser més ben triat: Wi- ~ gudes, figuren
al segon volum, l re
mam Shakesp eare, el mé3 a-ran pve- les quals Les t~pelle
de Scap_ln
ta. dels segles. ParaHel ament a les 1 L'atabal at, veritabl erles
joc dels dlS·
obres del gran poeta anglès, són pu- [ barats ple de vis ~?òmica.
En el terblicades les de Molière, el gran o.ra- ! cer
predom ma la sàt~a arn!->
maturg francès del XVII, 1 les de Les volum
dones
sàvies
i
Les
preciose
s r•Mistral el gran poeta provenç al que dlotJies, si bé el volum
acaba amb
mori e~ aquest segle amb la reputaI
un
drama
cavaller
esc:
Don r.arcla
cló d'un clàssic.
de Navarra . Dos aspectes caracter fsDe Mistral han aparegu t dins Els tics dlvertid
íssims
de
l'obra
de Mc>Clàssics del Món dos volums que lière són tractats en els
altres dos
contene n els seus famosos Memori volums
En el quart, els pobres core ra<:o ntl que Guillem Colom ha 1 nuts paguen
plats trencats 1 t-S
traduït a~b el titol de Memòries i carregu en elselsneulers.
<:onta relles El poet.-a mallorqu1 -que dels ma rits i L'escola deEn L'escola
actualm ent treballa en la versió del la burla de les banyes les mullers
es volta encatenda u- ha sabut posar en la cara amb intencio ns educativ
es; en
tràducci ó de les «Memòries» on w.&- Jordi oaudln,
de les obres més
tral explica la seva infantes a 1 la divertid es del una
gran. co~1ediògra!, la
seva joventut , tot el sol i tota la ¡ burla
extraor dmànam ent crua
frescor que hom troba en l'origina l. contra és
el
pobre
oer bé que
Dels temps en què el petit F!edenc també n'arrepl ega.co<:u,
bOna part, de revolia collir floretes al rec i ht q_ue1a top, la cruel gont
llh
ommérle
de cap, flns a les relacion s del poeta 1 volta. Fina.ln:tent, el volum que el
cinquè
1
Mistral amb Alfons Daudet 1
aplega les sàtues contra els metges
martine una cran harmon ia llumi- En
El senyor de Pourcea ugna<:, El
nosa suft del libre i penetra l'espc- metge per força, L'amor
metge 1 El
r lt del lector.
.
. malalt
ri, Molière s'esplata.
Les obres de Mohère són traduï- de gust imagina
contra
les
feb_leses
de la
des al català pel poeta 1 novellls ta · professió tan criticada.~
1 els esplais
Alfons Maseres, notori especiah st.a de Molière són una ront
de gaudi
refinat per als qui tenen la sort de
contemplar-los.
L'alt.ra sèrie d'obres complet es que
apareix en Els Clàss!cs del Mó n és
ELS CLASSJCS DEL MON
1a de les Obres de Shakesp eare, traduïdes per C. A. Jordana . EI., primer
volum és dedicat a herois de la història romana. Jull Cèsar, que es distlnguelx per la. seva sobrieta t, 1 Antoni J Cleopatra, obra famosa. oer la
OBRES DE
ufana. de la seva ornamen tació, són
les dues tra!lèdies que el formen. En
SHAKESPEAHE
el se~ron volum la varietat del geni
de Shakesp eare pot veure's en ~o
mèdles de caràcter tan diferent Ctlm
lli
La temoest at, L'amlfonslment de la
TROil..US I CRI!:SSID A.
f9ra i Els dAS <:avallf'rs de verona.
TIMÓ D'ATENES
F-1 tercer volum és de tema ~rec:
Tro Uus 1 Cresslda 1 Timó d'Atenes
són les dues obres que conté: la sevena dóna una bona idea de la tasca de Shakesp eare com a arranj.l.·
dor Htera.ri: la primera . una de lP.S
obres preferid es de la critica ~-:l.oder
na, constitu eix una ~tira a.gurUsslma contra el militaris me de tots els
temps. En les dues tra¡¡èdies que
UllfOIIAL lA I Ç tf'iO
l . . t iLOH •<•11011
f'omnonen el quart volum -Rome u
1 Junata 1 Otel-lo- la força dramàtica i el lirisme !Sht'll-"esperians toquen
llur punt més alt.
Facsfmll d'una edició
«Els Clàssics del Món1J
.,
SALVADOR MOREU

I

D'ACI, D'ALLA I DE
MES EN LLA
LA II BA LILLA>l

TO I EVSK I
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o S·

El 1746, a Uènova. un xicot anvmenat Baltlla, Hançà la primera pe·
dra con~ra l'exèrcit austrtac P~.~~.:
t€mps després, desapar egue el JOU
imposat per aquc ~t al:;. g~uoveS O."i
Mussolini perpetu à el record d"r.quest heroic xtcot t.n lè!-. v • .,_. •• ~, ~
cums jovenivotes prc-fe1xistes les
qUals han pres el stu nom.
La «Balilla» tou reconeg uda cotn
n instituci ó pú.bllca el 3 d'abnl de
l'any 1926.
Pcr a mgressa r a dita tnstltUclo
& indispen sable haver acompl~rt la
tend:a edat de r.tt anys. ! :ncara q..o.e
l'ingres es teoncam ent voluntar i t:1S
ir..Ian~s assocmt s fruetxen d 'una' ::.uperiorit at humilia nt sobre els no liS·
wc1at.s.
lnclus els mestres d'escola -que
prenen en rater una part un portantíssima-~ han d 'inculca r als cervel..i.s mfantUs el culte a Ja l!!l.lerra..
Del contran s'expose n a perdre l'em·
pleu.
'
Cunsideral.s ja aquests mtant.s
com a immine nts feu,lStes de 1 esdc
venidor, eJs abillen amb camisa negra, 1 després d una setmana d es
t udi excessiu , els diumeng es al maU
se·Is emporte n a VlSltar cnsl.!rucs.
d'on surten m1litarm ent formats
\'ers els camps d exercici, 1 a lli -alll
çonats per milit.u.rs retirats - s eutrenen en l'us d armes, ja de toc,
ja blanque s, i entonen cançons bel·
hques.
A cada legió de la «Balilla» 11 correspon un capellà 1 té Ics seves pr~
garles. Però n'hi ha una wmpo::.ta
pet msbe de Brescia, molt poputar ,
que diu a ixi:
«:E.scolta, oh (Jeu!. el prec que t'.v
drecen els mmyons d'Itàlia; glonós
Senyor dels pobl~s als quals guver·
nes amb mà benevola l toLpod.erosu,
et demane m que el nostre Duc~ pu:
gm sempre menar la . Pàtria vel;,
l'acompl~ent. de la mtssio que 1a
Prov1denc1a ll ha ~ssenyalat en o:1.quest món ... Benèetx els seus plans
1 corona els seus costants esforços
per aconsegu.lr que Ilè.lia sigut sempre dtgna de conserv ar la seva condició de poble catòlic i el seu Uoc
d'honor com a centre de la cristtanit.at catòlica.»
Es de sobres conegut que l'esdeve-nidor del feixisme depèn de la joventut actual. La revolució feixist.R.
Italiana , encara que molt a prop
dels l.retze anys d'edat, està relativament, en els seus començos.
Es per això que apella a tes orgamtzac ions «infantlls:t que. amb el
temps, es transfor men en les de
cjoventu t».
El total d'afiliat s a les organitz aclons «ln fan tus» - Balllla - aconseguJ, el 1930, la respecta ble xifrcl
d~
1.300.000. Actualm ent, la J.e
4 500.000.
Aquests infants, en acampi~ elS
di.vutt anys, ingresse n al Part1t, nJ
sense abans haver fet, en solemne
cerunòn ia, el seguent juramen t:
«Juro obedlén cia incondic ional al
Duce, 1 defensa r amb t.ota la mevts
força, 1 sl és precis amb tota ta
meva. sang, la causa de la revolució
feixista.»
Heus acl com si dlguè:ssl ru, la
psicogènesi del feixista.

construc ció del dic gegant d'Ovada
per tal que tomi a la vida la. vall
castigad a tan terrible ment per les
aigües.
Mussoli ni s'inform a persona lment

del curs dels treballs que es por·
ten a cap a les zones sinistra des a
fi que s'imprim eixi a ells la més
gran rapidesa possible.
El dic d'Ovada havia estat construït fa solamen t dos anys. S'efectu a
una investig ació per a establir sl la
construc ció fou perfecta o si tenla
algun defecte que hagi pogut ocasionar la catàstro fe.

•

(Ve de la pàg. 8)
reunit amb Mr. Eden, al qual acompanyave n Sir Robert Vansitt art i
l'Ambai xador anglès a Paris Sir
George Clerk.
El «Paris Soir» diu que el punt
de vista present at per Mr. Eden és
molt ferm, 1 que el ministre anglès
ha manifes tat que si França no pot
coopera r amb Anglate rra en el mantenimen t del Covena nt dt la Lliga,
la. Gran Bretany a es veurà. obligad a
a cercar la seguret at per pactes bi·
laterals.
El periòdic afegeix que, al seu ju·
dici, França no pot renunci ar l'a·
mlstat d'Angla terra, n1 acced.r a la
destrucc ió de la Societa t de Nacions,
1 pregunt a què passarà. si Itàlia, a
pesar de tot, insisteix en les se_ves
demand es per a. un control _polittc 1
mUltar a Ab'.ssinia. Acaba d1ent que
en tal cas, el Negus es veurà obligat
per la pressió de les tres potè;nctes,
a sotmetr e's a les peticion s italianes ,
salvant d'aques ta manera el seu tron
1 el seu prestigi persona l, que es
troben en perill davant l'amena ça
d'una guerra.

una:. mena. de naciona lisme 1 demostra el seu desig d'indepe ndència .
»Si no ' . prenen precauc ions,
aquest movime nt amenaç..... est.endre 's
i provoca r distu:bis potser greus a
les colònies de les potèncie s earopees.
»Per aquest motiu, indepen dentment .:e les relacion s que França
manté e.mb Itàlia, el nostre interes
ens exigeix vigilar amb molta cura
l'efecte de les proclam es etiòpiqu es
sobre els habitan ts del nostre lmpen
»Davat d'u n conflict e d'aques ta
d 'aquesta naturale sa, és precis que
els fracesos observem, __. solamen t
el que passi a Eritrea i Somàlia , .rlnó també les incidènc ies que els tSdevenim ents poden tenir a l'Africa
francesa .»
Aquest article ha cridat molt l'atenció perquè «Le Jour» és de tenl ' at~tnció perqu._, «Le Jou ~ ... és de tendències Clarame nt ~eixistes 1 el més
italianò fil dels diaris franceso s .

el més importa nt de l'article d
ferèncla.:
e re.
«Del 1932 al 1933, tres ja
un dels quals era agent de la~~~
Casa Mitsul que Lé a les seves rnosa
una gran part del comerç de ~8!J!
dústria. i de les finances del
Ln~
varen recórrer Abissfnia en tot/aPó,
Uts, per tal de reconèixer i estusendiar.
el pals.
Els visitant s nipons es posar
contacte , a Goggiam, amb e1
!11lú, que es deia l'home més ric ~d·
l'Imperi . El Ras AilU va
&
japoneso s en contacte amb ~ eb
lassie i arn bels caps regionals ~
pendent s d'ell.
eEls japoneso s, es varen servir d'
avió Fokker,_ l aterreve n en terrenun
de fortuna, 1 varen recórrer rà ¡ Yl
ment la regió que varen creurep: :;
apte per al cultiu del cotó A
regió foo trobada. al llarg de ~~U:~
tat del curs del NU Blau r . e ~
ment entre Zemie 1 Maleib' ipd~~
la conca del Fia Siar, ailuent d
Nil Blau, fins el llac Glakjak on e
c<;>tó creix en estat silvestre ~pon~
mamen t.
En aquesta regió, . els visitants japonesos varen dec1dir adquirir
l'~f!lperador Haile Selassie i del ~
Ail!l una vasta zona d'un milió d'bec.
tànes de terreny extraordlnè.name~t apte per al cultiu del cotó 1
s~flcle_nt per a proporc ionar ma~
na pnma per a més de la meitat dt
1~ indústri a japones a de filats I U!lXltS.
Gairebé estava el tracta fet, quan
ei doctor Martin, actual ambaixador
d'Addis Abeba a Londres, entrà en
a~ció cridat per la «<ntelllgence Ser.
v~ce» 1 es va aconsegUir que s'anU}.
les la projecta da concessió.
D'aque~ta m¿mera, el perill groc va
desapar ètxer 1 els cotoners anglesos
varen respirar , continu ant els japo.
nesos adquirin t cotó ... de l'Ind.la An.
glesa.»
La in[orma ció acaba dient que el
Japó hauria reempré s les seves tem~
tatives si no hagués aparegu t en la
qüestió Mussoh ni «decidit a dir la
darrera paraula en l'afer.»
•
~ .
SEGON S ELS ITA LIANS
UN li~OME D~ LA ui NTEL,LIGENCE SERVJCE,1 ORGANITZA ABIS~~lA
Roma, 15: - Els penodic s publtquen una mforma ció amb la qual
es tracta de , demostr ar l'ajut que
Anglate rra ha. pre3tat a Etiòpia per
a <?rganitzar la. resistènc ia contra
Itàlia. Es tr.~cta de l'acci~ dlesenrotllada a Ettopia pel cap1tà anglès
Bremley , que, seguint la tàcUca del
famós coronel Lawrence, amb el
qual fou confós en diverses ocasions,
aconseg uí realitza r contra Itàlia Ja
unió de totes le3 tribus etiòpiques,
sota el ceptre de !,emper ador HaUe
Selassi e
Afegeixen aquestes 1nformacJOns
que es troba a Abissinl a «un altre ~
home blanc, de més ascende nt entre les tribus que el capit.à. Bfemley,
que inutilitz arà complet ament les
ntaniobr es anti-ital ianes d'aquest».

a:

1

MESURES PROFIL ACTI·
QUES
Ovada, 15. - Al temps que hom
porta a cap altres treballs, les autoritats s'ocupa amb gran activita t de ·
FRANÇA FA EL PAPER DE
l'adopci ó d'Impor tants mesures profiCONCILIADORA E N T RE
làctique s per tal d'imped ir que es
A-"'GLATERRA 1 ITALIA.
produei xi una epidèmi a, que és de
I D'ETIO PIA, ¿QUI SE N'Otèmer a causa del gran nombre de
CUPA?
cadàver s de persone s 1 animals que
BAlLE SELASS IE REP ELS
Parts, .~.5. - Per informe s recoJ11ta
hl ha sota les aigües estancad es.
P ERIODI STES ESTRA N- e3 sap que el senyor Eden, dur!.l.Pt
S'ha. ordenat a les legions de tre.
la seva entrevis ta amb el senyor LaGERS
ballado rs emprats a la wna sinisAddis Abeba, 15. - L'emper ador val, situà cla.rame nt la posició autrada. que tinguin particul ar interès
glesa sobre el plànol de la Socteta;;
a recollir i cremar ràpidam ent els Haile Selassie ha obsequi at aquoota dfles Nac1ons.
tarda amb un te els informa dors es·
animals morts.
Els cercles britànic s han tns1st.it
tranger s a la capital.
.
particul
arment sobre el fet que el
L'emper ador, en un discurs que
-----------------*--------------~ ba pronunc
iat, ha express at la seva. Govern de Londres entén que ha
satisfacc ió en veure reunits al seu d'interv enir en el conflict e ltaloCONTINUEN ELS TREBALLS
voltant els periodis tes estrang~rs 1 etiop en la seva qualitat de mem·
DE SALVM IENT :: MOLTS
lamenta nt ensems les desgrac iades bre de la Societa t de les Nacions i
DELS SUPERVIVENTS S'HAN
en relació de les respons abUitats Gne
TORNA T FOLLS
cirC'Umstàncies que els portat alli.
Ovada, 15. - Les tropes i els bomAcabà l'empera dor pregant als pe- com a tal li incumbe ixen.
El Govern anglès ~elen d. abers procede ixen ràpidam ent a la
LA LLUITA CONTR A L ' A• riod1stes que cooperin al manteni - quests cercles - sols té com a. Hllaconstruc ció de barraco ns per a re~
ment
de
la
pau,
afegint
q\).e,
per la litat posar fora de perill a pa11 i
TUR H A COST A T F INS
fugiar els .sinistra ts que han queA R A DIVUIT Mi l MI LIO N S seva banda, posarà. tot l'esforç que garanti r el respecte de les obl!gadat sense eixopluc.
pugui a tal n.
DE M A RCS
cions del «Convenant». No hi ha
L'activi tat a la zona sinistra da és
Berlin, 15 - Per tal d'aclari r cermotiu ¡.articul ar de desavm€-nEL BARO ALOISI SElUBLA cap
enorme i es treballa dia i nit.
~~s
Informa
cions
apareixe n en
QUE llA DIT QUE ITALIA cia. entre Anglate rra i Itàlia. L'ú:üLa tasca tècnica va a càrrec dels .aris estrange rs, que
ca
preocup
ació de la. Gran Brè~ \a
les
quals hom
NO POT PASSAR PER nya és
bombers de Nevi-Acqu1, Gènova i Ale- diu que
ter que es respecti el PaJte
ia. del Reich està
~
LA
xandria , proveïts de materia l ade- emlx.hauridal'econom
INa conseqü ència de les forde la Societa t de Nacions.
1\V~SNIV.OS o9l':ts~~lA
quat.
dables despeses que han estat eEs desitja que la conferè ncia c;e
COntinua la recollida de cadàver s fectuad es per combatr e l'atur forParis, 15. - La impress ió als cir- Paris tingue èxit i arribi a una Qode persone s i animals i es fa encara çós, el periòdic «Lokal Anseiger» pu- cols politics després de la conferèn - lució pacifica , ja que el consell ~de
impossible facilitar la xifra ni tan blica un article titule.:~ «Com es fi- cia sos~mgu~a ayui entre
senyors la Societa t de Nacions s'ha de reusolamen t aproXImada de tes victimes. nança la lluita contra l'atur» en el La val 1 Almsi, es que noe~
s ha arri- n1.r el 4 de setembr e per a evocar el
Entre els sinistra ts encara perdura ?~~1 dóna algunes xifres de font ode la diferènc ia que separa.
ba~eas~; q~~o~~- punt de vista italià, conjunt
el terror. Declare n que en el moRoma i Addis Abeba.
l'article que en dos anys
ment de produir-se la roptura del dic m~~~
desenvo
lupat
Aloisi, és que I tbà.Per la seva part, els
1 lla necessit a per
frcmi q
ta 1 poct'
•
gegant de Orbiglle tti es prod.ut un
cercar noves poss 1 1 cesos han destaca t el cercles
g ue por
desig cotnú
er 1 actual ç;-o- litats d'expan
sió en vtsta del cons-- que
estrèpit formidable, que uns van creu- v~m. la .xifra a.
durant l'entrev ista entre els s"d obrers
fema tant augmen t de la seva població
re ésser un tro 1 els més un mo- ~_:ha redult de sis. milionssense
a un milió que davant el fet que solamen t al-i nyors Eden 1 Laval es manifes tà de
viment slsmic.
aO.OOO homes. DlU que aquesta latrobar
utis paisos admeten emigrac ió d'Eu- guerra. una solució per a evitar la
Els homes que estaven treballa nt bor ha co,stat, necessà riament , l_llOlt ~opa
Itàlia s'ha dtrigit a Abissima,
al camp pogueren, en la seva majoria , diner, que ha ~sta_t obtingu t prmcl- on posseeix
El sen,)'or La val està decidit a tre·
Indiscutibles drets en
posar-se fora de l'abast· de les aigües, palmen t per 1 emiSsió de bons de virtut
de Tractats . A mès. Itàha., ha ballar amb totes les seves forces
però no succei el mateL"t amb les t ;-e s o.r e ria, amprtitza.bles en clnc de procura
r per Ja seguret at de les pe ~ arrit?ar a un arranjam ent. A
persone s que es trobave n a llurs ca- anys. Aquests bons ~>ón admesos per seves colònies
Paris hi ha la preocup ació de les
. 1 Somalla , conseqü
ses, sorpreso s per la formida ble ona tots ~ls .,bafLCS com a garantia amb frontere res ambd'Eritrea
ències que pòdrien result_ar
AblSstni
a.
Afegeix
un t1pus d interès. El total de bons el punt de vista italià.
sor!PC':.l del dic.
per a EUropa del conflict e afrtcd. l
.
que
Itàlia.
co~tra
l'a,tur admesos pel Banc del no pot consider ar-se sattsfet a
El dic de Molare tenia més de
amb també de les seves possibles re~rPer altrtt part, els italians han 40 metres d'alçàri a per 200 d'ample , Retch i d alt~es es~bliments privats, solamen t una expansi ó econòmica. cu:s.5ions sobre la Societa t de .Na ·
aW
co'i"
Ca1xes
d
Estalvi 1 com pa- Reconeix,
d'agrair a Mussolini el no saber res 1 contenia , com hem dit «vint milions
tot. els drets d'~ltr~s clons.
L'Al\-WIENT D'ANGLATERd assegura nces, suma 5.000 ml- potèncie s aamb
F'rança, en aquestes negociac1•111S.
del més gran noveHista del món I de tones d'aigua», per la qual cosa ~les
Abissinia; però tns1ste1x
RA SEGON S LA PREMSA
lions
de
marcs.
desenvo
.
lupa
hom
un
pot
paper
a obtenir
calcular fàcilme nt la cade totes les èpoques. Dostoievski,
en extrem cie.
s. A aquest efecte.
F'RANCESA
Els alt~es deu~es del Retch sumen, ItàUa ha garantie
que junt amb Nietzsche formen 1a. tàstrofe que produiri a sobre la fèr· segons
rat 170.000 homes licat. Es pot dir que l'acció del seParis, 15. _ Els periòdics es maXlfres oficials, 12.800 milions a les dues concent
nyor
colònies
Lavat
parella de psicòlegs més profund s til v~ll d'Ovada .
es
d'Eritre
dirigirà en el sent.tt nifesten preocup ats per l'actitud que
a I S<>Els superviv ents segueixe n presos de marcs, això l'abril d'aques t any. malia 1 no dubtarà a manten ir Jes d'una mediaci ó entre els senyors adopti Anglate
que ha produit la humani tat, es trorra en la conferència
el mateix mes del 1933 sumava seves demand es amb aqueste
Eden i Aloi.s.i.
b':l. proscrit de totes les biblioteques de ten-or 1 alguns s'han tornat folls. En
s
tropes
Triparti ta.
11.800. El deute ha augmen tat, doncs, si la proJecta da
italiane s des de l'adveni ment del El desconc ert és general encara per- des
Aquesta
solució
afirmac
pacifica
ió
es
dedueix
no
ct
uEl
correspo
nsal a Londres del o:Peque el naciona l-sociali sme és al satisfà els seus requerim ents.
feixisme.
què molts centena rs de persone s ig- poder,
Afe- rm observació superfic ial dels fets tit Parisien » diu: «Tot el país
sols 1.000 mutons de marcs.
regeix que Itàlia es dóna compte de E:! tracta simplem ent de cercar en clama
DRET DJOLOG IC noren encara la sort de llurs f~
que
la
Societat de
Afegint a aquest deute l'in:, ort les dificult ats internac ionals
Entenc per dret biològic l'anterio r miliar.)
que comú pels represen tants de les tres no consent i que uns dels seusNacions
dels bons contra l'atur, resulta un causen
meroels seus propòsit
a totes les civilitzacions, el dret foperò fa potèncie s una solució pacfrica del bres n'ataqui un altre, 1 exigeix
deute
de 17 a 18.000 milions de observa r que les mesuress;adoptad
del
conflicte.
nament at únicame nt sobre la 1orça..
UNA INVES'.riGACIO PER marcs, total
e_
s
Govern
que
xifra
faci
tot
que
el
no
que
es
pugm
conside
per
ra
Després de l'acord de Roma, que 1mpedir que es cometi un
E..s el dret eminent ment natural per
A SABER Sl EL DIC VA F.S· xagerad a donada la potència. de e- han estat dictades per interess os Vlatemptat
l'e- tals
establi entre Itàlia 1 França
excel.J.èncta: la supressi ó del feble
SEU. BEN CON~~RUIT
semblan t a les instituci ons Interna1 conomi a alemany a, valorac\a entre
Ais circols franceso s ben informa ts cions molt estretes, França noreiaRoma, 15. - Mussohru ha cursat 250 1 300.000
vol
cionals.
Aquest
sentime nt és tan tort
mUlons de marcs.
pel fort.
es diu que França està. fermam ent compro metre l'amista t italiana .
les ordres oportun es perquè els enNo
si les eleccions generals es celet tQue el peix gran s'empas si ei pe- ginyers planegin
disposad a tguaJ.
Anglate rra, a P?t renunc_l8r tampoc a les obliga.- · que
ràpidam ent la re.
bren
demà,
1 , que el Ilo~ devori l'ovella, són preCURSO S ESPE CI ALS PER manten ir '¡a pau que
aquesta
qüestió seria el
1 el respecte a · les ctons que li tmposee n el Pacte de la seu principa
ALS ME TG ES
l eix».
IIllSSts el suficien tment sòli~es, segons
obligaci
ons
que
tenen
contrete
s
Societa
els
t
----~
Nacions
----. A aquest res~*-------Berlin, 15.-L'A ssoclacl ó de Met- membre s de la Lliga de
De Londres comuniq uen ai aMa·
e1s . ~lemanys, per a treure n la conNacions i pecte es troba complet ament d'acord tin»:
ges germàni cs anuncia que tots t.J!)• qut el senyor
«No és dubtós que el senyor
1 seq.uènc!a que un Estat gran absor- pooa
Lavat esgotarà. els mit- amb la Gran Bretany a, l'amista
una
pesada
tasca.
A
nosaltre
t
s
de
metges
Eden està més convenç ut que la maaris
obligats a efec- jans per a trobar una solució.
. beud. e:s petits. Ja els va ésser
la
qual
correspo n traçar les ratlles direc- tuar un cursestaran
estima
1
vol
conserv
ar.
jor
part
dels seus collegues dels greus
de tres setmainculcat a l'escola:
trius
Avui el senyor Laval s'haurà en- perills que compor
han de conduir la huma- nes cada cinc especi~l
anys.
taria per a l'orga~
«Quan una gran potència té in- nitat que
AVUI
t.:OMEN
ÇARA
LA
trevisla
a
una unió real 1 prorund a.» ...
t amb el baró Aloisi.
nlsme de Ginebra , 1 potser per a1
El dit curs començ arà obligatò riaterès a vi~lar els tractats escrits,
CONF'EitENCIA
No es descarta que el senyor La.- principi mateix
RAID
ment
pels
practica
de
la segureta t colnts
de
les poblaParis, 15.-S'a nuncia que les con- val celebri una nova convers
te <!-r~t a. fer-ho.»
(Versió catalana ).
a amb lectiva, el fracàs definitiu 1 penna·
cions inferior s a mil habitan ts.
Anu, el professo r ~sson, exposa ..
verse:s oficials de la Conferè ncia Tri- 1 el senyor
Eden.
nent dels esforços europeu s per a U·
Els metges de sanator is estan partita per a tractar del confl~cte
«On Esta.t no podria admetre•. per
A Paris s'espera que l'alll.istat de na conciliació entre
exempt s de la meS'.ll'8. pel fet que italo abismi, començ aran
damunt d ell, sense. desapar èixer,
Roma. l Addl.9
definitiv
aFrança
farà
que
Itàlia
s'emmot
lU
Abeba».
els cursos se celebrar an entre e~s ment demà divendre s.
cav tribunal les declSions del qual
vers
una
solució
pacifica
que
11
hagi d'ac~tar. D'Estat a Estat
gaTambé
mesos
d'abr il 1 novembre, que 8ón
no
Avui, el senyor
En un exa~en d'anatom ia, celeha sos~in- ranteixt satisfac cions el més àmplies «L'Echo dedes de Londres diuen a
precisam ent els mesos que aqu~lls gut una conferèn cia.~.val,
hi ha llelS. No essent la. llei altra \ brat no ta gatre
Paris»: «No anagueEdn •
d'hora 1 _m1t1a pos.&lble.
..con~en que va do- tenen més
la capital anglesa que el senyor en
cosa que una força supenor , un Es- nar-se el cas seguent
feina.
amb
el
delega¡,
italià Baró Alo•st.
.
té la intenció d 'utilitza r prop d~l ~
Els cursos es donaran primera tat que la reconegués confessa ria
Després, el senyor Laval, s'ha en~s.
un a~umne i el CX!teSEGON S ELS ANGLESOS nyor Laval l'argum ent-maç
la seva feblesa. La. guerra de conquls- drattepresentà
a seg_uent¡
ex~1~tnador h pregó: que s as- ment als metges de les petites ciu- trevista t novame nt amb els senyors
NO
HI
HA
TRACT
E
DE
Si França no sosté la tesi ang~"'Sa
tats, i seguiran gradual ment pels de Eden i Vansltta rt, als qual ha cota és tan ¡legitima com la guerra de segués. Al:n qu~ ho l!a haver
DESFA
~et
VO:t
1·a
PER
ETIOPI
A
no
s'oposa
ciutats
a la penetrac ió d'Itàll~~~
defensa. La feblesa es coHoca vo- pregunt_a r-lf qutns 1~u.sculs
majors 1 acabant pels espe- munica t en llnies generals les seves
havta po- cialistes .
. .
Abissínia, això seria un cop mori.Al
convers es amb el Baró Alolst.
luntària ment ~tJta la Inviolab ilitat sat en 10C per a obeJr.
Londres , 15· - ~ls diarlS pubil- al
sistema
de la seguret at coHectiy&
de,ls tractats que asseguref.l la seva
Els
cursos
constar
quen la nova nota d Etlopla a la So- europea 1 Inglater
an de lectures 1
. El noi
i va haver de rera. es negarà d armserable existència. No hi ha més ttrar-se. s'esverà
acions, aixi com també de
ELS FElXIS TES FRANCE- cietat de Nacions 1 ll dedique n dl- ra endavan t a prestar
Compar egueren un segon demostr
el seu ajut a
pràctiqu es amb malalts 1 es faran
que l;llla garantia : una força militar i _un tercer i es va r epetir
SOS TEMEN LES CONSE- versos ~rtlcles.
França
en
l'escen?
el
cas
·
d'una amenaça aals
hospital
suficient.»
s.
QUENC
Es
dm
IES
en
D
els
EL
cercles
CONFL
ICautoritz ats lemanya 1 molt especial ment es des·
F nn que, en comparè ixer el que /eta
¡ Si abandon em la càtedra 1 ens quatre,
S'espera
TE EN LES COLON lES
que la. prohibició d'expor tar armes lnteress àrà
alliçona
sens dubte, p,- metges . que el invell general delS
del manteni ment de 1&
endlnse m en la caserna, an;'-b prou l'experiè ncia, no t,
s'elevar
Paris,
à
15.-«Le
con.l~r
d'Angla
Jour»
terra.
ablemen
publica
només
t
té
nn
caràcter
pro- indePen dència d'Austrl a».
va haver manera àe amb aquests
feines es nota la d.iferènc1a; tan ter-lo que s'assegu
interessa
vlston.al
cursos,
.ut
,
i
article
el
amb
mateix
en
el
conseel
s'aplica
qual
tracper
a
segons
el
«Petit Journal», el q~s
és.
güent benefici per a la població ale- ta de demost .ar que el conncte lta- EUop1a que per ,a Itàlia.
gran és l'esperit m1litar d'aquell ·
interess a a. cada pafs és: cA Ab!S·
• • •
manya.
lo-ablsin
i
pais.
Segons
ha
evolJ.cio
una informa ció d'una A· sfnia la. seva Indepen dència; a Itànat l ha sobre. Al Muench ner Neues1 Nachrtc h¡ El general Bernhard.i, escriu:
passat els limits d'un conflict e d'tn- gència de Ginebra , s'atribue ix al seten ha aparegu t un anunci com el
lla, ía seva expansió ; a Anglaterra.
«En les seves empreses, un Estat j que segu.eiJ::
T RES FR A RES CONDE M- tçressos entre do., ~aisos per a con- nyor Ed.en el propòsit de dem:!l.nar 1 les fonts del NU Blau.
Quant s
vertir-se en certa manem. en un con- fermam ent a Itàlia que cessi en els França, el seu paper
tan sols ha de tenir en compte ~1
N ATS
«Metge, ari pur, 52 anus. antic
és de mantenir
Berlin, 15.-El Tribuna l de Berlin flicte de races 1 colors, per la qual seus prepaz:a,tius militars , ja que en la pau:t.
factor fo~ça i ~enysprear les llelS 1 combate nt a Tanne11berg,
.
que . no 1 afavorei xin. Es la força 1 1 tenir descendència masculi desitja. ha condem nat tres religiosos de la cosa conside ra que les potèncie s co- cas contran es posaria a discussió la
Es tracta per tant -afegei x el ~'
na, per ordre d'Hospi
lonials han d'estar alerta per tal nota d'Abissinis. a la Societat de 1rlòdicno el dret el que pot sol ventar les di- ca.sament legal,
talaris
en
un
procés
,
saber:
amb
Primer,
nota
de vella
Nacions 1 s'alxec.a.rta la prohibició anirà la resolució anilesa.: fins on
feréncie,s e~?tre els Estats. Els_ trac- solera
penes que oscl- de preveni r fets desagra dables.
sana, verge, sense pre- que s'ha vist avui,
sego~
«Els joves naclona llstes egtpcis j'l d'expor tar armes a. Etiopia.
tats d a rbitratg e són, partlCular- tensionsària,
fins on es mantind rà la resistèncrd
, disposada a fer treball de len entre un l quatre anys de pre- han
mamtes t.at obertam ent les sesó 1 penyore s per un total de 73.000
ment, per S; un_a nació poder~. Tot bastaix, qu.e dugui talons
italiana 1 esperar, en cas de desaco tatribunal d arbitrat ge 1mpe<hra els testi les arracade s i si baixos cic- marcs, per crebant ament de li.'S ve.. simpatiPS per Abistnta t la seva
CAL SOBRE TOT ASSEGU- entre les tres potèncie
pot ésse-r,
s, la res"ft "
nOitres progressos territori als.»
RAR LA PROTE CCIO DEL de qui encara no ha estat
sense fortuna Interme diaris abste- lleis referent s a les divises estran- conduct a ha estat imitada pels naconsu
1 a despit de tenir
cionalis tes del
LLAC THANA
Tot o gatrebé tot alemany es creu nir-se. Di.screèió assegurada.Í
rd d'Africa els
1 geres.
dret
al capita1
quals en UL.rs publicac ions no cesur petit déu. Perman èixen to~udaParis, 15. - En els medis interes- nal: el «Negus».
Es veu que als herois de Tanrwn.set d'an!:na r als ablstn i." per a llui- sats s'observ a amb gran reserva les
ment aferrats ' · la pueril lHusió de
els queda heroisme per a donar
1
ta contra les tropes de Mussolini. negociaCions franco-angleses, Cap nou Una
creure's els enviats del Senyor per iberg
per a vendre
nova conferència nava
:oAquest
a domina r el món.
movime
contacte
nt
franco-a
sembla
nglès
accenno
tindra
lloc
·• • •
EL
tuar-se. A Siria, e· autorita ts fran- abans de l'arribad a de la delegació S EM BLA QUE LA CO
Seria, doncs, inn~nt, condem nar
NVO CAR A
Dos ciutadan s, a la platafor ma
Ct:ses han hagut de suspend re {(Sme italiana . En els medis ben informa ts
el Kalser com a únic r~ponsable
GO
VER
N
ANG
LES
dlc:t el eJerlòdic «El Kabas:t. per na- se sap que l'entrev ista entre els sedE' la Gran Guerra. Ho sena, també, del tramvia , volen donar-se impor~
15. _ Es reben noticl"!
conside rar Hitler responsa ble de la tàncta dialogan t en francès. En un
ver publica t una violenta crida en nyors Eden i Laval ha tingut un deToquio,
Londres
en
les
quals
es diu qtl
francès que a Paris no els obriria Pita Romer o visita el Sant favor d'Etiopi a. El docume nt anava caràcter general. No obstant,
pròxima.
el se- ~~ Govern anglès està efectuan t P~
avalat amb les s.~natures d'un grup nyor Eden sembla que ha indicat
gaiTes portes.
L~ 1 l'altre són conseqü ències,
us per a. la celebració ~'UI:! s
Un d'ells es prepara per a davarept!Hents conseqüències, de quelcom
d'antics caps i oficials siris 1 pales- no solamE:nt el tractat del 1906, silló 1 parat!
Pare
Conferè ncia Naval que tindrà .toc e'3
llar. En ésser a l'estrep pregunt a u
antic, quelcom atàvic.
tins que cridaven als seus gennans les notes canviad es en el
mes
Ciutat
de
sedel
la
Vaticà,
capital
15. - A la seva pet tal d'acudir en ajuda del
anglesa en el pròxim Dl
El més prudent fóra. isolar-se l'altre:
,
poble tembre del 1920 entre els
residènc ia estival de Castelga ndol!o, etiope
d 'octubre.
_
d'ells, però aixi!> és impossible, en..
-Quelle heure est U?
amenaç at per la. guerra. del anglès i italià, han de servir Governs
el
Papa
de
base
ha.
rebut
A
dita
en
audiènc
Conferè
ia
l'a.mcara. que Aleman ya foo un illot contelx.isme Italià.
El pregunt at, con.sulta la polsera bs.ixado
per a. les deliberacions. En aquestes glaterra França, ncia assiSttra.n1 ~
r
d'Espan
ya
prop
de
la
Itàlia,
SanJapó
finat al Pol Sud. Els alemany s són t diu:
»Els negres de les Antilles Ja notes, Itàha s'havia fet reconèixer tats
ta Seu. senyor Pita Romero.
Units.
dè' mena busca-raons, 1 s'immisc ueis'han pronunc lAt tambè a favor dels el dret d'estend re la seva
-La-u-n e.
zona d'mMés tard rebé Pius Xl setanta ex- seus german
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EL
combat
J AP O VOL FER U N TUN T
Per sl el neòfit en la matèria
El crit de guerra deli o:Croix de Guerra ,ents franceso s de la Gran el seu exemple l'han seguit els ne- tre qu~ Anglate rra va tenir la seguQ
U
E
L'
UN
EIXI
amb e!s quals el PonUfex gres de la Guayan a Britànic
AL CO N TIN E ~ ns
prengué s les meves paraule s sota un Feu» del coronel La Rocque és
a, que retat 1 garantia pels seus interess os
a- convers à amlgab! ement, princtpa l- han
Moscou, 15. _ Segons infonn&C10Js·
priSma d'exageració, transcri uré un quest: «França per
celebrat diverses reumon s en l\':$ al llac Thana I NU Blau.
als trauccsos.J. ment amb tres dels veterans
recollide
s
pel
Govern
soviètiC, el rf
, cecs quals s'ha acordat demana r a la
paràgra f d'un llibre del professo r
La qual cosa no
per- de guerra.
pó, ultra
Hameck , escrit en finir la guerra: què: cada vegada queéses obstacle
projectB t tunel supeb~
Gran Bretany a que impedeixi la
UOJl EL JAPO VOLIA, per a unirell'arxipèl
kna
ag
«Posseïm una c1Villtzacló diferent vaga seriosa de caràcterpromou
amb 1a truit
guerra
ltalo-ab islnia 1 express ant a J
TAt\lBE ,
extremis ta. HA ESTAT D I SSO LT EL PA RL A PROTE GIR LA sulc de Corea, ha decidit
d!;'" la dels altres pobles? A Déu grà- els ajectes al movime nt preconi
cop:s!J'f!~
Negus l'admira ció dels negres guatdNDEP
tzin
ENDEN
CIAn
MEN
T DEL CAN AD A
D ' A- un alt.re tunel submarl sotn.d'··"".se
cies. st. Els nootres enemics tenen la concent ració de 80.000
yabanes es pels seus esforços per t.nl
BISSIN
IA
russos
Ottawa
.
15-El.
de
Stmonos
Parlame nt canaeksk. per tal
una clvilització que no passa de la blancs per a ocupar ell llocs
"'w"
manten ir la indepen dencia etiòRoma, 15. - La «Nuava !talla»
jels denc ha estat dissolt, t s'ba tl.xat 1n. de
de KonziR.
superfic ie de les coses. La nostra vaguúte s recalcitr
pica.
de deli
publica. un article en r elació amb les l'illa
ans.
data del 14 d'octubr e pròxim per a
La
llargada
del
va. més al fons. Els german isme no
túnel
seriA trUC·
»La res\stén cla de l'Emper ador na gestions realitzad
No hi h4 rea tan elàstic com za la celebrac ló de noves
es
pel
Japó
per
a
quilòme
és tan sols un do del cel. Ens 1m- conscièn
eleccion
tres
1
mig
s
ce1
la
despert
sevaElc
at en els negres un sentime nt
~t secia jei.:tista.
concessions a Ablssini a i des- ció duraria
nerals.
anys.
de comuni tat racial que equival a. obtenir
tinar-les al cultiu del cat.ó. Heus acf rà d~ 18 miliquatre
ons de tens

La-I
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CONTINUAVA LA PLUJA
Milà, 15. _ El COmitè d'invest igació nomena t per a esbrinar les causes de la catàstro fe d'Ovada ba tra.mès ja el seu informe . Diu aquest
que les pluges continu es del dilluns
i dimarts darrers feren pujar el nivell normal de l'embas sada en més
de quinZe peus, amb un enorme augment de pressió sobre les parets, que
no poguere n reSistir-la.
El cap de l'embass ament ba estat
de la mateixa opinió i ba afegit que
un dels regulado rs, situats al costat
del dic, també quedà complet ament
destrult quan les aigUes passare n per
ell amb rorça irresistib le. Aquest reguiador era emprat per al rec dels
camps d'OVada. Les portes de les preses quedare n complet ament tombade s
L'embas sament, que tenia 20 trulions
de metres cúbics de capacita t, es
buidà ràpidam ent, quedan t soh~ment
uns dos núllons de metres cúbics
d'aigua.
A la regió on ha ocorregu t la catàstrofe continu en les pluges, en~
cara que no amb la lntensu, at del
dilluns 1 dimarts . No s'han tomat
a produir mès ensulciades.
El Comitè d'invest igació ha estat
autoritz at perquè proposi les mesures
que al seu judici ban d'adopta r-se
perquè la catàstro fe no es reprodu eixi.
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otVENDRES, 16 D'AGOST DEL 1935

El congrés de la 111
Internacional

I

li

ou 15. - En el transcurs de
f>i~¡Óns del Congrés de la Terle5 seJnternacional1 el r epresentant
cera rtlt comunista gr ec ha decladetl ~~ue els recents 1 greus esdeve):11 ents de Creta han demostrat l'enniiDtasme r evolucionari 1 l'ardor comtus dels comunistes grecs».
patiU afegit que el moviment de vag a ha augmentat considerablement
gu~rèeia des que els comunistes oa
un noc directiu entre els ocupen El 1932 hi hagué 192 vagues,
bre~s. 81.ooo partlclpa~ts, i el 1934,
aiD2 amb 182.000 vagwstes.
~8 •, rador ba posat especialment de
tre~ que a conseqüència d'aquestes
re gues hi havia hagut topades amb
va 1
pública i que el programa
la. ~\! realització d'un front comú
~~ . oposició a tota r estauració mo- ~'utca. defensa de les llibertats
nArq ràÚques, abolició de les lleiS
prohibició general de les
e oltzac!Ons monàrquiques i fel~~~ 1 amnistia general per als preSOS politlcs.

Un conseller del Banc d' An·
glaterra ha mort a Alemanya en un accident de motocicleta

Berlin, 15.-El financer anglès &lr
Basil Philott Blackett, membre del
Consell del Banc d'Anglaterra, ha.
mort a conseqüència de les ferides
rebudes en una t opada de la motocicleta que conduïa amb un t ren de
mercaderies, ocor regut avui a la tarda en un pas a nivell prop de la població de Trets.
Slr Basll es dirigia de G lessen a
Heidelberg, on havia de donar unJ.
conferència, Es cre;.t que el seu moto s'ha despistat. El ferit ba estat
conduït a Marburg, on els metges
l'han sotmès a una delicada operació, la qual no ha donat resultat 1
Sir Basti ~ m~rt• P<>;: després.

Lèxit formidable
d,un reportatge
1

El passat dimecres es vengué en ormement a Barcelona 1 a tot Catalunya una r evista gràfica madrilenya que publicava l'l.nteressantiss im reportatge sobre el Penal de
P uerto de Santa Maria, que LA HUMANITAT r eprodui integrament en
la seva edició d'ahir. A primeres
hor es de la tarda del mateix dia, i
a despit d'haver enviat a Catalunya
una quantitat extraordinària d'exemplars, no quedava n1 un sol número
a cap venedor n1 quiosquer.
Segons les nostres noticies, es tracta d'un deis r ècords de venda rieis
periòdics de Madrid a Barcelona.
Feia molt de temps que no s'havia
Londres, 15-Ha causat profunda registrat un fet semblant d'èXit de
sensació a .u<>ndres la tràgica mort públic d'una informació.
Ho constatem.
de Sir Basil Blackett, ocorreguda
aquesta tarda, a conseqüència d 'un
accident motorista a Alemanya.
El mort exercia el càrrec de dl- ------~---*:----------r ector del Banc d'Anglaterra 1 comp.
Un comentari de «Heraldo
tava 53 anys d'edat.
EL DISCURS DE DIMITROV
Sir Blackett, considerat com un
de Madrid»
Moscou, 15. - En el transcur~ del dels més experts tècnics financers
congrés dels Ko~ntern, D1m1trov d'Anglaterra, intervingué en els
!et alguns aclarunents a la Me- acords econòmics concertats durant
!:òna que presentà fa pocs dies. L'o- la guera entre la Gran Bretanya 1
rador ha estat molt aplaudit 1 acla- els Estats Units 1 l'any últim, per ~n
JDllt per la multitud que emplenava càrrec del Govern anglès, féu an
el saló de sessiOns. t
t informe econòmic 1 fi.nancier de la
Dimitrov ha declara espec1a1men J Penlnsula de Malaca.
que mal un Congrés de Komiu er~
Era també President del Consell
0 0 hnvia demostrat tanta unanim1- d'Higiene social d'Anglaterra.
tat d'idees la qual cosa demostra la
COIDPrensiÓ de les ne~esitats actuals. Cap a un Pacte dels països
Cal -ha dit- modificar les tàctl, .
b I
.
ques d'acord amb les circumstànCieS. Baltlcs arn e s escandmaus
parlant de les diferents formes
Paris, 15. - L'enviat especial del
de lluita contra el feixisme, l'orador «J ournal» a Helsingfors comunica:
ba aconsellat que s'estudiïn bé les
«El ministre d'Afers Estrangers,
JDodalltats del feixisme a cada pafs senyor Beck, ha sortit de Finlàndia
Els monàrquics protesten
r tal de poder posar-hi en tot mot
·
t L'
JDent
pe
la resistència necessària. Cal ex remadament d ecepc10na
· aproMadrid, 15. - «Heraldo» d'aquespament flnoescandlnau havia estat
aprendre dels enemics -ha afegit- mantingut secret. Com se sap, el JL.l- ta llit publica el següent solt:
per poder tor çar-los el coll en la pri- nistre d'Afers Estrangers de Suèc1a,
«La lnformaclón sobre los penades
mera ocasió avinent.
acaba d'invitar a Dinamarca, No- d e la General!dad ha írrltado a una.
Ha parlat després de la societat ruega 1 Finlàndia a una Conferèn- gaceta monàrquica. Cuando el gedemocràtlca I del seu paper en reia- cia, que se celebrarà a Copenhaguen neral Sanjurjo era penado del Duecló al front únic I ha criticat eis so- a primers de setembre i que s'ocupa- so, muchos perióctic.os publicaran lnclalist.es. Finalment s'ha adreçat als r à de l'actitud eventual dels quatre formac!Ones sobre la vida del generevolucionar is que «van a la con- països en cas d'una guerra a. l'Eu- ral Insurrecta eu el penal. A nadie
questa del món» i eis ha dit: «Ct~.l ropa del Nord.
se le ocurrió protestar entonces de
aprendre a combatre amb obstinació,
Es veurà, doncs, per primera ve- t al informac1ón. Naturalment.e; era
amb 1rreconciabllltat I amb realisme gada d'ençà de la seva independèn- evidente
nota de actualidad. Lo que
revoluclonari. La burgesia no regna cia, seure a Finlàndia a la mateixa se hizo contra
un José Sanjurjo, no
sola al món. Una sisena part de la
terra està r egida pel proletariat. La taula dels països escandinaas, la debe bacerse ahora con los politlcos
crida deis Komintern a t ravés del qual cosa significa que les maniobres catalane3. ¿Por qué? Porque antes
món sona encara més forta d'aqttes- germano-polaques per tal d'unir Fin- los espectadores eran los periócticos
ta tribuna estant. cal anar a la llu!- làndia a la croada contra els ~:.o de izquierda, y ahora lo son los de
ta de Marx, Engels, Lenin ¡ Stalin». viets ha fracassat.
derecha.. La ecuanlmidad y el secHo~ prepara una r esolució refeLa Conferència de Copenbagucn tarismo, en efecto, no pueden coinrent a la memòria.
serà, probablement, seguida d'una al- cidir en nada. Cayeron en Barcelotra, a principi del 1936, a la qual na, como es clerto, unos soldados.
seran convidades Letònia, Estònia I En Madrid, eu la Castellana. el 10
Lituània.
de agosto, cayeron unos soldados
tambien. Aquéllos sacados del cuarL 'EXPLORACIO AERIA
tel sln engaño1 a defen<ter los PoDE LA NOVA GUIN EA
Amsterdam, 15. - Pròximament deres constltUJdos; éstos, vilmente
CONCILIS VOL OBLIGA~ sortirà d'Amsterdam cap a la Nova. engañados, a defender una causa
TSALDARIS QUE ES l'RO· Guinea una expedició aèria holande- insurrecta. Para todas las victlma.s
NUNCII EN RELACIO AL sa comandada pel capità pilot Van humildes, siempre nuestro màs proSteveninck I integrada per 25 per- fundo respeto. La gaceta monàrquiREGIM
Atenes, 15. - T orna a notar -r-e sones, a les quals s'afegiran a l'O- ca no se ha acord:ado de los solda·
gran agitació politlca precu rsora de ceania 25 lndigenes de la. Nova Gui- ditos de Barcelona hasta que se ha
nea.
presentada la ocas!ón de que le s!rpròxims esdeveniments.
L'objecte de l'expedició és d'explo- van para polemizar con sus adverDe bona font es declara que el ministre de la Guerra. general Condt- rar des dels avions les r egions des- sarios.»
bs té la intenció de presentar la dl· conegudes de l'interior que estan
missió tan aviat com retorni a Grècia el cap del Govern senyor Tsal ba~~~d~e~1~1 ~~~~~ar l'expedició «Heraldo de Madrid» dóna
daris, al qual Condills substitueix perquè els geòlegs han exposat llur com a cert que el senyor
creença que en aquelles regions potInterinament.
Duelo passa al Govern civil de
Amb la seva dimissió, el general ser hi ha jaciments d'or I petroli.
Condllis es proposa forçar al primer
L'expedició la finança una empreSaragossa
ministre a pronunciar-se d'una I!l!!.· sa petrolifera. holandesa que compta
nera categòrica. en relació amb el amb capital britànic i nord-ameriMadrid, 15. - Diu «Heraldo de
cà. Disposarà de grans aparells mul- Madrid»:
futur règim de Grècia.
ttmotors I monomotors dividits .en
«Nos llegan notlcias de que en el
ELS DIPUTA TS T ENEN flOR quatre grups, amb els seus respectius Co~Jo de ministres de ayer se haAL PL EBI SCIT P ER LA Sl· aerodroms 1 bases. D'aquesta mane- bló ya respecto a los gobernadores
ra. 1 tenint en compte que les ex- civlles, no resolvléndose mà.s que res.
TUACIO D EL PAlS
Atenes, 15. - Cent quaranta-se~ ploraclons duraran un any I mig, pecto a l caso de Zaragoza. Con esta
diputats han posat llurs signatures hom espera poder explorar detlngu- resolución el gobernaoor de Granaal peu d'un document en el qu{l.l dament tots els territoris desconeguts aa pasa a la capital aragonesa y quedan vaca.ntes los gobiernos civiles
demanen l'ajorname!lt «sine die» del de la Nova Guinea.
projectat plebiscit per a decidir soNOU S JACIM ENTS D'OR
de Granada Y Jaén. Podr1an ser esbre el futur règ1m de Grècia.
A RUSSIA
tos cargo_s la base de una pròxima
Els signants del document demaMoscou, 15. - L'Agència Tass a- combinac1ón, de a~uerdo con Jas asnen la convocació Immediata d'u na nuncia que a la re¡ló d 'Abkàc1a han p u ac10nes del ministro de la Guerra.
Assemblea Nacional Extraordtnària estat descoberts importants jaci- . Estos informes - afegeix el peque haur à de decidir sobre l'ajo)ma- ments aurffers.
nòchc - han causado ~ran sen:~a
ment indefinit o la celebració del
També diu que a les mines d'or clón en. mucbos elementos radlca.les
plebiscit relatiu a l fut ur règim del de verknls Stalinks ha estat t roba- que estrman que el nombramxento
pals.
da una arena del preciós metall de. los goberna~ores cedistas suponA l'esmentat document es dech- que pesa més de quatre quilos.
dna la desapanclón del. partldo radical en aquellas provinc1as, o al mera que el moment politlc actu~l de
HAN ESTAT PESCADES CENT
nos una gran disminuclón de su zoGrècia no és el més adequat per a
CINQUANTA·TR ES BALEN ES
na de mtluencia.
la celebració d'un plebiscit d'aquesMoscou,
15.
Despatxos
ret uts
Esta tarde hemos conversada con
ta mena, per la gran excitació regde la Penlnsula. de Kamxlatka anun- un radical muy destacado, qulen
nant.
cien que ha acabat la temporada de tras de pedlrnos con todo lnteres
Els japonesos, de moment, pesca de balenes a les aigües me- el origen de esta noticia para. cerd'aquella península i que ciorarse de la veracldad de estos Insembla que no volen provo· rldionals
han estat pescats cent cinquanta-tres formes. nos dijo:
d'aquells
cetacis.
-Yo no creo que don Alejandro
car més Xina
a esto.
Pequin, 14.-L'agregat militar del DIUEN QUE ELS COMUNISTES acceda
-Pues se a.segura. _ insistlmos _
Japó, senyor Takahashl, procedent XINESOS HAN ESTAT DERRO· en que se tratarà de esta combl·
de Kalgan, ha declarat al corresponTATS
naclón en el próxlmo Consejo, y que
sal d'Havas que tot està tranquil a
Xang-Hai, 15.-Les tropes gover- hay clerta corriente de acuerdo
la regió de Chahar 1 que l'agita- namentals s'ban apoderat a les fron-Pues no creo no creo que se
ció atljaponesa cessa.
teres de les provfncles de Kiangshl i ceda en esta cuesttón · seria desplaAfirmà l'Innocència de les autori- Honan, d'un dels principals r efugis zarnos de mucba.s prÓvlnclas.».
tats japoneses en el segrestamtnt comunistes.
dels senyors Muller 1 Jones, alxi com
Les t ropes ban apressat a quatreta
lllllmbé que no hi ha cap preparació cents comunistes, entre ells moltes El general Mola cap a l' Afri!tar en v!-•es a envair Chehar.
dones, 1 s'han apoderat de quatreca Oriental
El contacte amb els bandits que cents fusells. A més han destruït no
tenen detin~at Jones no s'ha po- arsenal i un hospital.
Madrid, 15. - En l'exprés O'An·
Segons comunica el periòdic xin.~s dalusia sortirà aquesta nit cap a
gu
l t encara establir. Les autoritats
aponeses declaren, però, que fa- «Daily News», els comunistes fugen Africa Oriental el general senyor
ran tot el que estigui al seu abast cap a la provincia de Szechan, amb Emili Mola, amb objecte de prenpe: tal d'ajudar els xinesos a allibe- direcció al Nort 1 han sofert gre-.15 dr~ possessió del seu nou comandarar el senyor Jones.
ment.
pèrdues.
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Consell de guerra a Gijon

DOS DELS PROCESSATS SON
CONDEMNATS ADOTZE ANYS
DE PRESO
Gijon, 15. - Sota la presidència
del tinent cor onel senyor Lluis RuedR. Ledesma s'ha celebrat u n Consell de guerra contra Eleuteri Arnaldo F ernàndez, Valent! Menénd.::z
Alvarez, Josep Antoni Alonso i Ma·
nuel Rodríguez Cotos, acusats dc r t!·
beHió militar. De l'apuntament es
desprèn que els processats interviu·
gueren en els successos revolucl?na·
ris de Grado, Cabruñana 1 Belmonte.
S'acusa d'haver estat agent actiu de
r eclutament a Beimonte, Manuel R:>dr!guez. A J osep Antoni Aloru;o l
Eleuteri Arnaldo, de formar pa::t
d un grup armat que anà de Gr.vdo a Oviedo; I a Valent! Menéndez.
dc fer guàrdia amb fusell a Cabruñana.
Es llegi la declaració de dlwrsos
testimonis favorable als processaw
a1Xi com un escnt signat per 150
veïns de Grado, en el qual fan constar que Josep Antoni Alonso ooser·
và bona conducta i no prengué par t
a la revolució.
També figura a l'apuntament que
en ésser detingut Josep Antoni se li
ocuparen 195 pessetes, i que Manuel Martlnez, en la seva declaració davant el J utjat, digué que havia guardat diverses armes eu un
hort del seu pare, on efect!vamen:
foren trobades. Igualment es diu
que un tal Alfred Fernàndez, qt•e
estigué detmgut 1 després a!Uberat,,
declarà que diversos revoluclouans
de Grado havien anat a la seva barraca per a guardar unes armes, a.
la qual cosa es negà; però que I obllgaren a guardar-les fins el dia '!egüent que se les emportaren al barn de les Drassanes, on les amagl\·
r en. Més tard, en dit lloc apart!gucren municions, fusells, mosquetons I
r ifles, dels quals s'lncautareo les
autoritats.
El fiscal considerà els fets com
un delicte de rebellió militar 1 sollicità. per als processats la pena. de
reclusió perpètua.
S'ba dictat sentència condemnant
J osep Antoni Alonso I Manuel Rodrlguez Cotos, a 12 anys de presó,
I absolent Eleuteri Arnaldo i Va!enti
Menéndez.

Detenció d'elements
comunistes

Madrid, 15. - Diversos agents afectes a la secció segona de la brigada d'lnvestJgació criminal !19.:1
detingut diversos dirigents del partit comunista, que es trobaven reunits en un bar del carrer d' Ambaixadors.
Des de fa alguns dies la policia
tenia noticies que en ctit establlme~lt
es reunien elements de caràcter ~x
tremista, per qual motiu acudlrtn
allà I practicaren les detencions t'Sroentades. Un dels detinguts s'anomena Olegari Bueno Muñoz. el qual
ser via d'agent d'enllaç entre els
administradors 1 secretaris de lt·s
cèHu!.es comunistes del barri del
Sud 1 el Comitè local del partit co
munlsta espanyol.
La policia practicà escorcolls al
domicili dels detinguts 1 trobà lmportants documents, entre ells •mil.
relació dels components de les cèllules del barri del Sud, amb els
noms dels secretaris 1 dels admln\.5tradors, que són 17.
També fou detingut a l'esmentat
bar, Ferran OlmOs, administrador l
secretari de les cèRules 207 i 209 respectivament. Al domicili d'aquest in
ctividu es trobaren dues màquin~s
multicopistes i noftJbroses publica-clon:; clandestines.
Manuel Delgado, Didac Pérez, Lluis
Peñalba I Llu.s Arenas, tots ~lis
són secretaris I administradors de
dl verses cèllules I al seu poder <'S
trcbaren documents d'lmportànr.l.\.

Detenció de «la pasionaria»
Còrdova, 15. - El jutjat mUltar
que instrueix sumari per la mort
del guàrdia Rafael de Dlos, ha ordenat la detenció de Consol Fernà.ndez "la pasionarla" com a encobridora. " La pastonarla" tou detinguda
1 Ingressà a la presó.
El jutjat militar ha processat a
Vicenç Blanco ! Josep Rodriguez,
convictes 1 confessos com a autors
1 còmplice, respectivament, en la
mort del guàrdia civil Rafael de
Dlos. Els processats al:leguen que
desitjaven apoderar-se de les armes
que portava el guàrdia, perquè les
net:!ssltaven per al moviment comunista preparat per al primer de
maig del 1933.

Del

robatori~

de joies a la
catedral de Pamplona
LA POLICIA CONFIA DE·

TENIR 1\IOLT AVIAT EL
1\IEXICA OVIDIO DE LA
1\IOTA, LA PISTA DEL
QUAL SEGUEIX
Madrid, 15. - Aquest mati, el dir ector general de Seguretat lnteri
senyor F ernàndez Mato, ha rebut
els periodistes als quals ha dit que
avui al maU, arribaran a P aris els
agents d'Investigació 1 Vigilància
encarregats d'indagar el parador de
J osé Ovidio de la Mota.
L'actuació d'aquests funcionaris,
especlalltzats en la pràctica d'aquestes r ecerques, començarà immediatament d'acord amb la Sureté Générale de Paris, a la qual instituCió,
com és sabut, s'ha recomanat també
la recerca 1 captura del lladre de la
catedral de P amplona.
Se sap que el meXicà Ovictio de la
Mota extlngf condemna en un penal
d'Itàlia, com autor d'un altre robatori de jpies en una església. Amb
aquest motiu, el sots-director general de Seguretat es troba des d'ah:r
en relació amb la Policia de Roma,
de la qual esl?era rebre ctintre poc
tots els antecedents que del mexicà
figurin en els seus arXius.
El senyor Fernàndez Mato ha comunicat també als periodist€s que
la Policia ja actua directament sobre el fill de José Ovictio, que restdeix a Jaca., 1 s'ha lncautat, a mes
de la carta a la qual ens referielll
ahir, d'interessant correspondència,
en la qual consten detalls importantlssims relacionats amb les practiques a les quals es venia dedicant
el mexicà.
D'un moment a l'altre, i gràcies a
les hàbils gestions que ha realitzat
la Policia, obrarà en poder de la Direcció General de Seguretat una fotografia del delinqüent feta per un
fotògraf ambulant en un cnrrer de
Madrid. Amb aquest detall 1 els documents que s'han aconseguit mLerceptar, sembla ja segur que s'aconseguirà dintre poc la detenció de
José Ovldio.
COM ENTRAREN ELS LLA·
DRES A LA CATEDRAL
De les darreres diligències practicades s'ha pogut deduir que el
barrot de ferro d'una de les fines~s
de la catedral, per la qual se suposa
que havia penetrat el lladre, fou serrat des de dintre. Aquest detall fa
canv.ar radicalment tota la topografia del r obatori, segons s'havia Imaginat en els primers moments. A.ixO
suposa que els lladres romangueren
a l'interior del temple després de
tancat aquest, o que penetraren per
un altre lloc, mentre que algú des
del carrer els ajudà, portant l'escala
fins a la finestra, per la qual escaparen. El senyor Fernàndez Mato
ha conferenciat aquest mati per telèfon amb el comissari cap de Pamplona, al qual ha ordenat que practiqués un delicat servei en cert establiment proper a la frontera. Aquest
servei, al qual es concedeix gran
importància, serà portat a cap durant. el mati d'avui.
ARA ES DONA PER SEGUR
QUE E LS LLADREGOTS
EREN QUATRE
Pamplona, 15. - Se sap que dues
senyoretes que el diumenge, a la rut,
es trobaven resant unes oracions
davant el G'rlst del darrera del cor,
observaren que un individu que els
insp rà curiositat, i que portava en
una mà un maleti i a l'altra una
mena de caixa de mostres, quan va
creure que no hi haVla ja ningu al
temple, s'apropà a un arman que hi
h-a a la na\l dreta de la catedral, va
treure s una clau de la butxaca, obl'i
tranquiHament i tirà a l'interior el
maletí i l'altre farcell. Sense deturarse més, sort! per la porta. principal
al carrer.
Es ctona com a segur que els lladres de la catedral passaren la fron•
tera. p~r Irún. Eren quatre: un passà,
en un cotxe, par la frontera d'Irun,
i els altres tres a peu, per la carretera d'Echalar. Pel cami preguntaren
a una dona per on es passava per
anar a França, puix que tenien un
p:ll'ent molt malalt 1 volien anar a
vt ure'l. Donaven mostres de gran
excitació, de la qual culpaven a les
noticies alarmants que havien rebut. Un d'ells, ros, portava un paquet, que molt bé podria ésser l'arqueta, I el petit, amb gorra, portava
un altre paquet, que podien ésser
les corones 1 altres joies.

UNA ORDRE DE LA «GACETA»

La distribució de donatius entre les forces de guarnició a Catalunya el 6 d'octubre
Madrid, 15. - La «Gacetu publica una ordre circular del Ministeri
de la Guerra, que ctiu:
«Propuesto por el general de la
Cuarta Dl visión Orgàruca en 12 de
diciembre últlmo que el producto de
la suscrlpclón nacional en CataiUJia
se repartiese prec!Samente entre las
fuerzas que guarnec!an aquella regtón, fundandose en que tal era el
deseo de los princ1pales donantes, y
aprovada el 14 del mismo mes la
menc1onada propuesta, fueron dis·
trtbuídos los donatlvos en Cataluúa
con arreglo a las normas espec1ales
muy diferentes establecldas por e.rt.e
Mlnisterio para el reparto general
en orden circular de 30 de abril del
ailo corriente, por ser muy posterior
la. repartlción de los donativos reglonales, que pudo ser tenido eu
cuenta por los enca.rgados de llevarlo a cabo.
Existen, por lo tanto, dlferenclas
entre lo percibldo por las tropas que
guarnecian dicha región y las del
re3to del territorio español, resultanòo para actuaclones o consecuencias anàlogas, beneflciados en unos
casos los militares destinades en Cataluña, y perjudicados en otros comparativamente con sus compañeros
de otras guarnlciones.
En vi.Ste. de ello, ante la lmposibllidad de llevar a cabo una nlvelación absoluta de unos y otros, y dando por buena la ventaja obtenlda
por parte del personal de la Cuarta
D1vlsión sobre el de las demàs, pero
con el deseo de igualar con sus compañeros de Asturias a las cla3es mà.s
modestas del Ejército que leal y va.lerosamen te, con nesgo de su vida,
hlc-ieron posible la noche del 6 a.1 7
de octubre el triunfo del Estado sobre los rebeldes armados de Barcelona, he terudo a blen disponer:
Primero. Se destma el re.>~duo disponible de la suscripclón nacional
en la parte asignada a este Minlsterio a. completar hasta la clfra de

250 pesetas la percibida por los 1.016
cabos y soldades de la guarnición
de Barcelona que tomaroo parte en
los encuentros soslenido3 con los rebeldes en las calles de aquella ciudad durante la noche del 6 al 7 de
octubre ultimo.
Segundo. Por la Pagaduria y caja central de este Ministerio se ll·
brarà a la Pagaduria de haberes de
la Cuart.a Divis1ón Orgànica la cantJdad de 203.200 pesetas, necesarias
para dar cumplimiento a lo dispue3t.o en el p:\rrafo anterior, mectiante
la entrega de 200 pesetas a cadlt'uno
de las menclonadas clases de individues de tropa.
Tercero. Para el envio a los lnteresados se han de seguir las normas
expresadas en el apartado C) de Ja.
orden cucular de 30 de abril último
«Diario Oficial» número 99, deblen~
do hacer:;e la entrega a los que aun
se encuentrnn en filas o que llllbíendo sido licenclados residan en luga-res donde haya gua.rnición con la
convelliente solemnidad, la cual serà regulada para darle caràcter unJ.
forme por el general jefe de la
Cuarta D!vlslón Orgànica.•

Divergències entre els rad¡'.
cals gallecs

Lugo, 15. _ En la reunió celtbraaa aquesta tarda pel Comitè pr~
vinclal del partit ractical, s'acordà
ratificar llur adhesió al senyor Lerroux 1 no assistll' a l'assemblea regional convocada pels diputats de
la provincia de Pontevedra, per no
estar feta la convocatòria reglamentàrla. T rametran un escrit al comltè nacional, en el qual exposal'lU'
llur actitud. Tambe s'han dirigit als
Comitès murucipals de la proVlOcla.,
l els han comurucat que no <lSSlstei.xin wdlvidualment n1 coRectlva a
Ja projectada assemblea, I advertint
que sl hi va algú se'l donarà de b!ltxa al partit.

Es diu que el diumenge a la nif,
el mexicà parlà per telèfon amb la
dispesera d'un familiar seu, a J aca,
1 11 ctigué que l'aHudit parent el
cridés al telèfon a una direcció de
Paris.
Que es sàpiga, encara no s'ba
practicat cap detenció.
Per una coincidència, se sap que
José de la Mota, el mexicà, pensava venir a Pamplona, en el rua
d'avui, per tal de seguir el viatge a
Ja.ca, potser per a entrevistar-se ltlll!:>
algun parent, o bé per a cercar la
dona lletja. Naturalment, després
de la gran publicitat que ha tingut
aquest robatori, no s'espera la Mota.

UNA RELIQUIA QUE NO
DESAPAR EIX I UN AN·
GLES COL-LECCIONl STA
Pamplona, 15. - La rellqwa anomeuada de la Santa Espma, que es
creia. desapareguda entre eis valuosos objectes robats de la Catedral,
no ha estat emportada pels 1ladres, ja que ha estat trobada a la
Catedral, encara que té el Vidre d¡¡l
rellcari completament trencat, pero
la rellquia es troba Intacta, la '}U!il
es troba a Navarra des del segte
XU, i la lliurà l'anomenat rel de
I<'rança, Sant luis, al rel reoba.J.do
li, de Navarra.
Un súbdit nnglès, rruster Herrys,
venia sostenint conversacions fa
tres anys amb lndivtdus de nacnnahtat mexicana, dedicats a la compra d'objectes de caracter rehg.os.
Havia manifestat un venlable annel
pe•· posseir l'arqueta arab1gopersa.,
que ha desaparegut de la Catedral
dc Pamplona. valorada en més de
2 milions de pessetes. Es sup:>>9.
que aquest indiVIdu Herrys tema.
establert contacte amb l'autor del
robatori José Ovidlo de la Mota. 1
tambe es suposa que tema ja contractada la compra d'aquesta famosa arqueta.
El governador civil ha dlt que, a
pesar dels rumors que venien cir culant, no s'ha pract1cat cap dewnCló a Pamplona per aquests succés,
encara que continuen les diligències
amb motiu de la troballa de l'escdla
que utilitzaren els lladres per tal
de pujar a la finestra.
Un guarda de. camp, anomenat
Josep San Martln, ha donat compte
a l'alcalde de Pamplona, que al portal anomenat de França haVIa trobat vora de la carretera un objec;;e
platejat, d uns cinc o sis centímetres de llarg per o quatre d'aruple.
Immediatament el guarda de camp
féu lliurament d'aquest objecte
p.-tejat, a l'alcalde; es suposa q'l<l
sigui alguna peça dels objectes robats a la Catedral. L'alcalde, tm
temr noticia d'aquesta Important
troballa, ho ha comunicat i lliurat
a1 comissari de Policia perquè prnctiqul les diligències degudes.
T

LA PACIENCIA I LA IN·
'.fEL·LIGENCIA QUE ES NECESSI TA PER A PLANEJAR UN COP D'AQUESTS
Pamplona, 15. - Cada dia es ~as
taquen amb més lnterés en els comentaris dels pamplonesos les siluetes d'Ovidio 1 Popaelo, I cada
vegada es té una Impressió mes
ferma, que, en etecte, aquests son
els autors del robatori de la Catedral.
La Pollcla no delXa d actuar amb
el seu millor zel. Les mformacions
de Premsa es segue1xen aqui amb
w1 enorme mterès, 1 qualsevol detall adqt:ereix una ressonancia i.latJdlta.
Amb tot s'ba adquirit el convenciment (i alxi s'afirma per totes
parts¡ que, per la seva forma 1
quantia, a1x! com pels detalls d'ell.
aquest és el robatori més ressonant
comes a Espanya c'-:l fa molts any~ . 1
no hi ha dubte que ba estat perfectament estuctiat d'antuvi, potser ja
fa anys.
Alx1 mateix es creu que les p~r
sones que en ell han intervingut
ban <l'esser expertes I coneixedores
de jo1es antigues de mèrit.
Igual la Policia d'aqul, com t>ls
agents destacats per tal de seguu
la piSta (o pistes, ja que semtlla
uqe n'hi .lll més d'una), treballen fc·
brilment.
S'ha sabut que l'escala que utllltzaren eis lladres per tal d'aretbar fins a la finestra per la ::tual
entraren al temple, procedeix d'an•~
casa en construcció del Nou Eixample.
A Pamplona es recorda sobre tot
a l'Ovldlo de la Mota, com a una
persona no corrent, que tot seguit
es distingia de qualsevol grup !lmb
el qual biha.vla acmaraderia. .\ci se'l
cone1xla bé, ja que hi estigué du·
rant un any. Es recorda d'ell, a .;>ropòsit de la &eva esplendidesa, que
mal no escatimà el ctiner en les seves
transaccions sobre objectes de valor
antics, del quals, com es diu, se..nblava ésser molt expert.
Dels molts amics que deixà a
Pamplona cap recorda una mala acció o descortesia d'Ovidlo, que, al
contrari, sempre es mostrà bé !UllD
les seves amistats 1 coneixements.
Desaparegut la setmana anterior
al robaton, l'últim que aqu! se recorda d'ell fou que va jugar una partida de billar amb una penya j'a.mics.
ES DIU QUE LA IDEA D'A·
QUEST ROBATORI SORTI,
FA DOS ANYS, DE LA
PRESO DE SARAGOSSA
Sar agossa, 15. - Per referències
purament particulars, sense comprovació of1cial, s'afirma en aquesta
ciutat que el robatori del tresor de
la Catedral de Pamplona fou planejat a la presó de Saragossa fa dos
anys. En una razzia de la Policia
foren detinguts nombrosos ma.ltactors, alguns d'ells coneguts pels seus
delictes contra la propietat. Porta.ven documentació falsa, per la qual
cosa la Policia no assoli saber a qui
havia detingut. Sembla que a la. presó aquells malfactors tractaren de
com podria realitzar-se l'assalt a la
Catedral de Pamplona, i estudiaren
les probabilitats d'èxit 1 les dificultats, la més gran de les quals era la
de desfer-se del producte del robatorL
ls liDigue.ren,
dr
in segons sembla, que
e
a es
ternac!onals podrian
donar el cop fàcilment 1 travessar la
frontera per Navarra o Irún en automòbiL
L ES G ESTIONS DE LA PO·
LICI A ARR EU D E LA P ENINSULA I F ORA D'E LLA

Madrid, 15. _ Els perioctistes ban
parlat avui amb els alts caps pollclacs 1 els han preguntat quln era
el resultat dels treballs que es fan
tal d
per
e detenir els autors del robatori del tresor artistlc de la catedral de Pamplona.

Els han ctit que les gestions coLli·
nuen amb gran activitat, per bé que
fins ara no ha estat obtingut cap
resultat positiu.
Heus aqui els telegrames rebuts de
düerents localitats, referents al robatori:
«Pamplona. - El jutge d'tnstruccló senyor Garcia Rodrigo ha començat les diligències sumarials per
al robatori de la catedral. Acompanyat pel comissari de policia senyor
Melende 1 d'altres agents ha procedit a una. inspecció ocular des de l'obra en construcció on hi havia l'escala de la qual es valgueren els llabres per a pujar a la finestra de la
sagristia fins el peu d'aquesta, tot
seguint el trajecte que hom suposa
que segui el còmplice per a t ransportar l'escala.
També realitzaren un detingut
examen en la. part exterior de la sagristia i dels barrots que la circunden exteriorment, per tal d'estudiar
la forma en què es suposa es practicà
l'accés a l'interior. Alximatelx rea·
litzaren una Inspecció ocular e. l'Interior de la sagristia a l'armari on es
guardava el tresor, a l'armari dels
canonges i a la Sala capitalar d'on
foren robades les 39 monedes d'or.
Després realitzareu una altra Inspecció a les habitacions del porter i
han comprovat que existeix en aquestes una porta que comunica amb la
capella on està habilitada la parròquia. de Sant Joan Baptista i per consegüent amb la catedral.
Aquest mati s'han presentat diversos agents a la Venta Quemada,
on han practicat un escorcoll que no
donà resultat. La Venta Quemada
està convertida. en lloc estiuenc al
Port de Velate, a la carretera central de França 1 Guipúscoa. Des
d.'un principi hom suposà que els lladres per a fugir bo feren pel Puerto de Velate.
Aconduït per dos agents fou portat a Pamplona Luclano Capelli, el
qual ha declarat que no l'uneix cap
parentiu amb el mextcà De la Mota.
El que passa és que des de fa anys
és conegut de la seva mare 1 el mexicà el tracta com a un fill. El jutge, de3prés d 'ampliar la declaració
de Luciano, no ha. pres contra d'ell
cap determinació, per la qual cosa
es suposa que no tè res a veure amb
el robatori i ha estat alliberat.

•••

Saragossa. - El comissari de Policia creu que, a pesar de la proxf.rmtat de Saragossa a Pamplona, J osé Oviedo no estigué en aquesta capital.
No obstant, informes particulars
diuen que fa algun temps estigué a
Saragossa i entaulà gran amistat
amb el capellà encar.regat del joier
de la. Verge del Pilar; assistia a les
pr<X'eSSOns i festivitats religioses. Un
agent de policia. tingué S03pites 1 esbrinà que estava reclamat per dos
Jutjats d'Itàlia com a autor de robatoris en esglésies. Amb aquests
antecedents la. policia es "Presentà a
l'hotel on s'estatjava l'aventurer 1,
escorcollat el seu equipatge, hi fou
trobat un veritable arsenal d'útils
per al robatori.
Ovledo de la Mota fou detingut 1
va permanèixer a ac¡uesta presó fins
que fou conduït a Barcelona 1 Girona per a llur expulsió.

•••

Paris. - La policia francesa , ontlnua treballant en la recerca dels
autors del robatori efectuat a la catedral de Pamplona.
A Paris es creu que ni els autors
n1 el producte del robatori creuaren
Iu frontera.
No és cert que es trobin a Paris
agents de la policia espanyola.
La policia francesa ha muntat vi·
gilància prop dels amics i parents
de Josep Oviedo. S'han practicat escorcolls a alguns cafès i hotels en·
clavats al districte de Montmartre
i han estat detingudes algunes dones de v1da dubtosa, però res no s'ha
pogut esbrinar en concret. Hom fa
gestions pollciaques sobre dlve1sos
clients d'un cafè del carer Cltte 1 a
certes tavernes de Montparnasse.

•••

----------*:---------La policia de Barcelona

EL SENYOR ALVAREZ SANTU·
LLANO. DE VACANCES
Els periodistes que fan informació
a Prefectura, tingueren una entrevista amb el senyor Alvarez Bantunano, el qual els manifestà que ha·
via rebut el permis que havia solUcitat del Govern per tal de reposar
una temporada 1 es proposava marxar fora de Barcelona.
-Berà de molta durada la vostra
absència de Barcelona? ... lnqulri
un dels repòrters.
-Ho ignoro - contestà. El per.
mis m'ha estat concedit amb certes
condicions que he d'acatar. Quan
aquest acabi tornaré, sempre que no
se m'ordeni el contrar i.
El treball que fins ara he sostin·
gut - segul dient - ha estat esgotador ja que he vingut exercint els
càrrecs de cap superior de Policia,
l de comissari general, càrrecs. cadascun per sl sol, de molta feina 1
sobretot en una ciutat com Barcelona.
El senyor Santullano s'acomiadà
dels periodistes i els manifestà que
pensava sortir a mitja nit.

• • •

En efecte, a les onze de la nit, sort(
en automòbil, acompanyat de la seva
esposa. Tenim notícies que es proposava arribar a Saragossa, aprime.
res hores de la matinada.
Durant tota la tarda desfila-ren pel
despatx del cap de Policia els caps
de Negociat de la Prefectura alt per.
sonal d'aquesta, comissaris' de Bri·
gades I diversos caps de districte
per tal d'acomiadar-se. Alx1 mateix
bo feren al¡uns amics particulars.

• • •

Els repòrters s'entrevistaren tam·
bé amb el cap de Policia de Madrid
M r Bà
senyor ar m
guenos, al qua¡ ll
preguntaren sl es quedava a Catalu·
nya. El senyor Bàguenos digué: No
sóc pas el cap superior. El senyor Al·
va.rez Santullano ha marxat amb permis i serà durant la seva absència
que quedaré al cap de la Prefectura
de Barcelona.
No cal ctir - afegi _ que atendré les indicacions que se'm facin per
part de la Superioritat, que a catalunya són el general de la Quarta
Divisió i el Governador general.
Un per1'odista li d emanà d esprés si
tenia una relació detallada de les
joies que hom ba dit portava al seu
damunt la baronessa Maud Von
Thyssen, en ocórrer l'accident automobillstlc de Girona.
El senyor Bàguenos respongué, que
no es tenia cap relació de les esroentades joies 1 com sigui que es
tracta d una desapancló denunciaoa
al governador general, es posaria en
relaCIÓ amb l'esmentada autoritat
per sl creu preciSa la intervenció de
la policia. ja que fins ara hom no
sap si hem d'intervenir o si l'afer
el porten els Mossos de l'EsquaQ.!a
o altra força de Girona.
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El «Butlletí Oficial»
En la seva. edlcló d'ahir, publicà,

entre altres, les disposicions següents:
J usticia. I Dret
Ordre creant el J utja t municipal
de Vallromanes.
Governació
Decret designant les persones que
hauran d'integrar l'Ajuntament. de
BalagUer, d'acord amb el Decret del
26 d'abril d'enguany.
Decret designant les persones que
hauran de constituir l'Ajuntament
de Calonge de les Gavanes. d'acord
.amb el Decret del 26 d'abrtl prop·
passat.
Cultura

Decret declarant monument hlstòrtco-artistlc el Palau de la Virrelna,
de Barcelona.
Decret obrint un concurs per a la
provisió de diverses places de Dibllotecàries DireCtores 1 AuxiliarS de les
Biblioteques Populars de Manresa,
Granollers, Figueres i Sitges.
Sanitat
Decret nomenant, amb caràcter interi. Inspector segon de gèneres medicinals de la Duana de Portbou el
senyor Rafael Galan i Pach~co de
Padilla..

*

L'ORDRE
PUBLIC
*

L 'ENEMIC PUBLIC 1 BIS I
L 'ENEMIC PUB L IC NUM. 2

A la. Direcció de Policia es con. tinua la. reorganització del personal.
Hem procurat esbrinar quelcom sobre les detencions efectuades a Ma-drid de la banda. anomenada de «El
Enemigo Público Número 2», i podem dir que un dels detinguts havla.
estat a la nostra ciutat, l era el cap
d'una banda d'atracadors.
Segons les notic1es que hem adquirit, podem assegurar que aquest
individu, que hom diu s'a.noruena.
Vicenç Galera, no ha est.1t. mal 11.
Barcelona, ni és conegut, ni tampoc
a les fotografies que es publiqueu als
diaris de Madrid, arribats avui, no
• el coneix la policia.
Amb motiu de trobar-se acJ alguns
agents de la policia de Ma.drld, hem
procurat assabentar-nos I, segons
elis, els detinguts són agents de1 partit comun.i sta, l no és cert que hagin intervingut en cap atracament.
Referent al titol «Enemigo Públi·
co número 2:t, no és conegut a Barcelona, ni ha estat batejat amb
aquest nom, puix que el «Enf:migo
Público número 1 bis&, 1 el «Número b, corresponents a Joan Vendrell Iranzo I Rafael Sansegundo,
no conespon al detingut a Madrid.
ELS INDESITJABLES

A la Plaça de la Universitat fou

LES

coMARQues·

LA FESTA MAJOR

Els dies 17, 18, 19, 20 i 21 amb
motiu de la festa major de la nostra vlla, s'han organitzat una sèrie
de festeigs dignes de remarcabl<}
atracció.
A la Societat Coral «Artesans» el
dia 17 la secció coral sortirà a cantar diverses cançons catalanes en
obsequi a la nostra vila i estiuejants.
El dia 18 s'executaran concerts 1 sar·
danes, i a la nit, funció de sarsuel..'l.
a càrrec de la Companyia. Caritet~•
en la qual figuren els divos-cantants, fdols del públic, Pau Gorgé
Ricard Mayral, Felip San Agustfn
i la !onnldable tiple M.• Teresa
Planes. Es representarà «Los Gavilanes:t, interpretada per Gorgé, Mayral l Teresa Planes, i la inspiradtSsrma sarsuela. «Los de Aragón» cantada per Felip San Agustin 1 la tiple Matilde RossL Ambdues <Lcompanyades d'un nodrit cor de 18 c<>rlstes i deis actors Joan Barajas,
Miquel Tejada, Ma11uel Hervàs, Josep Gorgé, etc., etc.; còmics en R.
Benitez, Encarno.ció Conti; mracterístlques Consol Sans i Conxa Gorgé, 1 segones tiples, Magda Tor-·
regrossa, Roser Navarro, etc., etc.
El dia 19, grans concerts al ca.!è
I balls de societat. El dia 20, resta
in!antil i funció a càrrec de L'Elenc
Artístic de la Societat amb la cooperació del colossal tenor Felip San
Agustin i la tiple Filomena Surinyac. Es posarà en escena amb tota.
propietat les obres llriques «La Marlm de CàdiZ» i «Los Cla.veles». I
nit, balls de societat.
.
Dia. 21, grans balls de gala. Per
a la part musical hi ha contractada.
«La Principal de Valls» 1 l'orquestrajazz «'l'he Bird Boys» d'Igualada
El Casal Gelidenc a càrrec d'Unil. «empresa» també organitza certs
espectacles en un envelat. Hi va una
companyia de sarsuela que represe,ltarà «Gigantes y Cabezudos» 1 «(.a
Rosa. del Azafràn», amb parts cantants fins a la data desconegudes.
No obstant, hom pensa que seran de
«primera categoria», I més encara
tractant-se d'empresa. També té contractada l'orquestra «Quintero» amb
el seu espectacle internacional. Si
l'orquestra va tota Integre ¡ l'espectacle també tal com va representnr-iltl al Teatre Barcelona, cal du
que és un bon programa
Celebrarà com de costum balls,
sardanes, concert ~ 1 el «tradicional
ball dels mantons», espectacle iniciat ja fa dos anys pel cap de l'«eeipresa organitzadora&.
Per a la. part musical té contrac.
tada l'orquestra l!Planas», de l.dartorell, l l'orquestrina «Melody Jazn
del Vendrell.
L'Ajuntament gestor celebrarà dites festes amb un castell de fú"S
d'artifici que es dispararà el dia 17
a la Plaça de la República.

SANT ADRIA
DE BESOS

detingut el súbdit cubà Rafael Vega Jerez, que ha complert tres anlli LA CEDA ES RETiiRA DE L'AJUN·
de presó al presidi de Figueres.
TAMENT PER DESACORD AMB
Serà proposat per a l'expulsió.
ELS RADICALS :•: CASAMENT
LA GENT DE MAL VIURE

Per agents de la brigada d'inve'3~
tlgació criminal han estat detingu:s
Artur Gonzàlez i Lluis Garrido, els
• quals no pogueren justificar mitjans honorables de vida.
Els serà instruït expedient per a
, aplicar-los la llei de ganduls.
AMENACES

August Gorgon Gasset, sastre, ha
denunciat que el seu germà
cunyada que viuen al carrer de St. Vicenç i amb els quals anà a vtme
l'amenacen constantment l el dia
d'ahir perquè se n'anés se li abrannaren al coll amb la. intenció d'ed·
trangular-lo. Aquest es pogué lliurar
d 'això gràcies als crits de socor Que
donà.
UN HOME D ESAPAREGUT

El patró de la barca. «Garcia Ra-

mona» ha donat compte al Jutjat
que quan es trobava. pescant a do•~
u milles de Barcelona, a l'alçà.r.a
dc St. Pol de Mar, desaparegvé ~1
mariner Vicenç Garcia.
• Hom creu que tingué un m.&.retg
_1 caigué a la mar i malgrat d'tstar
després la. barca. set hores per ta1
de veure sl apareixia, no ha est.lt
trobat.

-----------*:----------I

UN SUICIDI A LA CUNICA
DE PSIQUIATRIA
Dimecres al mati, a la Clínica de

Psiqulatria, es suïcidà una de les recloses. Segons les nostres in!orma.cions, aquest és el tercer suïc di que
s'ha produit en el mateix lloc 1 en

les mateixes circumstàncita en dos
mesos, cosa que pot fer pensar en
una emUlació 1 en una manca de vigUàncla.
Segons se'ns informa, aquests suicldis són possibles perquè a. causa
d'uns estalvis mal entesos, en comptes dc tenir més serve! i més Vigl·
lànc.a, s'util1blen les asilades per a
prestar certs serveis domèstics. Crl·
dem l'atenc16 al Conseller-regidor de
Ooverna.ció 80bre el particular per
tal que faci els esbrinaments del cas
1 eviti l'abús en el cas que realment
eX:ste!xi.

TORROELLA
DE MONTGRI

GELIDA

CIVIL

Dimecres al vespre, amb molt poc
públic, com ja era de costum, s'efectuà sessió extraordinària. dels gestors a la Casa Gran, amb dotze d'aquests. L'assumpte a tractar era nomenar les dues alcaldies que la renúncla de la Ceda havia deixat vacants. 1 sense altres qüestions en
discussió es posà, aixi que s'obri la
sessió, a votació l'alcaldia segona.,
que quedà per al senyor Pere Oliveres - que fins ara. ocupava la.
tercera- per cinc vots a. favor, quatre en blanc l tres amb l'inscripció
«contra el caciquisme~. Feta aquesta votació es passà a la tercera, que
quedà per al senyor Joan Farràs, per
cinc vots a favor, quatre én blanc i
tres «contra el caciquisme». Seguidament es votà la quarta que l'obtingué el senyor Antoni Orjó, per
cinc vots favorables, sis en blanc i
un «contra. el caciquisme&. La Lliga
votà sempre en hlanc i la Ceda amb
leksinsa.'i~~~es votaren per si sols.
Quan anava a parlar el senyor Antoru Jimeno, cap cedlsta, l'alcalde no
ho permeté i aixecà la sessió, però
l'esmentat cedistl\ digué, amb tot.
que es retiraven de l'Ajuntament per
no estar d'acord amb els que manen
a S~t Adrià Abandonaren. el. saló
enmlg de rumors de gestor~ 1 publ~c.
Per tant, amb aquesta ret:uada son
nou els gestors que resten a Sant
Adrià, de setze que s'anOI:nenaren, i
que corresponen amb legalitat.
El dia 14 del corrent mes contragueren matrimoni civil, al jutjat municipal, el conseqüent republicà federal Manuel Calventós amb la
bella i gentll senyoreta Maria Elvira La.farga. Assistiren a l'acte dc
l'enllaç la mare de la núvia, seo:yora.
Josepa Lafarga., el pare del nuvi, senyar Fr!Ulcesc Caiventós; Giner Sàn
chez 1 Joaquim Martinez, per l'Ateneu Obrer Federal, 1 nombrosos correligionariS de l'entitat.
t i

m~:~t ~o:S~tsel~~r~

l'Ateneu Obrer Federal, on foren obsequlats amb un lonx.
Desitgem a la parella feliç i et&na lluna de mel

.

- Dima.rt.s passat calgué damunt
aquesta població una veritable tempesta d'aigua. Malmeté moltes cases en dlversos indrets locals. Per
sort no causà cap desgràcia persana.l.

...,.:.a¡¡.,.._ ______ _ _ ____,__ _______

~"

Y

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

IN:.UGURACIO D ' UN PONT

El proppassat diumenge els senyor s que composen la gestora inauguraren oficialment un nou pont
d'e.lgua «potable». Amb aquest motiu reberen la visita del Conseller
gestor de Sanitat. L'acte de l'arribada fou apoteòsic. A la plaça de la.
República hi vegérem una immensa
gernació, dos o tres representants rte
la Lliga, una tercera part dels vuit
radicals que hi ha a la poblàcló i
alguns de la Ceda, que junt amb els
empleats municipals no arribaven a
la trentena.
Els apW.adlments foren xardorosos
tant a l'arribada com durant la inauguració, però el poble, l'autèntic Torroella republicà no es vela en lloc,
i és que com que el poble és tan
sensible, moltes coses prefereix no
veure-les.

L'HOSPITALET

I

I

*

LA SITUACIO
ACTUAL

dón~

___________*___________

UNA ALTPA

Tots els dies a les quatre de la tarda

La vida municipal
1nternac1onals . d
I
m~~e.r.::~~~a~ullt!1; :oc~()~~~~
e eata u n y a

SANT HILARI
SACALM

I_

ga) cboc6 el tren de mercancias d1 scentente, número 1.550 con el 653,
que hncla ma.nlobras. En el Ptlmero iba una expechción de 25 ca·
balles que, procedentcs de Barce..c~
na. debian embarcar en Màlagn con
destino a Ma.rruecos. ResUltaran heridos el cabo .Manuel Carranzo T. ujillo, y los soldados Gaspar Man•ano López, Mariano Marancon Narval, Sixto C'alderón Camino.. J tJSé
Abel Salvador, Mlguel Aznar Par-u.
ñas y Vicente A¡ullar Justo. TodCis
perteneclentes al reglllliento de ~·a.
ballerfa. de Santiago numero 9, de
guarniclón en esta plaza.:t

UN ARTICLE INTERESSANTISSIM

~oscong~essos

sel:les i Londres, respectivament, el
Congrés de la Unió interparlamentà.ria, i l'onzè Congrés de l'l!Entente>, internacional de partits radicals
I de partits demòcrates similars.
Tant a Brussel:les com a Londres
hom ha parlat de la crisi econòmica
1 de la. qUestió monetàrl.a. A l'ordre
del dia d'ambdós congressos figuraven, però, dues ponències, que,
amb títols diferents, tenien un mateix abast, 1 d'indole molt diversa:
«Parlament 1 llibertat» a Londres 1
«L'evolució del règim representatiU»
a BrusseHes.
A Londres, tots eis delegnts pertanyien als partits radicals o als partits demòcrates anàlegs als radicals.
Entre els delegats francesos figuraven, al costat d'una majoria de radicals socialistes, republicans socialistes, soc!a.listes francesos, l independents d'esquerra. Els dele~tnts anglesos pertayen al partit mxa·al, que
té per capdavanter Sir HeriJert samuel. No cal dir que tots aquests
delegats eren partidaris del règim
parlamentari i estaven convençuts
NOTES D IVERSES
Sembla que per part d'alguns, t.S que únicament aquest règim pot
procura fer veure que la pavimenta- assegurar als ciutadans les lliberció amb asfalt de diversos caners, tats essencials, bàsiques, de tots els
és deguda a. l'actual Ajuntament go- règims democràtics.
Com era natural, el Congrés s'overnatiu. Els estiuejants que hi havia l'any passat durant la segona cupà de quines poden ésser les cauquinzena. de setembre, ja presencia- ses de la crisi que el règim sofreix
ren els treballs l fins durant l'estiu a certs països. Es clar que aquests
s'asfaltà el Passeig de la Font Ve- països són prtcisament aquells on
el règim parlamentari és d'institulla, que quedà llest per l'agost.
La millora. es deu a l'Ajuntament ció recent o bé només ha existit
nominalment;
en canvi, el règim s'ad'Esquerra suspès, i especialment a
la tenacitat i energia. de l'Alcalde guanta ferm a França, Anglaterra,
popUlar senyor Narcis Corbera, que Països Baixos, Bèlgica i Països Esl'efectuà, costant ben pocs diners candinaus, països en els quals les
a l'Ajuntament, l els elements de institucions parlamentàries tenen
dreta (botiguers i propietaris) s'hi una llarga. tradició.
Amb tot, homes com Emili Borel
oposaren, signant instàncies en les
qt.als es deia, qae la pavimentació i Aimé Berthod es pregunten si no
seria
convenient adaptar el règim
era. innecessària; que els carrers ja
parlamentari a unes necessitats que
estaven bé.
Aquesta és la veritat i convé que no existien quan aquest règim tou
concebut. El progrés del maquinisse sàpiga.
- La Cooperat! va Obrera pro- me en tots els ordres, les facilitats
jecta Importants reformes a l'edi- df: les comunicacions 1, sobretot, l'efici que posseeix. Té el propòsit d'ins- volució social plantegen una. colla.
dE problemes nous que exigeixen, de
taHar-hl un cinema.
Els joves esquerrans Josep Fa- vegades, solucions ràpides. La màbré i Joan Ramon, estan bé de salut quina parlamentària resulta, en aquests casos, massa lenta, i més d'un
a la presu dc Girona, on sofreixen cop,
es troba en la lmposlbilitat de
condemna amb motiu de la vaga general del 6 d'octubre. Es de desitjar fer res. Abans, quan el parlament
ne>
es
posava d'acord sobre una reque continuïn visitant-los ben sovint
forma, volia. dir que l'opinió púels seus amics d'aquesta població.
L6 construcció de les Escoles blica no la desitjava prou, I la. reera senzillament, ajornada per
Graduades, va avençant amb més forma
activitat, després d~.rns quants me- alguns anys.
Avui és molt diferent i la necessos d'excessiva lentitud.
- Com cada. estiu, passa llar:ga sitat de fer les coses r àpidament
passa
al davant a tota mena. de
temporada. a. aques ~ \ vila el nostre
amic el diputat Sr. Ramon Balart 1 consideracions. Aquesta necessitat
justifica certes delegacions tempola seva ramflia.
rals que els parlaments confereixen
als governs que disfruten de llur
con!iança i que són controlats per
elis. De cap manera no justifica
NOTES D I VERSES
l'abandonament total de les prerroD'ençà que el nostre Ajuntamf:nt gatives parlamentàries, sinó resulgestor-governatiu ha tingut la in1- taria que seria pitjor el remet que
elativa de transformar la populosa la malaltia.
barriada de Santa Eulàl!a. en una
A BrusseHes la situació no era la.
corralina, per tal que els seus perfu- mateixa. que a Londres, puix que
mats flaires nodreixin l'organisme els de.egats de la. Uclo interparla.dels ciutadans que per dissort llur mentària comprenien rcpresent.ants
hi habiten, eis desaprensias mani- de tots els partits 1 no solament
fllSSers de les mal anomenades for- dels radicals 1 demòcrl\tc~. La deces vives d'ac!, que pel sol ret de pos- legació francesa comprenia tots els
seir quatre pl · :tes, aconseguides grups del parlament excepte els comitjançant procediments no massa munistes.
clars, es creuen amb dret suficient
Ultra aiXò, hi havia a BrusseHes
per a. posar-se la llei per montera delegacions de països en els quals
no parant-se c'·vant el problema cté els partit~ ~adicals I democràtics no
precipitar una epidèmia si aixi po- poden ex1stlr a causa de l'organitden satisfer llurs cobejances.
z~c!ó poli.tica d'aquests països. de
Fa dues setmanes que el deixeble r~guns ~es o menys encobert.ament
de Sant Isidre, senyor ¡Josep Rovira d1c::tatonals, tals com Itàlia I Hon(a.) «El Bruixa», fa descarregar t:S- gna.
combrarles, tots els dies, en el seu
«Es comprèn doncs-, diu Ennll
hort del carrer de Buenos Aires t;n Borel, el pensament del qual seguim
front la Cooperativa «El Respeto en aquest article -, que la discusMútuo», per a transformar-les en sió so~re l'evolució del règim repterems, ocasionant, per aquest mottu, sentatn~ es presentés a BrussaHes
un trasbals de mil diables als habi- molt diferent que !!- ~odres». En
tants de dit carrer, els quals per e~ecte, en un~ reuruó d una comlsa combatre el perfum que despedei- s1ó preparatòria, en la qual hom haxen 1 ensems per a evitar ésser men- via intentat d'encabir-hi les dlverjats per les mosques i els mosquits, ses tendències, s'havia aconseguit
es veuen obligats a tancar balcons 1 ':lla fórmula de conciliació q.ue, a
finestres dels pisos, cosa no massa Jui ~e certs delega~. afavor!a deagradosa en aquest temps de xafo- I terml?~des tendències ant¡parlagor
mentàr1es. La fórmuia era redacI. després el delegat de la campa- tada molt hàbilm_ent, de ~era que
nyla de Jesús a l'Ajuntament com a era. acce~table dws del règrm parconseller-regidor de CUltura i Sani- Ia.m~ta~. Amb tot, el fet. que ~d
tat es queixarà que el fem servir metes diverses pretensions rmpeHi a
de blanc a. les nostres cròniques Sl les delegacions belga i sueca, sodes del seu debut en el càrrec de brctot a presentar amb esmena un
conseller-regldor-governatLl no n'ha altre text que no es prestés a. cap
encertat una nl per equivocació.
e(!uivoc..
•
Voldrfem saber per què serDespres ·duna acalorada .discussió,
veixen els llacers municipals Si ells aquest text fou votat ga1rebé per
han de caçar els gossos i ·després unanimitat, només Itàlia vot'\ en
1qaalsevol que faci quatre restes a ún contra 1 els delegats turcs s absregidor de l'amanit cedo-radical o'lt tmguel·en.
.
treure del Canyet el gos que més J1 . Es de remarcar que palsos semiagradi sense pagar la corresponent <!fcta~orials c.om Polònia i Hongria
penyora, és cosa molt poc seriosa.
s hagm assocmt ~ vot del text pre, El nostre confident «Bona Tinta» s~n~t per M. P1èrard, diputat soens diu que són molts el gossos trets c1alisLa belga, text en el. qual es tromitjançant e.c¡uest procediment ¡ ben precisades les condicions essencom que ell n'hi té uns quants d'&- cials que ha de satisfer el règim pnrpuntats veurem si podem fer-Ios pú- l~mentari, tal com funciona a Bèlblics en una crònica pròxima.
g1ca, a França i a. Anglaterra. Aq~estes condicions es poden re~um1r
aixl: el parlament és el ventable
sobirà, la confiança de la seva maj?ria és el que
força 1 autontat al poder execu.tlU.
I és ben bé cur16s, també, que
un pais com Itàlia, on el parlament
~ nomenat. d1rectarnent per Mussolinl, encara enviï delegats a aquestes conferències intcrparlamentàries.
Ens trobem, alxi, que països que
han abandonat o transformat més
UN A NOT A DE L A DIVISIO o menys el règim pa.rla.mentarl tecA primeras horas de esta madm- nen interès a demootrar, als ulls
gada unos guardins de seguridnd dP. de l'opinió pública mundial, que no
servicio en la barnada de Casa An- hi han renunciat del tot. «Hometiulez, vieron a dos lndiVlduos que natge preciós -en conclou Emlll
les mfundieron sospechas y que era.. Borel-, ofert a les institucions lliuportadores de unos bUltos. Se lCli dl0 res per aquells mateixos que semel alto, y, lejos de obcdecer. .!<..r- blen haver-hi renunciat. La confecbaron cornendo dejando ab.lnao- rència de Brusselles és de bon aunados los bultos, que lueron recogi- guri per a l'esdevenidor de les ldc.!es
dos por los guardlllS, asi como Sl! d(; llibertat».
p1.1do detener a uno dc los sospechr~
JOSEP SOL
sos que resUltó llamarse E:;taru..;.
lao López. Los bUltos contenian bombillas del alumbrado públlco »
«En la estacióo de Aiora <M:lia.-

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

PARLAMENTARISME

DIVENDRES, 11 D ' AGOST

NO RESPONEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EN
CATALA

------ *:--------Ll Cuarta. División, se han dado ór

denes a las autoridades de ellil. Jl'pendlentes para que por las !uerzas de la guard1a civil, mozos de
esquadra y agentes de todas claSt.s,
&, Viglle el exact.o cumplrmtento sobre las dlspos¡ciones vi,gentes soLre
esta materta, no sólo en lo que sc
I UNA ALTRA retiere a la pràctica de dicbo ejerc-1«Reanudàndose ma.ñana v!ernes el Clo, smo también a la tenencla y ' ISO
pertodo de caza., por la Jefatura èe de armas para el mlsmo.»

L a discusSió que ha suscitat la ri·
tuaci6 legal dels con$ellers municipals suspesos sense causa pendent
bé mereix que no trobi per part nostra cap regateig, de temps ni d'espai, per a insistir en la &ituació de
dret que correspon als homes que el
poble elegf el dia 14 de gener del
1934, situació que les llets determinen d'una manera czartssima. Avui,
però, ens volem estalviar d'exposar
amb arguments nostres les raons legals en què fonamenten els consellers municipals .suspe30.! llur dret a
ésser reposats, perquè ens ve a la
mà un article. notable pel ¡ eu contingut, i que ha sortit de l'autoritzada ploma del senyor Joan Turon
i Figueres, advocat assessor de la
casa Bayer Germans i Compan31ia,
coneguda per tothom pel nen~ de
eLa Casa dels Secretaris».
Aquest article, que representa la
voluntat de ter urt estudi serè i ob;ecttu del problema, 1w estat publtcat a l 'acreditada revista La. Administración Pràctica, revista que nc
solament es dí/on per tots els indrets de Catalunya t que ve a ésser
la guta de tots els que s'ocupen de
la vida del municipi, sinó que també s'estén a molts llocs de les altres
terres espanyoles.
Heus aci el seu contingut:
SITUf,CI O JURI D ICA AC·
TUAL
DELS
AJUNTA·
MENTS DE CATALUNYA

articles de la. Llei de 1877? El 189 faculta. els Governadors civils per a
suspendre els Alcaldes 1 Tinents autorltza.nt el Consell de Minlst.resautorltzacló que s'ha de considerar
que assumeix a catalunya el Consell
Executiu de la Generalitat-, per a
elevar-Ia a separació previ expedient,
amb audiència dels interessats. També facUlta. l'esmentat article els Governadors civils per a suspendre
Ajuntaments en els casos que assenyala.
Es a dir, qae els Alcaldes i Tinents
poden ésser suspesos 1 àdhuc separats governativament deis susdits
càrrecs, paò no del de Consellers I
els Ajuntaments, solament poden
ésser suspesos; afegint l'art. 190 que
la suspensió governativa dels Consellers no pot excedir de cinquanta
dies i que sl durant aquest període
no s'ha procedit a la formació dc
causa han de retornar els suspesos
de fet i de dret a l'exercici de llurs
funcions municipals, afegint, a més,
que els Consellers q-Je els haguessin
substltuit incorreran en el delicte
d 'usurpació d'atribucions sl vuit dies
després d'expirar aquell termini I
d'ésser requerits pels Consellers propietaris, continuessin exercint les
funcions municipals.
Con.flrmant aquesta doctrina els
dos articles següents posen de manifest que els Consellers municipals
no poden ésser destltults més que
en virtut de sentència. ferma de jutge
o tribunal competent.
L'anàlisi d"aquests preceptes, que
haurien d'ésser avui estrictament
aplicats, inviten a una meditació I
cm permetrien, sens dubte, llargues
disquisicions que l'espai de què disposo m'obliga a redair.»
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«Gràcia»
UN OPUSCLE INTERESSA
Ha. apareg-Jt l'OPUScle
ff1'

editat per la. Lllbrerta «G~ràcra,
premta Aroles. L'opuscle é8' i ~
magnificència extraordlnà.rii d'llna
qUP ha estat imprès SObre • llilb
fil Guarro, 1 els opuscles
ae
rats, puix que s'ha fet un tira~
500 exemplars.
"!Se clê
El Sl!-Mari es compon de la
•
ra següent: «El nostre Prim~
v~sari», editorial; «L'arxiu d~r ~
c1a», per Josep Ba.rrilJon· «Un b~
més per Gràcia», per Rai:non H~
do; liLa diversitat de noms dè~
rers de Gràcia.t, per Pere Du ca::
Bonafont; cEl súnboi-escut de art I
ela», per Josep Barrlllon· «L'Ort,:
actual de la Llengua cataialla»estat
Eduard Artells; cDe la
· 'Jltr
dels graclencs», per Joan ~~~tat
la; cVenècia», per Miq-oJel ·Sa~ a~
cDos sonets de parc», per M. B-~
1 Oriola ; cJardins públics» J>tt.. llll
sep M. Fabra; cNo!es 1 diva Joper Ramon Sal 1 Cases· cCa!~.
dreçament coHectiu de' l'ex-vi]un ft..
Gràcia», per Enric Porcada. a c!e
ment artfstic o. Gràciall, pà. «Mov¡_
cesc Carulla; «Bella cançó» per~
quim Ayné Rabell; «L'envélat» caJosep Climent; «L'orfeó Mont:r
rat», per Antoni Postllla ·
tins graclencs», per Jaume vu ~
«Per què em plau d'ésser gracienP.,
per Antoni Bozzo; «La Festa Majo~'
per Miquel Brasó ; «Temes
•
elencs», per Francesc Bages; .~
dades sobre la premsa gracienca d
segle passat», per Josep Bucb ¡ ~1
rera.
A part del gran nombre de foto.
grafies de la Gràcia vella 1 nova hi
ha una sèrie de dibUixos del
dibuixant Antoni M. La.1risa 1 de J
Barrlllon.
·
No cal dir com recomanem l'act
qulsicló d'aquest opuscle.
·

:J:Per

«Buuf·
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«Els esdeveniments del 6 d'octubre. en provocar la declaració de
LlEGIU CADA DIA
l'estat de guerra, posaren en mans
df'l general de la 4.• Divisió orsantca la facUltat de susbtltuir ao.tells
Ajuntaments de Catalunya que secundaren el moviment Iniciat per Is
Generalitat.
L'esmentada. facultat tingué el seu
L'ACCIDENT DEL PRINCE~ MDIVANI
fonament en l'article 55 de Ja Llei
d'Ordre públic del 28 de juliol del
1933, segons el qual el funcionari o
Corporació que no prestés immediatament aüXUi.a l'Autoritat superior,
mUltar o civil, serà suspesa a l'acte
1 substituida interinament fins a la
resolució del Govern, sense perjudici de les penes i sancions en què incorri a conseqüència del procediment
que s'instrueixi, per tal de depurar
les responsabilitats conseg1lents.
En virtut del susdit precepte, foren suspesos tots aquells Ajunt&ments que manifestaren la seva adhesió al moviment subversiu I designats en el seu lloc els Alcaldes gesEren propietat de la baronessa de Thyssen
tors o Comissions gestores que han
vin~tut actuant tlns ara.
que va resultar greument ferida
Per la Llei del 2 de gener, anomenada de règim transitori, a. més de
Girona, 15 (per telèfon). - Un al· cosa que en les esmentades jovenetes
suspendre les facultats del Parla- tre fet que no s'ha fet públic fins havia desvetllat curiositat - segons
ment de la Generalitat, s'atorgaren ara ve a donar nou interès a la. ca- manifestació del jutjat d'Albons al Governador general de Catalunya tàstrofe automobilística. que costà la eren les pintures del maquillatge 1
totes les funcions encomanades al vida al princep Mdivaru. La des- una cigarrera de la baronessa..
President de la Generalitat 1 al seu apar ició d'unes joies que la baroLa incautació feta pel jutjat no
Consell Executiu.
pogué ésser més escrupolosa.. Degut
nessa duia en un malet1.
Es alxi, però, que n1 l'Estatut dc
Tot
d'haW!r-nos-en assa· a la confusió dels primers momcnta
Catalunya exterior, ni l'interior, n1 bentat, seguit
hem procurat saber el valor es féu constar en l'atestat que cnt.re
les lleis Municipals catalana, n1 la de
les joies robades. Sembla que és els diners trobats hi havia cinc bitdel '17. autoritzaven al President de
de mil francs. Moments més
dos milions vuit-cents cinquanta llets
la Generalitat, ni el Consell Execu- de
tard el jutge en efectuar un retiu, per a substituir Ajuntaments. roll francs. Estaven assegurades.
compte
notar que eren siS els
La taxació ha estat feta. per un bitllets ipogué
E~. doncs, evident que tampoc el Goordenà seguidament que es
joier
de
la
Rue
de
la
Paix,
de
Paris.
vernador general, en assumir )('S
refés tot l'atestat i féu constar fins
Les esmentades joies les portava el darrer cèntl.m trobat.
funcions d'aquells, en virtut de la
Les persones que Intervingueren
Llei del 2 de gener, no restava fa. la baronessa dins d'un maleti quan
cuitat per a fer les suspensions i ocorregué l'incident. Unlcament es en els primers moments han estn.trobaren un braçalet 1 un anell va· nyat molt la denúncia feta ja que
substitucions a.Hudides.
PPr això es va dictar el Decret del !orats en uns cinc mil francs, els tothom tingué una gran cura a
Govern de la. República del 28 dc fe- quals duia al seu damunt la senyora. recollir tot el que hi havia de valor
o no en l'equipatge de les vfctimel
brer d'enguany, en el preàmbul del J;.a. policia in~~ en _l'a~
de l'accident.
qual, després de r econèixer que no
Les autoritats hauran d'aclarir si
estava previst el cas, es fan no pocs
realment les joies desaparegudes ar·
esforços per tal de cohonestar, amb
tibaren a entrar a. Espanya amb la
precedents legals <alguns dels quals
baronessa Maud Von Thyssen.
no gaire adients amb el problema
plantejat i altres que en definitiva
palesen la supremàcia de l'interès
Bàrbara Hutton,
polític sobre les normes jurídiques),
la nova disposició que autoritza al
del príncep Mdivani, i el seu
Governador general per acordar la
marit han tingut un accident
suspensió dels Ajuntaments de la
Regió autònoma i de substituir-los
d'automòbil
per Comissions gestores amb pleniCopenhague, 15. - L'ex-espo.s3 del
tud de facultats, sense que nl tan
difunt prfncep Mdiva.ni ha sofert un
sols s'aHudcixi al caràcter intert d'aacci®nt d'automòbil a Dinamarca.
q-Jestes, ço que vol dir que Ja substl1
Quan Bàrbara Hutton viatjava en
tuci6 s'autoritza amb caràcter defiautomòbil, acompanyada del ~;eu &e·
nitiu.
tual
espòs, el comte Kunt von HangEn aquesta situació ve l'aixecawitz Reventlow, el seu cotxe topà
ment de l'estat de guera per Decret
violentament amb un altr~ que cirdel 13 d'abril i tot seguit el GovercUlava en direcció contrària.
nador general de Catalunya, reconeiBàrbara Hutton 1 el seu marlt
xent que «havent perdut la seva vir.
caigueren del cotxe 1 quedaren es-1
tualitat les designacions fetes en virtut d'un precepte que ja. no és apli- 1
tesos a la carretera, però sortlrell
cable», referint-se, sens dubte, als
lliesos de l'aCcident . mentre que tl
nomenaments fets per l'Autoritat
cotxe sofri grans desperfectes.
militar d'acord amb l'article 55 èe
la llei d'Ordre públic i recolzant-se
en el susdit Decret del 28 de febrer
DE
promulga el Decret del 15 d'abril,
en el què es disposa que continuïn
en els seus càrrecs els actuals Alcaldes gestors i Comissions gestores, LA BARONESSA V O N THYSSEÑ
mentre no es facin nous nomenaments en la forma que es cregui neTambé ens hem assabentat que el
Girona, 15. - Diversos periodllcess<:. í, I a lxi arribem al Decret del príncep Md:vant
estava assegurat al tes s'han traslladat a Palamós •
26 d'abril designant els Consellers Lloyd Anglès.
fi d'esbrinar la certesa d'un rumor
que llan de constituir les CarLa baronessa continua hospitalit- circulat sobre l'estat de ~Salut de 1&
por-.'.Clons municipals de Catalu- zada.
l''in.s ara no ha estat possible muller del famós pintor sert, res·
nya per a cobrir les vacants que
deixin els Consellers separats, sus- tornar-U la vista a un ull. El baró de princesa Isabel Mdinnt.
Thyssen,
no se separa del costat de
AIU s'han informat que l'esmentada
pesos o substituïts interinameut
dama està malalta de molt mtram~t
arran dels successos d'octubre per la. seva muller.
Els
periodistes
h!Ul
intentat
amb
l !a llit des del dia de l'accident~
haver participat en els fets revoluCiOnaris o exposat llur simpatia amb gran 1ns1stènc1a obtenir un interviu tomobllistlc en què va perdre ltexl!
amb ell, cosa que no han aconse- el seu germà I'ex-prfncep angUé
els mateixos.
Quan tomà d'Albons, on rOlll ilel
Aquestes desi.;nacions es fan per guit.
tota una nit vetllant el cadàJ~ ,li
filis a la primera renovació municiseu germà, la senyOl'a. de OC" •
pal i apareixen en el liBG-tlleti Oficial
hagué de rer llit.
de la Generalitat» del 28 1 30 d'abril
Des de Paris ha anat al «1\US
i successius.
Juny» per a. visitar-la, un ramós d~
He de remarcar, però, que entre el
tor.
Sembla que aquest metg~ ~ el
Decret de constitució dels Alcaldes
de la famil1a Mdivanl a Paris d 0mai Comissions gestores (15 d'abril) 1
doctor Lavinsky, especialista e e
el de S'Jb:;titucló (26 d'abrU) dictà
laltles nervioses que bom . dltu ~.
el Govern de la República el del J7
anteriorment ja haYia visita 1
d'abril, que r epresenta la iniclacló
princesa.
del retorn a la. normalitat constitua
El pintor Sert surt avui caP er·
cional i estatutà.ria, en l'article 1.er
En relació a la denúncia que s'ha
del qual, es declaren en suspens els fet al governador general de Catalu- Paris per tal d'ana r a rebre els ~·
diversc- Decrets l dlSposicions ml- nya, sobre la suposada desaparició mans de la seva muller, eis e~..ar·
nisterials que modificaren interina- de joies propietat de la baronessa ceps Davir 1 Dimltrl, i acomP •
ment el règim estat-Jtarl de la Re- Maud Von Thyssen que com es rel
autòno= amb posterioritat al G cordarà sorri l'accident d'auto a Al- losElalp~toS: ~J»és proposa real!;.
d'octubre, sense perjudici de la revl- bons (Glrona) que costà la Vida del zar, acompanyat de la sevabf~
sió de serveis que preconitza la llei prmcep rus Mdivani, tenim noticies un viatge de repòs proba
ure
del 2 de gener 1 que restin excep- que ran creure que possiblement les per Suïssa i Itàlia. pel' tal d e ~u~
tua ts de la suspensió les disposicions 1 jmcs. no a naven en el cotxe en ocór- sl un canvi de clima torna. 1a
relatíves a l'Ordre públic que passa. rer 1accident.
a l'e..x-princesa Isabel.
definitivament a l'Estat.
POdrt'l. molt bé ésser que en sortir
• • •
Doncs bé· si en virtut d'aquest de casa seva per emprendre el VlatPer tot Palamós el nostre cm~
Decret del i7 d'abril s'ha de consi ge la senyora. Thyssen les agafés per ha trobat frases d'estima
into!
- a dipos1tar-les en algun establlDlent
der,~r suspès el del 28 ~e febrer, ~ bancari per tal d'evitar-se el nsc de deració per a la famf!ia del P tots
Sert. Aquest nom és venerat per
evident la improcedè~r.m de reco!- ~ viatjar amb joies de tant valor.
zar en el contmgut d aquest les noPer la nostra banda podem afe- els palamosins.
t !LOS .zt
El pintor Sert ba. esta
~
ves destgnaclons de Conseliers i, per gir que en acudir el jutjat d'Albons
tant, 1a. suspe~?sló governativa dels al lloc de l'accident, s'incautà de tot per a Ja vila de Palamós~ 00¡¡oConsellers eleg1ts el gener del li134 el que portaven el princep 1 la ba- patrlc1. Fa tres dies hn ~ ell
!·
ha. de regular-se d'RCord amb el dis- ronessa.
cnt al Saló de sessions d ~a. en
posat pels articles 189 i següents de
Tamoé hem esbrinat que unes jo- juntament, en una. certmo 1 que
la llei Municipal del 2 d'octubre del venetes camperoles d'Albons que ta- valuós quadre pintat per ellva:u~
1877. d'aplicació a CataliJilya. per r:.o fanejaven entre els objectes 'que que- ha r egalat a la vila. Es una es l!lb'
h~ver arribat a legislar sobre aquest daren al cotxe foren les primeres a joia pictòrica que amida tr d'al·
punt el Parlament regional en Vll- l'arribada del jutjat de lliurar el tres d'amplada per dOS I !~a d~
tut del paràgraf 4r. de l'article únic portamonedes de la baronessa en el Qàrla i representa, en ~ndui!lt
transitori de l'Estatut de Catalunya. qual anaven les joies i els diners r es. matrona, la ReptibUca ..,.,..
I bé. Què disposen els aHudits senyats en l'atestat judicial. L'única. timó d'una barca.

LA HUMANITAT

De l'auto sinistrat desaparegué
un maletí arrb ¡oies valorades
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en més de dos milions i mig
de francs
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ENTORN D'UNS RUMORS
LA SALUT DE LA MUlLER
DEL PINTOR SERT

LES JOIESDE LABARONESSA
MAUD VON THYSSEN ANAVEN
REALMENT ENEL COTXE
SINISTRAT?
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LA HUMANITAT lluita pels idea s catalans i republi~ans
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TE .AT RE I CINEM·A
TEATRE ESPANYOL

1 escal es, amb càrega geeral l passatnge, el vaixell espan yol cO. Seg1l.ITU; de Fiume, amb càrrega g~
neral 1 de trànsit, el motor !tallà
cDonlzetti»; de Marsella, amb càrrega general, el vaixell espanyol cC~
bo Tres F orcas».
Velers.-De Palma, amb càrrega
general, el pallebot «Carmetu; de
Palma, amb càrrega general, el pa ilebot «Estela»: d 'Alcúdia, amb càrrega general, el p ailebot «Virgen Dolorosa»; de Vina.roz, amb càrrega g~
neral, el paliebot cTlbidabo»; d 'Ala.cant, amb càrrega general, la balandra «Fernando Gasset».

FlGURES DE HOLLYWOOD

entrena de «El femater», de Blasco lbàñez
En el volum cCuentos Valenclaos» de BlaSCo Ibàñez, publicat ja
n ~ma pila d'anys per l'edltorUü
fa ometeo», de València, figura una
cPpe~ta joia literària titulada I<E1 f.~ten Aquest conte és un fidel re~x de la València d'ahir, dels costums valencians en les darreries del
vuit-cents 1, alhora, una delicada
J)i.llZ8llada sentimental d'una {\lta vaIor hUJDD.na; avui potser estranya i
no compresa per l'actual generació,
partldíma de les incoherències arrev!stades, amenitzades per una e:>trtdent musiqueta de negres ()Ue us
roduelX una lassitud tropicaL
P En aquest conte l'iHustre autor de
eLa barraca» ens ta sentir la sensació de quelcom viscut, de quelcom
real 1 inesborrable. Es una evoc-~..:;ó
plena de llum i de color del costuin!sme valencià del passat segle.
:a:eus aqul el tema: Nelet és ¡m
bOrdegàs aixerit Que tots els d1es
baixa de l'horta a la capital per t:ü
d'emportar-se'n la femta Que ha d ·adobar les terres que conrea. Tant
per la seva honradesa com per la
seva Ingenuïtat, un xtc maliciosa, és
el tipus camcteristlc de l'hortolà valenCià Xlcotàs inculte, però d'un c::.r
com una catedral, prodiga el sca
alllOr a les coses l persones Que l'envolten. Estuna l'encalcinada barrnca on v!u, on han viscut l mort e.s
seus pares . 1 els seus a vis, on ell
morirà; estima l'horta perfumada,
ubèrrima de saborosos fruits, re 0'ld:l.
per les aigües manses í fosques dc
les sèQuies sempre silencioses. Estima amb un fervor de creient la seva
mare. que tant ha treballat per ~.
ter-lo home. I. amb amor fraternal.
sadollat de suaus tendreses. estima
1a seva germana de llet, una gentil
nola de tot un senyor escrivà de
polliCió folgada.
Tots els dies el feliç Nelet vh:ita.
IJl seva germana de liet. Està content perquè ha estat acceptat com
a únic femater del barri on viu la
seva volguda Marieta, i aquesta, ~e
manera sincera, el correspon en els
seus afectes germanívols. A d~spit
que Marieta es fa una xamosa i espigada nola, a punt de traspass:u
el llindar de la pubertat, Nelet hi ju-
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ga, l'amoixa 1 l'acarona talment com
en aquell temps passat de la infantesa. I passa el que és llei de natura
que passi. L'humil femater s'enam<r
ra bojament de la senyoreta, però,
espantat per la distància social que
h1 ba entre ells, decideix servar a!
fons del cor aquell amor que alhora que el fa feliç també el Ca dissortat.
Un dia malaurat, en arribar Nelet
a casa de la seva estimada, nota
que s 'ha operat un canvi radical en
la manera d'ésser dels familiars de
la nota. Es rebut com un estrany i
algú 11 diu que des d'aquell dia Marieta p er a ell serà sempre la • enyore ta Maria. Ultra. aquest advertiment, li ordenen de no entrar a
les habitacions de la casa, com suara tema llibertat de fer. De la porta a la cuina, 1, un cop recollldcs
les escombraries, altra vegada cap a
la porta. La senyoreta Maria ja !1.1.
estat vestida. de llarg i presentada
en societat, i no és cosa QUe un
miseriós femater la tracti com una.
igual. A més, la nola ja és pretesa
per un jove d'igual condició socul.
El pobre Nelet resta esmaperdut.
Ho veu, ho sent I no s'bo vol creure
fins que la mateixa senyoreta Milria -la seva estimada Marieta d'abans- confirma la veritat de tan injusta decisió.
I llavors, abatut de moment pel
cruel desengany que implacable l'ha
retornat a la realitat de la seva mlseriosa vida, reacciona vi!Iorós, es redreça contra el prejudici social ambient i fuig cap a l'horta, que, més
agraïda que les persones de la '!Iutat, no nega mai els seus fruits ubèrrims i saborosos als homes de
bona voluntat que la conreen.
Aquest és el tema, sintèticament
exposat, del conte de Blasco Ibàiiez
que Felip Melià ha escenificat rle
mt>.nera hàbil. Una escenificació .Jscrupolosament directa que conserva
tota la frescor de l'original l la ingènua psicologia del personat~te central del conte. Un 1p:an respecte,
ga irebé devoció, al text del mestre
de les lletres castellanes ha estat
el veritable treball de Felip I.::elli'l.,
amb tot i reconèiXer el mateix escenificador que «El fematen contenia
poques situacions teatrals. car l'assumpte. traslladat rigorosament a
l'escena. és d'una lleu consistència
escènica.
La re.'\l:tzació artl~t!ca que obtingué la comèdia fou més que discreta. Pep Alba, una vegada més -1
ja són moltes vegade&- ens demostrà. que és un actor d'excepcionals
facu!t.ats artístiques.
P1lar rena interpretà una exceHent
Marieta, amb tot i portar a l'acte
primer els m1tjons a. 1.11. moda d'a·
quest any l anar sense mitges a l'acte segon. Cal recordar que l'acció
de l'obra té lloc el 1899. La propietat en el teatre, senyoreta Tena
senyor director d'escena, és una gran
cosa que cal que mal no s'oblidi.
LLUIS SOLER

VAIXELLS SORT ITS
Distància navegada dels vaixella
sortits ahir, fora d'horitzó es troben:
el norueg cCypri&», amb càrrega geeral l de trànsit cap a Tarragona;
el postal anglès «AsturiaS», amb el
sea equip 1 538 turistes, cap a Vllla.f rancbe; el francès «Bldl Mabroub,
amb càrrega general i 75 passatgers
de trànsit, cap a Marsella; el danès
«Olimpla», amb càrrega general i de
trànsit, cap a Gènova; el danès
«NerMa.., amb càrrega geeral l de
trànsit, cap a :Pomerao; els espa·
nyols: l'«<sla d e Gran Canaria», amb
càrrega general, cap a Les Palmes;
l'«Alberto»~ amb càrrega general, CllP
a Corcubion; el motor postal cCludad de Ba rcelona», amb correu, mercaderies l passatge, cap a P alma; el
motor «Turla11, amb càrrega generat 1 de trànsit, cap a Casablanca.
Volers: El uCarmen», amb cà~
ga general, cap a Palma; l'cAmparo», amb llast, cap a Dènla; el «C~
la Murta», amb càrrega general, cap
a Gandia.
AEROD R OM DE L'AREO•
t4AUTICA NAVAL
Procedent de València, a les 9'30
arribà l'avió postal espanyol cFokk.er
8-EC-AK.Klt, amb 2 passatgers 1 mercaderies.
Procedent de Madrid, a les 12 50
art:lbà l'avió postal espanyol cFokker 10-EQ-AMA», amb correu, mercaderies 1 8 passatgers.
Procedent de Berlin, amb escales
a Stuttgart, Ginebra l Marsella, a les
14'30 arribà l'avió postal alemany
uJunkers D-ANIF», amb correu, mercaderies 1 6 passatgers.
Procedent de Berlin, amb escales

PRISMATICS

PROGRAMA l'ER A AVUI,
DIVENDRES
7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la Federació de GunnàsUN ACLAR I MEr~T
tlca. - Discos.
VAIX LLS S
8'20: Segona edició de «La ParauEn la recensió del sopar intim orE
ORTI TS
lalt. Diari radiat de RADIO BARCE- ganitzat per l'Associació d'Artistes
De Tenerife 1 Alacant, amb fruita
LONA. Edició dedicada a les comat·- de Varietats 1 Clrc, amb motiu de! el vaixell espanyol «San JuaDJt; de
que& catalanes.
vint-H::inc anlversa.r! de la sev.. fun- Huelva 1 Sevilla., amb càrrega gene9'-: Senyals horaris de la Cate- dació, f~1em constar que el senyor ral, el valxeli ucervera»; de Palma,
dral.
Nieto de Mollna féu un parlament. amb correu, mercaderitJ i 322 passatU'-: Senyals horaris de la Cate- de tons monàrquics 1 es vanava d'ha- gers, el motor postal espanyol «Ciucirat - Servei Meteorològic de la ver estat deportat a Villa Cisneros. dad de Barcelona»; de Liverpool,
Generalitat de Catalunya.
E1 senyor Nieto de Molina ens u
amb càrrega general 1 de tr;,.nsit, e l
MIGDIA
visitat 1 ensems aclarit que ell no motor anglès «:>ach... . Jlt; d'Algeclres
12'-: Senyals horaris de la Cate- va dir tal cosa 1 sl que havia so- 1 escales, amb càrrega general 1 1:1
dral - Secció Femenina - Música fert persecucions 1 un exili moral es- p_assatgers, el vaixell espanyol «Maseleeta. en discoS
•
til v1na Cisneros.
na R.»; d'Argel, : 1b càrrega gene12'30: «Plat dct dla» del RestauTanmateiX hi ha quelcom
di- ral i. de trà~lt i 10 passatgers ae
•
·
tràns1t,
el v:uxell iug ;¡lau «Vls»'
rant Ti voli. - e ontin uae Ió d el pro- f erè ncia entre el que ~1 nostre redae- d'Ambers, amb càn·ega general i cté
grama de discos.
tor asseverava en 1 esmentada re- trànsit el vaixell danès «Marie»· de
~~~SSIO DE SOBRETAULA
cens!ó i el 9ue assegura haver dit MarselÍa, amb càrrega general i de
13-. Senyals horaris de la Cate- el senyor N1eto de Mollna. Unlca-¡ trànsit i 24 passatgers cap aquest
dral; -: Lectura . del programa.
ment ~n malentès, ocasionat per la P?rt i 75 de trànsit, el •vaixell fran13 02. CotitzaciOns.
distància en qu ; es trobaven, un t ces uSidl MabroUX»· de València.
13'08: «Cocktall del dia» c:te Pedro altre durant e! sopar, pot haver es· amb càrrega gencra.Í 1 passatge, d
Chlcote. - Programa de discos va- l tat la causa duna eqwvocada inter- vaixell espanyol «Betis»; de ceuta
riats.
pretacló.
.
13'25: «Coclttall d'avUi» del J:WstauEns plau, doncs, donar credit a ~es
rant Brasserie Tivoll.
explicacions que del seu parlament
13'30: Informació Teatral l Carte- ens ha fet el senyor Nleto de Molina
Ien.. - Continuació del prvgrama 1 amb més motiu, per tractar-se, -;ede discos.
gons documents particulars que eus
13'55: Secció Cmematogràl:lca.
ba presentat, d'un convençut repu14'-: ~ Paraula». Emissió de les bllcà d'abans del 14 d'Abril.
1
I
dues de la tarda. Informació dc
Barcelona. - Actualitats Teatrals i l
Conferència
l<'Uuaaaa l'an~ 11112
Mus,caLs.
14'30: ButlleU Oficial de la 1 iencP~osseguint la. seva tasca en pro
L'AS
de l'automobilisme
raUtat de Catalunya. Sumari del nú- de 1 art, Cmemàtlc Club Amateur ~a
mero publ!cat avui. - Continuaci"l oraanit?.at per al proper dilluns, r:lla
de les Actualitats.
19, . a les 10'30 de la nit, una con14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.1. ferenc1a a càrrec del mestre Antoni
15'-: Sessió radiobenèf!ca. Discos Castells Casas. el qual parlarà sot>re
escollits. - Emissió a càrrec d'Hipò- el tema «La manca d 'esplrituahtat
Ut Làzaro. _ continuació je la Ses- ha fet decandir el teatre».
Bió radiobenèfica
La conferència tindrà lloc al car- ~
rÀRDA
rer de Portaferrissa, 7 1 9, primer piS.
16.- Pro¡rama de discos..
P~r a invitacions al carrer F~rlan
18'-: «La Paraula». Emissió de dina, 43, primer, segona. de 7 30 a
les Sis de la tarda. Informació ge- 9, tots els vespres.
neral. - Programa èel ràdloment.
•
·
•
En~""•·,;-.......... """"' ..... .-uoCCIO. R&
~scos a peUcló de senyors subscnp- Str James Barrte I la seva
glament. Mecantca. AOhuo tots
els cerl1flcats. Preu unto

La mar i l'aire

ra:-:

"~55:
Cotitzacions
a o~s 1 cotons.

GR ANS R EBAIXES PER FJ
DE T EMl'ORADA

RECITAL VENDRELL· VI •
LALTA
Continuant la sèrie de concerts
que amb tant d'èxit vénen realitzant
aquests dos artistes per terres de
Catalunya, avui divendres, al vespre, donaran un recital a :Puigcerdà,
al Teatre Ceretà, el qual per l'entusiasme que ha despertat promet
ésser un gran èxit.

BI NOCLES

CIN ~MES

literatura en el llenç

f#er 7:, pe~setes
No trobareu móll una opor tu·
mtat tan avantat¡o:;a com ara
per a poder aprendre Cie JCoter
TITOLS DE 1.a CLASSE
Garan11a per contracte
CLA~bES SOLTE.b A 2 ~TES
Al qua ena porta un retall de
LA HUMANI fAT 11 ret;alarem
un Coda de Clrcutaclo
CORTS 412

SEKVEl ttAPW CAl' AL ~~U. • PLA'l'A
per mot.o-transatlà.Dtlce correua 118P&nlola
t:1ort1ae.s uxea ca4a ~~ dlea

Oa:;¡ 11 SANT 08 MO NTEVIDEO I BUENOS AIREII -JOJ"tlrt eJ tUa
3 setembre del 1935, la magnifica motonau

«CABO SAN ANTONIO»
QUI> 114Wt;l..Nl t.)II.SlSll~iel'lo '

Wt;fC8Q8ll 81

carreaa es rep una 1a vatUa del dia de sortida. al tlnlfl&ClO oQm. g
del MoU d e Balears teléton liUJf

Carrer de Sant Pau, 6
tprop ttamt>Jea)

Tea.

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes

71'80, més 28'20 (passatge d'anada I tornada).
Total: 100 pessetes
Primer, O. Bellver; segoo. t:>oller; tercer, O. Drac (amb entrada)

3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351 ) , pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total : 108'20 pessetes
Primer, Solier; segon.

o.

urac tamb entrada>; t.ercer, lnca-Polleosa

1

Formenter

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges
CondlclO TOT PA GAT , botels prunera, autos o autocars. benertcèocta. unpostos, propmes, etc.. etc. SOH.TWA UlARlA des d.'una persona.
Agents especialment autoritzats per la CO MPANYIA TRANS MEDI•
T ERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges. o.
compte. especta!s a Entitats CUlturaLs. Esportives 1 Obreree
Solament tracteu d.trectament amb I'UNWA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
Resten lliur es algunes Delegacions per a ¡;¡oblea de CataJun,ya

!tUl

B AR C é L O N A

CO NILLS 1 gàbies ecoES DESITJA per a lla.
nòm1C8. Bertran, 98 (6. gar una casa de camp
0.).
amb hort o Jardl, de super!icle no inferior a 800
metres quadrats, a ésser
possible per l'H06pltalet
DISPESES
o Cornellà 1 de preu no
FAMILIA c&l.ataua
superior a 150 ptes. mena esquerra aume~r• un o suals. Ofertes
a Jaume
dos am1ca a tot estar. Sagrera, carrer Ba
!fur, 60,
Angels. 6. ler lla
pral. 2na. o a la Callra
d'Estalvis de la OeneraPENSI O de 6 a 11 ptes. Utat de Catalunya.
tllt06. aes de lóO PteS. - - - - - -- - - tot OODIOrt Pl Macia,
PROP UI: LEli RAMli!. pral
BL E~. amb Oabll.aCIO ln·
aepenaent es aesltJa un
COBE RTS a 2'50, en- o aos senyors tot estar.
tretenlruenta 1 ::1 plats a Ooctot Oou. 12. prat la.
ele¡U' a 1a carta. pa. ~~
1 posres,
tot su¡>erlor
DOS AMI CS a tot eaRonaa St Pere, 11. pral
tar desitjo, preu eeconòMOLT ECONOMIQUES mlc. Escriure a La Hu·
uogo nabnactons rama- manltat. Núm. 301.
rl ~- ll:&. pral ::Ira
PIANOS DE LLOGUER
PLNbiO tU:L I HAN, o Jjruo, 78. entresol O. BJe.
p&es waraes. se&maualS ger
au ¡¡tes.
rot cowvres.
t;arwe. Ut. vrat l' :.14:.19.0.

CATALA. Correccto a o.
t:bt't.I:NLIIU::I ~;ouen~.
r1g1 nats 1 proves à 'Impremta Estil I orwgra,. eutltl•t:UIWCUWI 1 ::1 Plata
ua .!;'reus modlcs ·.1e1. a a ¡¡tes 1 2·7b L>et a~
naweut ae tb avat.a. a.er8011110.
ve1 acura1.. Peus•o Lllllr
taua .1;'1 8ereu¡¡uer. ~
PER CORRESPONDEN·
CIA tn 1raucet. dues no.
LLOG O naoataeto a """
res al Oia. em contracta.- nyun;
u seuyoreta. amo
rla l!;S<;nure a La Huma- relet·encae:s.
vrov u·amvta
nitat. r;um a1:.1
llDICS 1:1. 14, 1b, 611 1 bl!.
t;scraure a La Humamtat
MOSSO O COdRADOR, num aua
Qll.>"J" COHUCSCIO 4b ru:.ya
t ooues re1erenc1es E.:sLLOGO
cent a
cnure a LA t>U•Il.ótjll"Al seuyor 1101.babt.
Sepwveda,
uum 5a4
1'14, aer. :.!na.

VIATGES A MALLORCA

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona

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

SOCI
CAPI TALISTA
per a muntar negoc1 de
bons renwment8. r.scnure La Humamtat. Num
316.

ela à1JOU8 cap 8 ~~ I MarleUa
Servei quinzenal cap .. O&NOV A
carreaa ee rep al Tl.llgl&ao de la OomPIUll la MOU d el Rebai,S
reléCOD l8686

lt RepresentaciO, sense intermedtar!s, dels mU!ora Botela)

ANUNCIS PER PARAULES

bENYOHETA wecano.
grata. escn vmt correctawem, català, castella 1
crancts. aeSltJa col:locaclo !J¡rtgtr-se a La Hu·
mamut. Num :HI!.

u

~E:TJII 1 MAW::!JSU.A

EN.l'WI BA!WELONA
QWDUDal.S

La Música

DE PLATA

.JOVENET arob 1.m.mt·
Uorables retereneles s'o.
fereu per a bOtiga. o escriptori. .Escnurt> a La
Humanttat. Num. 321

~EltVBl

80rtldM

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en CJ

OBJ~GT~S

.JOVE, Ulecauograra
auxlliar d'ollcma s·or~
relX sense pretensions.
Escriure a La Humanl•
tat. Num. ::126.

SBRVID RAPll> EN1'R.B ~AlWEl..ONA 1 BILBAO
Sortldea tota el.l DIMECRES a la n it cap a Valénola. Atacant~.,.~t.laP ·
8ef1U& Vt¡o. vtuaaarola. Oor un ya. Muael, santander l uubao.
'
Atternant.-6e les escales ae.
.&'. arra¡una. Ceuta 1 Buelva caaa àuee secma.nea
san~ Carles I Ferro! cada duet 118tmanea
SERVEl CORREN'l ENTRB t1AlWELON A I l:U.l.JiAO
zarta duee setmanes
so.rtldee ela OIVENDRU a 1a nit, cap a rarraaona. t:lan~ Oarlee,
Vtnaroo València. Cullera, Alacant. Cartaaeoa Aauua.a. A.Jmerla, M•
lllla. MÓtrll M~aga. Ceuta. Càd!z.. Sevllla. l:luelva. Vl¡o. Marln. V1•
lla¡ar()1a. Ferrol. corunya. Av116a. Musel Santander. 81lbao I PaaiJM

OOJISI¡oatana:

MAQUINES
D ISCOS eto.

OFERTES
i DEMANDES

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

LA

CASA BAGUES

I

~'3~~ ~~~e:~~~Nt"atauia» 1

CAMISERS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

*

AUIH-tUitA

dedicat a la SeCCió Infantil de RA- I Sir James M. Barrie é~ La màxi~\0 BARCELO!II'A. - Conti.nuac<ó ma figura literària de la llengua anpi'Ogra.ma del ràdi<xllent.
glesa. Representa Sir James M . Bar19 45: Cotl..zacions de monedes.
r1e la nissaga de les lletres. El S<'U
NIT
, hio;torial és completiss1m. De la seva
Notic1ari esportiu de c.La Pa- ploma., en contrast modern 1 fastàs•· - Programa de discos :;e- tlca, han sorgit les obres de ruajot
1ectes.
èxit: «Peter Pam, «A Wtdov. m I
20'35: Excurstorusme. Enusstó d~ Tbrums», cWat Evecy
Wromau
d!ca~ a aquest important esport.
Knoms», «The old Lady Shows uer
20L45: Noticiari des de la Redacció Medals», uEl admirable Creightom>. I
de ~ a Pu.bl!ettat».
Barrie, ha vist les seves ubrPs

M!S & ROCA

JOIES- BRILLANTS
VI R GINIA MEYER

Ybarra yC.a, S. en C.

~

P EL·LICULES
PAT HE BABY
FON OGRAf8 OE TO TES MENES

RELLOTGES -

I

LER

a s tuttgart, Ginebra 1 Marsella, a
les 9'43 arrlbè. l'avió postal alemany
cJ unkers D-UBIN», amb correu, mercader ies l passatge.
Sorti a. les 10'03 l'avió postal al~
many cJunkers D-UBIN», cap Amèrica del Sur, amb correu, mercaderies 1 passatge.
Sorti a l es 8'37 l'a vió postal aleman y «Junkers D-ATAK», cap a B erlin, amb escales a Marsella, Ginebra 1 Str.ltt gart, amb correu, mercaderies 1 17 passatgers.
Sorti a les 9'40 l'avió postal espa-nyol «Fokkers 8-EQ-AKK», cap a
Madrid, amb correu, mercaderies 1 9
passatgers.
Sorti a les 14'30 l'a vió postal E-spanyol cFokker 10-EC-.AMA», cap a
València, sense passatgera ni m ercaderies.
BASE NAVAL
Sorti a les 7 l'hidroavió postal
ltallà cSaboya I - S OLA», cap a Roma amb escales a Marsella 1 Gènova 'amb correu, merc::dertes 1 8 passatgers.

A PARELLS
FOTOGRAFICS

*

DE

1

la humanitat·

DIVENDRES, 16 D'AGOST DEL 193&

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MUü~. PlANOI:I, H.AUJ.OO, üAl.X!!;I:; DE
CABALS. MAQUlNES O .E!:)CRIUR.E J. DE 0().

Slli. MALETES. DISC08. eto.

•

TOT D 1 0CASIO
~.14

CORTS CATALANES,
Telèfon 30422

BARCE L ONA

Camiseria • Corbateria

Ferrer ·Batlles
36, Boquerla, 38
VEl:3'l'Ub üANlC

::

I::SAKNUSSOS

CAMU:l&:l PLATJA :: CamiSa RA
G LAN <Patentadal : Mitges f ERRO
d.e garantta

DIVERSOS

HI P OT EQUES

PREUS SARAfi SSJMS

COMPRO CREOITS
ASSUMPTt:S
oiU DI CIALS
I ADMINIIiTRAT IUS

[arm~. U,emt 1.a
L'ESCOCESA. Fat&es
COLllles OrtOI)edlQUCS H06
pltal. 133
- -- - - - -- RADIO. AparellS ae t<r
ta onda. Paloma. 20.

DOS AMICS a tot esPER A fREBAJ..LS coo ¡·eva-.u- roba a do. tar ue.-.ttJO, preu econoANGEL MARTI !aller
1Dlc.
J:.o¡cnure a La Hu·
mtCIU s o• erets senyora
a euQuaoeroactO (Mart¡t:sc La 11untanltal uw:u . manítat. l\oum. 301.
ne:l. de la Rosa, 17. ·.to304
leton 7óJbll - tsarcetona¡
SIT

LLUuUtRS

de mercadenes. convertides en imatges. «El admirà- ' · - - - - - - - - - - - - - -·
PIS03 11 auros, 11 dorMALALTS.
l::'wwou.a
ble Crelgbton» fou mterpretat 1 proVENDES
ml..oru¡,
<.;ut. Me<11c1na ¡eu eral:
1 MObL"-;:¡ oca.sló, mobles mar1, 71. asc l tel. VIla. :O.tuus,
dr!} -: Senyals horaris de 1a Cate- tagonitzat per Tbomas Mei'(ban.
tc.atll8 &, ool ar·
tiiiCHll Ur Lluls t;uesta
nerau Serve¡ Meteorològic de la Ge- Bebe D:llllels 1 Glòria Swanson.
preus m v¡,r..emolants. No
Uq¡eu. 20. pral. cousw:
. ~t de Catalunya.
.fou un gran film, una percomprar
seru;e v.ts1.1.ar
2 05: Orquestra de RA.Ç>IO BAR- Aquest
ta ae ::1 a 6.
tecta realització de les peHicule.o. rouaoUl.U> aques~-a casa. Mun.0 NA.
des. Després hnn vingut altres t~.
taner, 11!.
d 2205: d.& Paraula». Enussló Le 1P~ «Peter l:'am 1 altres que han obtin- - - -- - - - ft(;TOLS I ETIQUETES
1
t;!: cmc minuts del vespre. Direc- gut un triomf rotund per a la proBILLARS. cconòmle8.
ae wt.es menes ver 8
HABITACIO,
lloc
cen.
.~ent des de Madrid. Resum de le.i ducció americana.
per a cu.e 1 torres. vtla. tnc. ~;eae.xo a bou preu avaraoors. A•erCIIoera. 36
u.uo;mac1ons radiades durant.
dia
Passada ja l'època. de la viSió síde M. 12
::.ancbe:&. Harbart., ver a guo~ror..r-b.l OúJec~e..
ro~ÓfJ: Recital per la cantatriu Car- lenciosa~, Sll' James M. Barne, va
l _n_Um.
_ __·_ _ _ _ __ ~r1ure La ttuman1tat
UN NOM I UNA AORE·
.,.,. Ombau,
permanetXcr alguns anys absent. del
CA Que cat recoroar per
ECISEN S"' .. YORE 1\jUilJ , a16
ve..tlr amb dlsuoeto <.;reu
vtÓ:50 : Activitats. Ràdio-Gaseta e llenç. Avw, dt:;prés d'algun temps,
Tl~R que vu.~&~
LOCAUi Clart, prop~>~ <.;oQCrta 119. Saatrerla cBJ
apareix la seva genial concePCIÓ,
perruqueres, man1curee,
23.~talana.
per a maustnea ueuge- Ne¡ntoJ.
: Programa de discos.
abocada en visions damunt el qua.VENDA
CLINICA
massatJ!steS,
en
poc rel>, amb o sense llabl24
dotze-d: «La Paraula•. Emissió ue les dre platejat i retallada, siluet.ada, vitemps guanyariLD mot' t.acJO. ttao: Carretes. 1a
clons. e la nit. Darreres mfonn.a· brant, sorgeix Kathartne Hej.lburn
ENCENEOORS
bons sow.- Banya Nous,
REPARI.CIONS en gu
- PI DE L'EMISSIO.
en la bellissima producció R.àd1o
3, entresol.
MUDANCES
CO d
¡ugua 1 e!ect.rtcll.at. Cua
: de sn pesuo. 8acnero. Carrer "all.
- - - - - - - to1ea-aut.os. aes
70
u
EA~ 39 RADIO BADALONA Films
«The Little Mínlsten.
CASTELLDEFELS. &sAquest serà el deflnitiu triomf de
plendtda. ca.set:1 de ban1. Getes b. caaena. 22 ret tiostatrancs
111
.-co
Slr James M. Barrie en el llenç.
tocant al Restaunant 17174
--------A lesrraana
per a avui. divendres
La seva obra literària d'un reafu.
CONSTRUCCI ONS ae
¡·¡
Hospital,
42-T.
13651
•Mar 1 Sob 1 lloc ~ar12
GUARDA
MOBLES
¡¡ul'!s; 14
: Obertura; Senyals :ora- me 1 una. emoció insospitades. tr<r
da
cotxes. traspassar6 pUC 1 econòmic. Cam¡¡o tusterla Mobles 1 aeco.
rae1o.
Josep Ch19a Carrer
d.e sar~cala vanada. A les 13: Mús1ca barà en la divina Kathn.rine He¡r
per 3500 ptes rnronnes ::.agrado. 21 ret 36804
VUaràell. 18. Bost.arraue8
~ de l'l;',~;-~ l.s 14: J~ A les 15: bum la millor interpretació.
a La Humanitat.
Senyals ~Ió. A les 19: Obertura;
El 1913, Sir James M. Barrle fou
les 20• M .onuts; Música lleugera. A nomenat Baronet.. El 1928 eleg1t p~
lltlar\ i us.tca Variada. A les 21: No- sident de la Societat d'Autors. Des
21'15: a!'ervei i Meteorològic. A es del 1930. és el canceller de la Un! 1\Ialalts d e l'orina. roEvita sondat~ I operacions.
nyons 1 bufeta, ~
COll<!c de ~ctó de la Seleec!5 «El versltat d'Edimburg.
T isana de sabor a(l'adable que
~ot.lcïes de ux~mburg. A les 22'15:
El famós autor ha permés a la rlreu ràpidament lea
exercei.I, a més sobre l'orga...
~!.=> 22';$0· ~ des de Madri i, famosa productora Ràdio Films l'a- vostrta sofrences sl
nisme una acció depurativa 1
preneu
;::-¡no d. ·
t.ransm!ssló des del daptació de la seva obra elm «Th.e
EL DIURETIC VEGETAL 1\IES ENERGIC reconslUuen t.
l"! d.e l~alona. A les 23'30: Little Ministerlt, que els públics esEN VE N DA A TOTS ELS CE N TRES D ' ESP BCIFICS I P RIN CIPALS F A R MAC IES
panyols aplaudiran.

cd

esse;

CASA SUBIROS

I

H ERBORIN A BOFILL

14
~Al:W&I..ONA
VI
•
CADii. ~-~~~~ii'· a
ie waual& els àlBSaD!.és 11 1811 1:1 @;JecLuaran e1 .¡ervel t~ Ulotooaua
•CIUDAD DE SEV I'.LA • 1 oVILLA OE MADRID

MAUHIU: t'Uset¡ ae la UIUitellaua

~:~ortï~:A ~APIDA Dl: GRA~ LUX E BARCELONA

Ll~tlà~=p~ ~ ?lfe~~t ~~Xctu~~~~~ll o~: ~ar~~:A O~alm~AL~OrCA
811
<11

' ll.ll1!S

l'lli

188 wutunnus

tt#IUOAD Ol: BARCELONA• 1 «CI UDAD Ol: PALM A•
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

les converses
PER ALS AMICS EMPRESONA:s

de

d'Eden que seria pràcticament donar Etiopia a Mussolini
No trobaran altre camí
per a conservar el prestigi de la Societat de
Nacions que sacrificar Abissínia

dia, que va aixecar--se mig núvol, a

la tarda fou completament clar 1 assolellat, 1 el fet de no fer una calor
excessiva, va contribUir al mtllor
èxit de la Festa.
La immensa majoria dels carrers
estan profusament engalanats, plens
de flors, de banderes, de domassos, i,
al vespre, de llums. L'aspecte de la
barriada fou immillorable I durant
tot el dia, 1 a la tarda part1cularment, tots els carrers tenien l'animació pròpia de la diada.
Es celebraren totes les festes 1 jocs
tradicionals: concursos diversos, ballades de sardanes, focs d'artiftci
festes esportives, fires, tòmboles, etc.,
1 tots els jocs de la mainada: curses
de sacs, titelles, trencar l'olla, etc.
Es indubtable que amb un programa
tan extens i d'un gust tan profundament humà i popular, regnés arreu
la major alegria 1 bullici.
Tots els espectacles es veieren
molt concorreguts, a1x1 com cafès 1
altres llocs d'esbarjo. Pot afirmar-se,
amb la frase de consuetud, que tot
Gràcia era al carrer. Els envelats registraren uns plens absoluts, tot i la
calor que acostuma a regnar en aquests llocs. Però les noies hi estrenen el vestit 1 els nois no desaprofiten l'ocasió de reveure cares boruques i alegres.
L'èxit que assoleix cada any la

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Un grup de catalans d'esquerra:

s uma anterior ... UL949'05 J . s ................ ......
0'25 M. S .................... ..
J osep Ribes ..... · .. · .. · ...
2'- M.F.•.••..•.•••• -·· •••.. ,
Carolina Fuertes .. • .. • •..
1'- D. V . ......... ........... .
&osa costa ............ :"
B. B . .,, ................. .
Sra. Costa, a la memòna
3'
E . B ... . ................ ..
de l'«Avi» Macià

o..................... .
Js:mesos>
s. P. de Sabadell (dos
................. .

Uns amics d'esquerra .. .
F. T.V ................ "'
J . Vinyals ...............
Ma l'ia Brilles ... ·.. .. · .. •
uns amtcs de sallent ... · ..
P. Gabriel <una vegada
més) .................... .
P. Gabriel Quintana <una
vegada més> .. · ·.. · · · .. ·
Matude Quintana (una vegada més) .......... ..
Delmir Esport ... ... ... .. .
Antoni Aguadé .. . .. • .. · .. •
EM .................. .
M. R. A. espera els que no
vénen ...... ··· ··· ......
Ciutadà. de sant Llorenç
Savall ...... ·· · ........ .
J . B .................... ..
J M . ........... . ....... ..
Igua.sl vendrell 1 Roseta

Ribera de Vendrell ......
J . T. R.. (juliol i agost) ...
«Penya Dlficlls del Catalunya» (31 vegada)
Josep Oliva (22 vegada) ...
' Maria Artesana · · · · · · ..... ·
J oan Font <pare) .. · ..... .
Joan Font (fill) ........ .
Enric Font (fill) .. · ·.. .. •
Jaume Font (fill) .. · .. · · ..
Dones d'esquerra de La
Sagrera :
Colom ................... ..
Ellsa Pasqual .. · ·.. .. • .. ·
Joan Pica.s .............. .
Francesca Predes .. · .. · · ..
A. s. A. E. (23 vegades) ...
Enric Ba rot . . . · · · .. · · ·· · ..
Salvador Barot •. a la memòria dels aVlS ... .. · · ..
una catalana a la memòr ia de Macià . .. ·.. · · · · ..
u na admiradora de Gassol
A la memòria dels Consellers ........ . ... ··· ...
Els mateixos de cada set;..
mana ................. .
Les germ11nes Adelaida i
Montserrat Soler
Una familia de ca l'esquerrà, i ce~t per cent,
a la memòna del President i Consellers . . . ...
Grup d'Empleats d<>ls Tallers del Metro Transversal (1S.a desena) :
Turà ..... ........ .... .
Brugués .............. .
AlòJllora ............. ..
Gómez .............. .
Bordoy .............. .
Bonet .................... .
h-1orera. ................. .
Escudel'o ..... .............
Lorenzo, ................ ..
J . B ..................... .

Pera .................... .
Maristany , .. . .. .. . .. · .. •
Poch ........ . ....... .....
Cabré .................... .

5'-

16'-

o. v ....... ............ ...

A. H ............. ....... ..
M. M ....... .............. .

F. P ......................
2'- M. C . . .................. ..
P.
P .......... ., ......... .
5'J . F ................. ..
1'60'- J. M .......... ...... ......
3'-

l ' - Un grup d 'esquerrans:

2'-

M. F .................... ..
M. S.... ................. .

A. B . ............ . ...... ..
2'- J. T . ................... ..
A.M....... ......... .... ..
3'25'- J . M ....... ............. ..

1'2'-

F. T .................... ..
J . B. C................. ..

M. S ................ .... ..

A.M..................... .
1'- M. P .................... ..
J.
M. P .................. .
5'5'- J. c ................. ..
J . A. D ...... . .......... ..
5'- J . C. P ................. ..
10'- A. C .................... ..
Grup de treballadors i treballadores d • u n a im66'premta i llibreria (22 ve2'gada):
1'Caixes:
1'1' - Josep Xicoia ......
1'- Josep Girona .. . . ..
Manuel Borruel ...
1'l\1lquel Vida ......
Amador Garcia ...
0'50 Jaume Torres ........ .
Florenci
Rovira . .. .. .
1'Josep Viladumiu ......
2'0'50 J aume Catalàn ... .. .
7'50 Joan Castanyé .... ..
1'- Alfons Marcé . .. ... .. .
R. Cañisà ........... .
1'- A. F errer ................ ..
F. Barranquero ....... ..
Magí Ros ................ ..
1'Josep
Cañete ........ .
1'Joan Gil ........... .
Joaquim Cañisà ... . ..
l'Emili Centelles .. . .. .
Manuel Gutiérrez ..... .
8'25 Elies Bosc .......... ..
5'-

M. B. V .... ............. ..

Màquines:

l'1'0•50
0'50
o·5o
0.50
0•50
0•50
0.25
0•25
0•50
0•50
0.50
0•50

0.50
0•.50
0 ,50
0 50
0,50
0.50
0,50
0,50
0,50
0,50
,50
0

A LONDRES CREUEN B AVER TROBAT LA SOLUCIO
Londres, 15. - En els cercles poll·
tics es té la impressió, després de
les converses preliminars celebraoeb
a Paris entre els senyors Eden 1 Laval, que la col:laboració entre ambdós
països està. completament assegurada,
per a t robar una solució al conflicte
!talo-abissini, susceptible d'ésser acceptar pels països en litigi.

g:~g ~~~~tu~ajg:lsdete~~~~laén~t d~~~st~~

0'50 que aquesta barriada catalanissima
0'50 i popular , té ben arrelat el sentiment
0'50 dc la r aça, que és la d'amar la tradició, les festes populars i una estona
d'esplai, sense no caure mal en desviacions d'excés i de mal gust.
Només hem de desitjar que en els
anys pròxims l'entusiasme no decal- I
1'- gw.
1'-

~:25

FILM DE LA FESTA MAJOR

0'25
0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'25
0'50
0'50
1'1'0'50
0'25
0'25
0'50
0'25
0'50

Ahir va començar la Festa Major
de la barriada de Gràcia, Ja qual,
com cada any, es va veure conc:>rregudfssimn. Heus a qul a lguns dels
carrers engarlandats que ha n crida t
fortament l'atenció:

PENE DES

C. G . S ............... .

Emili Moreno .. • .. . .. .
Joan Bargalló ........ .
10'- E. Herran ........... .
Joan Amat ... ......... . ..
J . A.M.... .............. .
R. S .................... ..

1'-

1'-

1'-

1'1'1'-

1'-

1'-

1'1'-

0'50

Josep Vilaseca ........... .
V. G . ................... ..
Pere Muns .............. .
Minerves:
M. Barea ........... .
A. Beamon te . .. .. . .. .
J. Madrid .......... ..
Rl!lligament:
J. Sangenfs .. . . .. .. . . .. . ..
J. Planas ................. ,
J. Cortés .............. . .. .
E. Ràfels ................. .
A. Jover ......... ... ... . ..

____________*___________
FRANCESC ROSSELLO

LA NOTA OF ICIOSA DE
LES CONVERSES X::DEN
LAVAL. EDEN SEMBLA
QUE HA PROI'OSAT QUA·
TRE l'UNTS QUE EQUl VALEN LLIURAR ETI OPIA A
I TALIA
P aris, 15. - A la presidenc!a del
Consell s'ha facil!tat el comunlld•t
oficial següent, relatiu a l'entrevista
celebrada pel senyor Lava! amb el
senyor Eden. El comunicat dlu auu:
«El senyor Eden i jo hem sostm6ut
una conversa preliminar sobre les dlferències !talo-abissini. Ambdós, juntament amb el baró AloiSi, ens reunirem el divendres, però abans, demà,
tindré l'oportunitat de celebrar una
entrevista amb el baró Aloisi>>.
S'ha sabut que Eden ha portat la
major part de la conversa aquest
mati. Ha explicat a Lava! el punt de
vista d'Anglaterra 1 ha remarcat
que l'opinió pública anglesa era unànime en què s'ba de solucionar el
conflicte sense recórrer a la guerra.
Eden ha dit que el seu pals continuarà els esforços per a aconseguir
una soluCió pacifica, en coHaboracló
amb França.
Ha dit que recórrer a la guerra
significaria la mort de la Societat de
Nacions.
L'atmosfera polit!ca a Paris, s'ennegrí en rebl'e informes fidedignes
d'Itàlia, segons els quals tota la nació italiana està fermament uniòa
darrera Mussolini, en una deciSió
!ncrebantable.
També s'ha sabut que Eden ba
suggerit una solució, basada e:· els
següents punts:
Primer. Que Etlopia doni la seva conformitat al nomenament de
di versos consellers italians econòmics 1 financers a Etiopla.
Segon. Etiopia farà a Itàlia concessions de mines i ferrocarrils, a
més d'altres concessions estipulades
en els tractats del 1906, 1925 y 1928.
Tercer. Etlopia cedirà Ogaden ?.
Itàlia o permetrà que colonitzadors
ltali!Út.s s'estableixin en àrees flxa<.les
a Etiopia pel seu Govern.
Quart. Itàlia concedirà a Etiopia
una sortida al mar.

I

EL COMITE D'ARBITRAT·
GE DE L'UAL-UAL
Paris, 15. - Demà reemprendran
les seves sessions a Paris el Comitè
de conciliació i arbitratge, que entèn
en els incidents d'Ual-Ual, origen
del conflicte italo-abissini.
MES TROPES ITALIANES
CAP A ERITREA
Nàpols, 15. - lla sortit cap a Eritrea el paquebot «Gange», el qual
porta a bord 100 caps i oficials I
2.000 soldats.
El princep del Piamonte pujà a
bord del vaiXell i en el pont passà
revista a les tropes i fou aclamat per
aquestes.
. .
El port estava envaït pel public
que donava crits patriòtics.
El príncep del Piamonte va permanèixer al port despedint les tropes
expedicionàries fins que el vaixell
sortí del port. • • •
Nàpols, 15.-Carregadissim de material de guerra ba sortit cap a
Massua el paquebot «Nita».

1'A. Majó .,. ••• "'
1' -

1'- GRANOLLERS;
s. s. Sitges . . . ........... .
Grup Empleats MetropoliFrancesc Ventura ........ .
tà Transversal. 1S.a veJoan Clapera ... .........
gada):
Joan Dalmau .. . ...... .. .
1'- Miquel Castanier .. • ... .. .
C. Tresfi ....... ..
1'- Emili Botey . . . .. . . .. ... . ..
M. Arrufat ........... .
0'25 Josep Pons .... ......... ..
E. Ibós ...... ........ .
Una catalana . . . .. . .. . .. .
0'50 Martí Aubanell ........... .
Sr. Galup ............. ..
1'- Joan Vallmitjana ....... ..
M. Angel ............. ..
0'50 Josep Pujol . . . . .. .. ...... .
Una catalana ... .. . .. .
0'50 Gabriel Sabatés . .. .. .
1'- Baldomer Vellets ..... .
J. Espona ............. ..
J . Casimiro .............. .
1'- Joan Cavalleria ... ... ...
Un cristià ........... .
0'50 Josep Farrés . . . . .. .. . .. •
0'50 Un ferroviari . .. .. . .. . ...
J. Carsi ................. .
J. Ribó ................. .
1'- Corresponsal de LA HUF. Rull ................. .
1'MANITAT .......... ..
1' - Josep Riera . . . . .. . ....... .
c. x ....... ......... .... ..
J. Güell ... ............. ..
1'- Magi Valls .......... ..
S. Andreu ............. ..
0'50 Josep Maria Flaqué .. .
J. Sardà ................. .
1'- Emic Prat . . . . . . .. . . ..
F. P ascualena ..... .
0'50 Francesc Ram os . .. . ..
A. Ribé ........... .
0'50 Josep Gutiérrez ..... .
J. Revcrter ..... .
1'Lluís ......... ... .... ..
J. Llort ..... .
1'P ere Arenas . .. .. . . .. .. . .. .
J . A. F . ..... .
1'- Un ciutadà del Vallès
Emili Tort ........... .
Josep Roensé . .. .. . . ..
Francesc Urbet .. . . ..
OBITUARI
Tomàs Cañellas . .. .. •
Manuel Blanqués . .. .. .. ..
Salvador Pregona ....... ..
Pau Busquets . .. .. . .. . .. .
Sebastià Riera ........... .
~ al mati va morir a l'Hospi- Ramon Xicota
. .. ... .. . ..
tal CUnic, on estava hospitalitzat Climent Algueró .. • .. . .. ..
des de feia algun temps, el nostre Un esquerrà . .. . .. .. . .. •
antic company de premsa I exceHent Manuel Codina .......... ..
amic Francesc Rosselló, Tenia 65
de ferroviaris de
anys 1 totes les atencions de què Grup
Martorell, M. s. A. (sifou objecte no foren sUficients per a
sena
vegada) :
evitar que sucumbís a la penosissi- Francesc
Perpiftà ....... ..
ma malaltia que el tenia allitat.
Salvador Martorell ... •..
Francesc Rosselló pertanyia ac- Domènec Roche ... ... .. •
tualment a la Redacció del nostre Enric López .. . . .. .. • . .. .. •
collega «El DiluvtO» i comptava amb Josep Gras ........... .
una llarga vida periodistica. Va per- Josep Costey
tànyer primer a l'antiga «P'Jblici- Ramon Tous .. .
dad». Després va passar a la Redac- Miquel Valle ....... ..
ció de «Lucha», periòdic 'fundat per Pere Prat ...... .. ... .
Lluls Companys 1 Marcellf Domingo, Pere Dalmau ... ... .. .
1 finalment va dedicar les seves tas- Agustí Butinàn ....... ..
ques n. cEl Diluvio», en els rengles Lluis Garrit .. . .. . . ..
del qual treballava encara fins al Ezequiel
Gargallo... .. .
moment ael desenllaç. Arreu on na- Alfred Mitjans
... . ..
via passat, el nostre amic hi havia Ramon
detxat unànimes SIIDpaties, tant pel J. OlivéAgoatina ..... .
RoviriL .. . .. .
seu car::.cter atabillss1m com per la
s~;va inteHigèncta i cultura. Tenia .m Carles Formos!l. ... .. .
estrella . .. .. .
gran coneL'I:ement de tots els as- Un ambPau
. .. ... .. .
sw ptes que tractava 1 el seu pas Ricard
Un
d'uniforme,
a la meper les St.'Ccions de politica internamòria
de
Macià
.. . . ..
cional, economia i d'altres que l'ha- Eugeni
vien ocupat, havia dei.XB.t sempre .m Rogeli Querol .. . .. . . .. .. •
Sans ........... .
r ecord de competencla i d'equani- Josep San.z
.. . .. • .. • .. • .. •
mitat.
Lluis Mateu ..... ......... .
S nav1a tambe let esttmar per les Joan Bartomeu ....... ..
CODVICCIOnS profundes que l'havien Josep Palllsa ... .. . •.. .. .
fet militar sempre en els rengles re- Benet Alcàzar . .. .. • .. . .. .
publicans. Per tot això, la seva des- Francesc Viarnés ... ... . ..
apanctó serà. molt sentida tant en- Pasqual Montfort ...... .. .
tre els seus anucs com en particu- Miquel Margalef .. . .. .
lar en els medis periodistics.
Miquel Altadill ... .. .
Trametem a la famllia del mal- J osep Garcia. ... ......
haurat company 1 al nostre col:lega Angei Rodríguez ... •..
cEl DUuvio» el testimoni del nostre
sentiment
Sumat &e(Ueix

1' 1'1'1'1'1' -

1'1'1' -

0'50

i:- ¡ ~~~

MONTSENY

0'50

<Fotos Centelles, Puig
Farran 1 Sagarra)

1'1'-

2' -

----------~*----------LA JUSTICIA A

2'2'2'-

1

1' -

1'-

N!:J>TU

0'50

r--------...---_,.- I

1'1' -

0'50

3'-

2'5'5' .

l'1'-= '1

0'50

I

2'1'1'0'25

0'50
0'50
0'25

Al cap de disset anys es comprova que el fiscal va obtenir
una confessió obligada contra TOm M00neY

sos.

0'25

0'25
0'25
0'25
0'25

0'25
025

122.360'80

NORD-AM ER I CA

San Francisco, 15. - El famós cas
de Tom Mooney, que, com es r ecordarà, fou condemnat a mort per baver participat, segons es deia, en un
atemptat amb bombes en el curs
d'una mani!estactó contra l'entrada
dels Estats Units a la Gran Guerra,
i la pena del qual fou commutada
per la de treballs forçats a perpetuïtat, ha pres un caire sensacional.
Mooney ba proclamat sempre la
seva innocènCia. Diverses vegades
ha demanat ésser alliberat.
El 3 de setembre s'examinarà la
demanda, en què es diu que la condemna es fonamentà en proves tatses i declaraC'ions de tesumonis !al-

2'-

3'2'

o

tripartita

Itàlia no sembla pas disposada a cedir i la
La Festa Maior de Gràcia premsa
Focs
dóna detalls d'una proposició

• ,

La nostra subscnpCIO at.!"'pop'!J;'~~·,.~~~
Ptes.

la Conferència

MAUR ICI SE RRA H IMA

LORD SNOWDEN DIU QUE
A PARIS NO ES FARA ~lES
QUE GUANYAR TE~IPS A
FAVOR D'ITALIA
Londres, 15. - El «Times» publica
una carta, en la qual lord Snowden,
ex-ministre de Finances, ataca violen
tament «la tàctica dilatòria del Consell de la Societat de Nacions.»
Creu que les entrevistes de Paris
només serviran per a guanyar una
mica més de temps a profit d'Itàlia,
el desig de la qual per fer la guerra
és ben manifest.
«Les complicacions internacionals
que s'originaran - afegeix Snowden,
- seran terribles. Els pobles de color
desvetllaran un sentiment de solidaritat i segurament es produiran
greus pertorbacions a les possessions
colonials europees. S! Mussolini
triomfa en la seva aventura a Ablsslnia, la seva pròxima empresa serà
fer d'Austria una provincia italiana.
La situació actual presenta tots els
caràcters d'una altra gran guerra
mundial.»
LA PR.E...'nsA ANGLEsA No
s'AMAGA DE PARLAR DE
MANDATS
Londres, 15. - Amb tot i el que
es va dir el dia de la sortida del
senyor Eden cap a Paris, que el
Govern anglès podria projectar eventualment la cessió a Itàlia de certs
mandats colonials, en els cercles politlcs es continua discutint aquestR
idea.
Segons el «Manchester Guardian»
caldria orientar-se cap a un nou repartiment de mandats. c¿No fóra
1possible que els Governs francès I
anglès - diu - estudiessin, no solament si Ablssinia fos susceptible d'acceptar un mandat econòmic de la
Societat de Nacions, sinó també de
veure si ells mateixos podrien accep.
tar certes concessions territorials
que donessin a Itàlia més extensió de
camp? La qüestió de la distribució
de mandats després de la guerra ba
produït disgustos en molts llocs111.

Ara anuncien de BalUmore que
un paralitic anomenat John Macdonald, els testimonis del qual foren
uTHE TDIESn l'ROPO A
e :mseqüènc!a de la condemna, ha
QUE ES CONCEDEI XIN
declarat, sota jurament, haver coCAPITULACIONS A ITAmès un perjuri davant els jutges.
LlA. COLONIES ANGLE ' ES
Ha dit que Veié Mooney per primeA DISPOSI-CIO DE LA SO.
ra vegada, a la. presó. No obstant,
CIETAT DE NACIONS
el fiscal l'obligà a dir qae Mooney
Londres, 15. - El corresponsal del
I el seu còmplice BelllnSS havien «Times» a Parts, en parlar de la conparticlpat en l'atemptat..
ferència tripartita, diu: «Un mandat

_,

econòmic d'Itàlia a Ablssirua no u
donaria sortida per a l'excedent de
la seva població.
En alguns c<:rcles es creu que caldrà mtentar una solució més directa
1 més radical. Una soluctó que s'acceptal'ia, sembla de bon grat, fóra Ja
de crear a Abissin1a un sistema de
capitulacions semblants a les exiStents a Turquia abans de la guerra.
La independencia poUtica del Negus
í del seu Govern romandria mtacta, però cada una de les potencies
interessades fóra autoritzada a afavorir la colonització dels seus ctutadans en aquest territori i protegtrlos. Com que França 1 Anglaterra
han declarat que no reclamen a Abissinia cap nova concesstó, aquest
conveni, signat per les esmentades
potencies 1 per Itàlia i Abissinia, beneficiaria exclusivament Itàlia.
En el cas que I tàlia es negUI a
aquesta proposta, en aHudir el seu
prestigi nacional, podria cridar-se-li
l'atenció sobre el fet que ja comparteix un sistema de" capitulacions,
ja que set nacions europees, a més
dels Estats Units, gaudeixen de la jurisdicció consular en altres llocs.»
El libera l «New Chroniele» demana
que Anglaterra posi diverses de les
seves colò:•!::s a disposició de la Societat de Nacions perquè aquesta
faci ús d'elles per a donar noves
sortides a Itàlia 1 Alemanya 1 posslbU!tats de colonització.
EL DIARI LABORISTA ANGLES Al\IENAÇA A~m LA
RETffiADA D'ANGLATERRA DE LA POLITICA EUROI'EA
Londres, 15. - El redactor diplomàtics del «Dally Telegraphll diu:
«Crec que el Sr. Eden farà comprendre al Sr. Lava! que el desencadenament de les hostilitats entre
Itàlia i Abissínia seria considerat com
un cop mortal al sistema de seguretat
de la S. de N., i la conseqüència ha
d'ésser la retirada d'Anglaterra dels
assumptes europeus. Itàlia Intentarà,
probablement, perllongar les converses fins a despl'és de l'informe de
la Comissió conciliatòria.
La delegació britànlc~~o - afegeixno es prestarà a evitar simples qüestions.»
L'articulista estima que les instruccions donades pel Govern italià
al baró Aloisi podran obligar -lo a
adoptar una línia de conducta «provocativa» en r elació a Anglaterra.

de Benaala
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LA DOBLE VIDA
Imagineu-ws, per un moment
que vós o jo ens empesquem u '
conte on dues donea de la mate~
xa. ed~t, t uom, nascudes un ma.
tezx dut i hora, more1t simultdnü¡..
ment, en llocs distints, a ~,,.071
quencia d'igual tesw or!i'àn~eu, s:Ji:
.se haver-se conegut mat t ignorant
cadascuna l'existèncta de l'altra
Et menys que tts airia l a <.'ntica 4
vós o a f!U, és que no estàvem 'be
det cap ' que aquestes coses ta
desorbttades i poc senoses no ¡}!
escrtu un home com cal.
Peró si no les escriu un 110m
les escriu a cada moment l'at~~·
la providencia, ta casualílat ei
de~u. la planeta o el Jat. El 11 u'e hi
ha es que en}etnats com estem ell
mortals a entredevorar-nos tntrèp¡..
dament,_ no ens Iu fixem gazre
donem zmportanc1a a jets divenoa
com el de la mort doble, a Barce.
lona, de dues dones, que es ~telen
Roser i varen néixer, com ha~t
mort, alhora.
Aneu a saber, Sl cadascu. àe no&o
altres tenim -o som- una repet;t.
Cíò, una mena de segona de can.
vi. 1 que quan patim mal dc que¡.
xal o ens P.ooatussem amb un con.
trart, un Ciutadà de Toquio o ~
la Martinica s' està lliurcnt al ma.
teix esport.
Jo no sé, pero, si una c~tricta
equitat deu presidir el doble d~ti,
Pot ésser que hi hagi momenu
com en el f¡ tràgic d' aquestes dtleÍ
cLones, que la imparcialitat stg!U
absoluta. Però, qui sap si, de vegades, tot el dolor es decanta cap
a l'un i tot el gaudi cap a l'altre.
De jet la humanitat es destriG
en feliços i dissortats. Els que no
tenen r es i els que ho tenen tGt.
I el con1unt ha nascut, si Ja o 110
ja, de la mateixa manera t t11nl1
possibilitats que foren comunea
sinó estigués desnivellada la beU.
cula. Ai.n la solució ideal fóra que
t endtssim a cercar el promedi. Tot
aquell que és descaradament feliç,
ho és sempre perquè un altre éa
esgarrifosament dissortat.

m

J. M. FRANCES

-----------*:------~--nyar la Intervenció britànic~~o en el
litigi .!talo-abissini.
Els italians -diu l'article- confongueren l'amabilitat anglesa amb
la simpatia, coses molt diferentea
en diplomàcia.
En reamar-se Alemanya, França Ja
Gran Bretanya 1 I tàlia es reuniren
a Stressa per interessos idèntics, i
hom va creure a Roma que el front.
format pels tres països per als pro.
blemes europeus existiria també llet
als africans.
Més endavant escriu l'articulista
que és evident que l'ocupació total o
parcial d'Abisslnia per part d'una altra potència afectaria directament el4
interessos britànics on es troba el
llac Thana i les fonts del Nil.
En un altra paràgraf de l'article
es diu que el conflicte italo-abi.ssln1
era d'esperar degut a la politica expansionista del feixisme, per la qual
cosa és de creure que a Londres s'ha,.
guéssin adoptat les oportunes providències per aneutralitza.r eis propòsits imperialistes italians.
Finalitza l'article reconeixent com
a justes les ànsies d'Itàlia i diu que
la guerra amb Abissin1a serà. la realització definitiva del feixisme.

UN ARTICLE FRANCES
QUE DIU QUE LA GUERRA
D'ABISINIA SERA LA REALITZACIO DEL FEIXISME
Paris, 15.-El número d'avui de Ja
«Revue de Paris» publica un article
que té indubtable interès a v!gilies
de la Conferència Tripartita, que es
reunirà demà a aquesta capital.
Diu que no ofereix cap dubte que
la Gran Bretanya, sinó també d'altres
països.
Considera l'articulista que és difícil saber fins on arriben les concessions que Anglaterra està disposada
a fer a Itàl!a, encara que creu que
seran moltes perquè Itàlia renunCiï
a la campanya que tan detalladament
ha preparat.
Segueix dient que no encerta a
comprendre com Itàlia descurà la
preparació diplomàtica abans de llanEL NEGUS NO TINDR4
çar--se a l'aventura a Abissinia, puix
~lES REMEI QUE CEDIR,
que, lògicament, havia d'esperar que
DIU <<PARIS SOmn
algunes potències no es creuarien de
Paris, 15. - Durant aquesta tarda
braços davant la seva actitud enfront
d'Abissínia. Considera que Roma ha han continuat les converses prel1mi·
nars
per a la Conferència Tripar·
actuat amb una leugeresa sincera i
Ingènua, alimentant l'esperança que tita, que començarà demà.
Sr. Lavat ba tingut aquesta tarla Gran Bretanya no reaccionaria, daEluna
entrevista amb el ministra
sens dubte per creure el Govern de d'Ablssinia
a Paris, Hawartat, 1 s'ba
Roma que la seva amistat amb el
de Londres seria prou per a allu(Passa a la pàg. 4.)

DESFILADA MILITAR A ETIOPIA
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L'emperador Ha ile Selassle hn passat revista a tes seves tropes.
A ta
tenara de tropes desfilaren per pn mer cop dAvant ~mperadfrdo ra
foto velem un ofic ial prestant jurament a la bandera. oava~
presidència hom pot veure, dempeus, l'emperador Ha•Feotol
(Express
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Obrer català conscient: el teu diari es LA .HUMANl'fAT
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