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EL TEMPS. - A Catalunya bon temps per totes les comarqúes
amb cel completament àerè, llevat d'algunes localitats costeres on la
nebulositat és molt escassa.
No s'ha registrat cap precipitació I ha desaparegut l'ambient tem·
pestuóa de dies anteriors.
Temperatures extremes: màXIma, 29 graus a Seròs; mlnlma, 3
graus a Ransoll.
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Guió del moment
LA CONFERENCIA TRIPARTITA
En.Illlg d'un gran escepticisme ba començat la Conferència. en la.
qual Itàlia, França 1 Anglaterra. s'han de posar d'acord respecte rave-

n!r d'Etiopla. El sistema, vist des d'un pw1t de mira. diplomàtic, serà
znolt just, però des d'un punt de vista humà no pot ésser més arbitrari.
Tres potències euxopees, en virtut d'acords anteriors, fets també sense
comptar amb Abissinit.. solament elles, poden cllsposar de la pau i de la
llibertat d'aquell país. Ei delegat etiòpic, amb els seus Consellers et·ropeus, és a. Paris per si alguns dels delegats ha de fer alguna consul~.
Aquest fet per sl sol permet establir tota mena de conjectures sobre
el que ha d'acordar-se a Paris, 1, natuxalment, cap de bona. per AblSsin!a· En el cas que existís una. absoluta. bona fe en les parts contractants,
ja que s'immi.Scueixen en els afers d'un altre Estat, el més raonat seria.
invitsr a at:tuests a. les converses. Ningú no té mes a perdre en aquesta
qüestió. No se'ns amaga que els entesos en qüestions diplomàtiques faran la mitja rialla. quan vegin l'expressió d'aquest desig tan humà. 1
per tan hwnà tan poc diplomàtic. Una. de les premisses que feren moure
els pobles d'Euxopa contra. Alemanya del 1914, fou el desig d'acabar d'una vegada. amb aquestes pràctiques diplomàtiques que menen un poble
11 la guerra. sense ni tan solament saber-ho i sobretot completament enganyat sobre la. finalitat de la lluita. La. veritat tota nua no s'evidencia
finS al cap d'anys 1 encara. a. través de les dificultats que posen en tot
moment 1 en tots els països, els Estats Majors Militars i, sobretot, ris
~tats Majors econòmics, els quals es donen les mans per sobre dels
exèrcits en lluita.
Es e.venturat assegurar el que passarà amb aquesta Conferència. Trlpartita. Els acords poden prendre moltes modalitats que constituel:'!:in
una fórmula. jurídica inextricable, o poden ésser d'una claredat meridiana, però sempre, n'estem segurs, en perjudici del més interessat, .,el
que ol tan solament és admès a discussió: l'Estat etiòpic.
Anglatera i França es presenten com a conciliadors, i el primer pals
en certa manera com a protector de la independència. etiòpica. Però cal
DOmés veure la contestació sarcàstica que fa. dos dies Ang.aterra. dor..à. al
Negus amb motiu de la. protesta per l'embargament d'armes. «La mesura és, per igual, contra. Abissinia. que contra Itàlia. Cap dels dos països no pot importar armes ni municions». Davant d'una tal contestació, talment semblaria que Itàlia 1 Abissinia fossin dos pobles del mateix mvell
cultural 1 econòmic i que Itàlia, com Abissinia, no tingués centenars C:o
milers de treballadors que fabriquen armes i municions, treballant hores
extraordinàries que els són carregades com a contribució a. les despeses
de la guerra. Als mateixos d1es, Itàlia comprava. vaixells per a dedicarlos a transportar armes i homes a. les seves colònies i ningú no ha. intentat evitar-ho. Es aquesta la. igualtat de tracte que es dóna als dos
països enemics. Realment és un sarcasme tràgic. Si fins aquell moment
haguéssim tingut la. més minlma illusió en la gestió diplomàtica qt.e
han d'intervenir en la qüestió, l'hauríem perduda totalment.
Podem, doncs, gairebé assegurar que la independència relativa i amb
&erVituds que ha. tingut fins ara Abissinia, és acabada. Els tres senyors
representants, àrbitres del món, o almenys d'Europa, que són a. Pads,
el més que poden fer per Abissinia és trobar una fórmula. dilatòria. qt,o
allargui una mica. més aquesta situació angoixosa, però per acabar fata!ment amb la submissió etiòpica.
El més pran problema a estudiar, com ja hem dit altres vegades,
eón les conseqüències del que pugui ocórrer a Abissl"lia. Una. guerra, engegada. en aquest moment, en el punt que sigui de la. terra, pot ésser la
guerra. general, de la qual no és gaire fàcil que se'n salvés cap pais. Jua
bé; sl la guerra. pogués quedar localitzada. entre Itàlia i Abissínia la.
lluita d'Itàlia. amb el seu vencedor d'Addua no fóra fàcil, tot i poden
donar gairebé per segura la victòria italiana. En tal cas, la derrota úC
Mussolini, fatal, no vindria. de l'Africa oriental sinó de la mateixa ltàlia. Es poc probable que el poble italià pogués resistir una llarga. lluita.
e. les colònies; el més segur seria que un dia, potser no pas massa llunyà, la protesta sorda. que nia. dintre la. consciència. de les masses treballadores a Itàlia sortis a la superficia, com una explosió, i engegués
a. rodar tot aquest sistema, bell exteriorment, però amb peus i ànima de
fang, que ba bastit el Duce.

El processat aHegà la incompetència del Jutjat per a fer
comparèixer un membre del
Tribunal de Garanties

tres a La Granja, sota. la. presidència del cap de l'Estat.
A aquesta reunió ministerial se li
concedeix certa importància. polftica, i d'una. manera especial al consenet que els ministres celebraran
Amb motiu del discurs pronunciat abans.
pe1 senyor Victor Pradera en el dinar
ofert a l'hotel «Eskurra», de San Sebastiàn, als directius d'Acció Espa-"
!lYoéla, s'ha obert un procés en el qual
JA S'HA DECIDITl
l 1 s imputat a l'orador un delicte
-eont~a la forma. de Govern.
S
bl
•
Cridat a declarar el senyor Praem a que f'!naImen t Emt•
~~~aj, treconegué, per deferència. de~ liano lglesias anirà a Mèxic
a , els termes del discurs que h 1
foren pOSats a. la. vista, no sense
Madr¿ 16. - El nou ambaixador
~bans allegar la Incompetència de d'Espan:J>l. a Mèxic, senyor Emillano
rèesmentat jutjat per a. fer compa- Iglesia.s, pensa. embarcar en direcció
Gallter a un membre del Trlburlal de a l'esmentat país el dia 24 d'aquest
rantles.
mes.
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reun1o del Partit Galleguista

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

El CONSELL DEL PARTIT PREN IMPORTANTS ACORDS

LA 11fES f A DE 11 ARBRE FRUITER11 A LA VILA DE MOlA

Les organitzacions galleguistes recolzaran un
míting en el qual parlarà Manuel Azaña

fi ¡enyor ~~~orin i ~allar~o, que 're~i~í J'a[te, 'ronnn[ià

Madrid, 16. - En reunió celebrada pel consell del partit galleguista
s'adoptaren importants acords de
caràcter politic.
En primer lloc s'estudià el requeriment formulat al partit galleguista pel COmitè nacional del partit
d'Esquerra Federal, donant-se compte de les bases propostes per aquest
per a. una. aliança. de partits autonomistes i federals, amb diver¡¡os
fins.
Oït l'informe que en nom del Conutè emiti la. secretaria politica,
s'acordà fer saber a l'esmentat partit que tot 1 estar conforme el partit galleguista amb el fons de la
proposta el COnsell no la. creu acceptable en alguns dels seus extrems
i entén que per a la. millor realització de la idea. que es proposa. ha.
de convocar-se els partits interessats
en ella a una. reunió, en la. qual
haurien de puntualitzar-se tots els
extrems convenients.
Per a. comunicar personalment
aquest acord i representar el partit
galleguista en tal reunió, si arribés
a. celebrar-se, el COnsell designà el
senyor Bóveda.
També es comlsslonà dit senyor
perquè en nom del partit es posi en
contacte amb el COnsell nacional del
partit d'Esquerra Republicana. per
tal de conèixer el programa. de govern que pels representants dels
partits republicans es ve preparant,
especialment en la. part que dit programa pugui afectar Galicia. i tingui relació amb les bases de collaboració que entre Esquerra Republicana i el partit galleguista s'estan
ultimant.
A més el COnsell acordà facultar
el COmitè executiu del partit galleguista perquè disposi el necessari e.
l'objecte que per les organitzacions
galleguistes es presti ajut entusiasta al miting que es celebrarà a. Vlgo
1 en el qual intervindrà el senyor

El PROCES CONTRA EL SE- Un Consell de mlmsNYOR PRADERA
tres d'importància?
Madrid, 16. - Dilluns vinent, dia
19, se celebrarà un Consell de min s-

•

Azaña.. Això no sols per la. signific-ació autonomistA!. de l'home que
convertí en r ealitat l'Estatut de Catalunya. 1 féu possibles els de Bascònia. 1 Ga.licia, sinó també per la
que ha. de tenir l'acte, conforme
amb els acords de la quarta assemblea. del partit.
Per la. Secretaria de Relacions internacionals es donà compte d'haver-se rebut convocatòria. per a la
reunió que el dia. 4 del pròxim setembre celebrarà a Ginebre. el COngrés de minories nacionals.
Quedaren aprovades les linles generals de l'informe que ha. de presentar-se a. dita reunió 1 es faeultà
la. referida. Secretaria perquè e. tal
objecte es posi en relació amb els
representants d'Euscadi 1 Catalunya.
El consell aprovà el pla. de programa. traçat pel COmitè executiu,
al qual sense perjudic-i dels nombrosos actes que amb caràcter local vénen efectuant els grups, començarà
amb un important acte a El Ferro!
1 una &èrie d'ells en d!iversos pobles
d'aquella. comarca. els dies 7 1 8 del
pròxim mes, en els quals, a. més dels
elements locals, prendran part els
senyors Alvarez Gallego, Suàrez Picallo, V1llar Ponte i Otero Pedrayo.
A aquesta sèrie en seguiran immediatament d'altres en diverses zones de Galícia, la finalitat de les
quals ha d'ésser enjudiciar la tasca.
funesta. del conglomerat governant,
tant al Parlament com a. les corporacions locals gallegues, 1 afirmar
els postulats mantinguts al manifest que el partit galleguista. ad:reçà
al pals gallec en acabar la. quarta
assemblea. d'abril últim en relació
amb els greus problemes que la República. i Galicia tenen plantejats.
S'adoptaren també diversos acords
relatius e. les Secretaries 1 d'ordre
intern, aix1 com també referents al
setmanari del partit, «A Nosa. Terra».

anten-a
La. Veu no vol brocs. Ves si li
costaria poc de dir que no els plau
el carnet Jover perquè volen que
Catalunya demostrí, sense traves,
l 'adhesió als «iHustres amics»; però no tingueu por. Qualsevol deuen dir els Duran t Vallèsno aprofita un invent que deixa
sense votar milers t milers de ciutadans esqueTTans.

•••

Els «illustres amicS'II parlen avui
dels projectes lingüístics del senyor Dualde. «A poc a poc, compte-diuen els rectors del catalanisme-a embolicar la. co.sa.>> Avisen
a Madrid amb tota «lleialtat», però amb el cap ben a terra. Tenen
por que s'enfadin els qui els han
permès usdefruitar de la llei del 2
de gener.
L'actitud mansoia dels lligaires,
en una qüestió tan vital com és
la de les relacions de l'idioma
amb l'ensenyament, contrasta amb
aquelles descordades campanyes de
Ventosa contra el règim acabat de
néixer. I amb aquells esgarips que
proferien contra el govern de les
esquerres catalanes.

•••

cautela, recomana La Veu al
senyor Dualde. ¿Com és possíble
aquesta actitud en uns homes que
volen dir-se catalanistes? La contestació a aquesta estran11esa la
t robareu en les informacions po·:. '' rr.drid La Veu confia amb el seu octubre; potser a
"' , '7"'"'" er.trar al Ministen t no és pas qüestió d'esbotzar
les coses amb un editorial tora de
to.
A l'últim- si hem de fer cas
del serpent de mGJ"- un prohom
lligaire podrà jurar la Constitució des de ben amunt.
Ja haurà costat. Tot ve, es deuen
dir els «iflustres amics». Ara, que
;a temien ésser defraudats, no pas
per haver traït Catalunlfa, no. Els
dolia haver traït sense retribució,
sense rebre el plat de llenties.

.. .

Tot el fervor religiós s'ha abocat per Catalun11a amb motiu de
la Mare de Déu d'agost. La prem-

sa catòlica corre a comunicar als
seus lectors que una vegada més
s'ha demostrat la religiositat del
nost.re poble. També són ganes,
les dels catòlics, de conrear l'eulòria.
Al nostre 1ovent- i als qui no
ho són- no li ve mai muntanya
amunt el /er festa, sigui ezza dictada pel Sant Pare, per la Francmaçoneria o pel Gremi. Massa
maldecaps es passen en aquest
món per a fer cara sorruda davant la vermellor del jull del cal endari. Avui es celebra Sant Pere
i de1114 es feste;arà Carnaval, amb
gran desencís dels catòlics.
Però tot i la. reltgiositat que la
premsa catòlica atribueix als jestama;oraires, ai! que cap d'ells no
jan cas de Completes i Laudes, i
l es fadrines han substituït els rosaris i el breviari pel carmí i els
pózvorsr
• • •
L'eufòria és una mala consellera. Es el fullatge que priva de veu..
re el bosc. P erò els catòlics no estan en condicions de desaprofitar
res - tot s'ho necesstten - i no
havien pas de deiJ;a.r d'atribuir a
(Passa a la pàg. 5.)

LA HUMANITAT

Entre altres personalitats, hi assistiren el senyor Santiago
Gubern, president del Tribunal de Cassació de Catalunya;
Carles Riba, doctor Emili Mira, doctor Vilardell, Duran i
Sampere i Boix Res pali
Ahlr, tal com estava. anunciat, t.ingué lloc a la. vila de Moià la. tradicional Festa. de l'Arbre fruiter, !nstltu'ida. j>el gran artista Uric Francesc Viñas, ara fa. trenta. anys.
Els actes celebrats durant tot el
dia. tingueren ressò, a més, en el sentit d'homenatjar la. memòria de dues
personalitats nascudes també en aquella. vila. com són l'immortal Conseller en Cap Rafel Casanova i el
fundador que fou de la Caixa d'Estalvis Francesc Moragues i Barret.
Cal destacar també com a nota.
caracteristica en la. festa celebrada
ahir a. Moià, le. presència de l'iHustre jurisconsult l gran amic de Catalunya, senyor Angel Ossorio 1 Ga.llardo, el qual vingué expressament
de Madrid per presidir-la, tal com
ho féu ara. fa vint-icinc anys, quan
era governador civil de Barcelona.
Angel Ossorlo 1 Gallardo, fent-se
càrrec de l'alt esperit de cultura i
transcendència. social que representen pel nostre poble actes com la.
Festa de l'Arbre fruiter, de Molà,
ba volgut ésser-hi ell mateix en persona l ha palesat la. seva simpatia i
cordial adhesió.
Els actes, tal com estaven anunciats en els programes, començaren
a. les onze ael matf i amb assistència. de gran nombre de personalitats
del món de la. cultura. Hi veiérem,
entre altres, el President del Tribunal de Cassació de Catalunya., senyor
Santiago Gubern; el fidel prosseguidor de l'obra. d'en Viña.s, 1 fill poUtic, Dr. J acint Vllardell, amb els seus
germans l distingida esposa; el degà
de la Facultat de Dret i Director de
la Calx.a d'Estalvis, Dr. Josep M.
Boix Raspall; el Director de la lluita antituberculosa. a Catalunya, doctor Lluís Sayé; el professor Carles
Riba; el Director de l'Institut Psicotècnic, Dr. Emlll Mira; Pius Da.vl;
Raimon d'Abadal i Duran i Samper e, i l'll:lustre advocat D . Angel Osso-

rio, en companyia de la seva senyora, donya. Rosalia. Florit d'Ossorlo.
Cal destacar, contra. el costwn de
tots els anys, que entre els assistents
no hi havia. cap representació oficial,
cosa que és molt de lamentar, tractant-se d'un acte de caire c-..Utural
i social com aquest.
La. festa començà amb la plantació d'arbres fruiters pels nols de les
Agrupacions, en el Parc Francesc Vifias, on es cantà l'himne de l'arbre
fruiter per l'Orfeó de Sant Gral.
Seguidament hom es traslladà, per
Inaugurar-la, a la Biblioteca. Popular
de la. Caixa de Pensions per a. la Vellesa. 1 d'Estalvis, construïda i installada. e nhomenatge a. Francesc Viñas
i al descobriment d 'una. làpida costejada pel poble de Moià, que perpetuarà la memòria del malaguanyat
Francesc Moragues 1 Barret. En
ambdós actes el Director de la Calxe. i illustre catedràtic Dr. Boix Raspall, pronuncià magnifics parlaments enaltint i glossant els dos patricis moianesos.
Acte seguit fou visitada. la. casa on
va. néixer el darrer Conseller en Cap
de Catalunya., Rafel Ce.sanova, on
quedà instaHa.t el Museu Comarcal
Moianès.

seva adhesió a. l'acte, el qual-digué
-no és res més que una. manifes-.
tació patriòtica, en el més noble 1
alt sentit de la. paraula. i que serveut
alhora. per homenatjar les figures
moianeses anteriorment esmentades-.
El senyor Gubern acaba. el seu dl.s·
curs exhortant el poble de Moià per~
què segueixi practicant aquesta manifestació patriòtica que ve a la vegada a. contribuir al mUlorament social i espiritual.
La nena. Josefina. Fàbregues, tllla
del nostre amic Benving-..¡t Fàbregues, seguidament, adreça una breu
salutació a tots els presents i en par·
ticular remercia la presència. del senyor Ossorio i Ga.llardo.
A continuació pronunciaren parlaments els senyors Carles Riba i Emlll Mira., que també glossaren magnificament la slgolflcació i l'abast
de l'acte que s'estava celebrant. Finalment, s'aixecà a parlar el senyor
Angel Ossorio i Gallardo, el qual fou
acollit amb grans mostres de simpatia i xardoroses ovacions per la gran
gernació rewúda al Parc.

PARLA ANG EL OSSORIO
El prestigiós advocat començà el
seu eloqüentissim parlament, dient
que difícilment encertaria. a expresELS ACTES DE LA TARDA sar l'emoció pregona 1 sincera que
A dos quarts de cinc de la tarda experimentava. en assistir a aquest
tots els assistents, junt amb la. Reina acte. Recordà que fa. 27 anys que va.
i Pubilla de la Festa 1 acompanyats fer el mateix carni i pel mateix obdel poble de Moià s'adreçaren 1\l jecte. Quantes coses han passat a.
Parc «Francesc Vlñas», on es desen- través d'aquest periode de tempslvolupà, sota la presidència del te- continua. dient el senyor Ossorio-.
nyor Ossorio l Gallardo, la resta. del Han estat moltes les convulsions 1
programa.
transformacions sofertes. Eomig,1
Primerament, foren cantades algu- però, d'aquests esdeveniments tan dines peces per l'Orfeó, recital de poe- versos transcorreguts, una cosa. cal
sies a càrrec de l'artista moianès fer destacar. I és que, a desgrat de
Pius Davl, i diàlegs per nois i noies tot, encara. existeix un lloc on es
del poble.
concentra la. gent per amar el bé l
A continuació s'aixecà a parlar el enaltir les obres dignes.
senyor Santiago Gubem, el qual en
A través d'aquest temps és molt
un brillant parlament féu constar la trist
recordar les persones !Hustres
que manquen. Manca. Francesc Ma,
cià, el patrici insigne, les idees del
'
qual podran ésser discutides, però
¡·
sempre hom ha d'apreciar en la seva
.....
trajectòria, el seu desinterès en la
conducta, i la seva. vida patriòtica.
Manca Moragues i Barret el qual
com hem sentit aquest mat'i al pro:
fessor Boix Raspall, ha sabut cop.:
sar tan vivament els relleus de la
seva vida., fent-li elogis ben merescuts.
I nterromput diverses vegades per
xardorosos aplaudiments, continuà
Ossorio i Gallardo:
Manca també un altre gran ciutadà, que avui travessa una situació
dolorosa., i que havia vingut a. aqueg,.'
ta. mateixa festa i que sense <pe vul·(
gui Inclinar-me amb cap considera-'
ció politlca, hem de constatar que'
La
notícia
de
l'accident
entusiasta de l'avi~ció com a. mitjà. hom voldria. que una altre dia. tor~
,
de transport. Pot dir-se que Will Ro- nés a. venir ; perquè ultra de retorNova York 16. - Segons informa- gers, sense tèmer incórrer en l'exa- nar un ciutadà exemplar també
clons rebudes avui, el famós aviador geraci6 ha. estat la persona que més vindrà un poeta exlml. Com hav.:lu
¡V!lley Post, recordman del yol de ha fet perquè el públic viatgés per pogut ben bé Interpretar em referel·
CU"Cwnvala71ó del globus, 1 1 hwno- l'aire. «Consti que pago els meus bit- xo a Ventura. Gassol.
,rlsta amencà Wlll Rogers, els quals llets com qualsevol>~ comenta un dia
1 manca Vlfias, la figura definit!·
pall::t.~•t pt·r la ràdio, :.mb Ja !'eva va d 'aquest acte. Amb càlides parauacostumrada. independència.
les el senyor Ossorio expressa les ex_}
El dia 24 del mes passat s'acompli- ceHèncles del malaguanyat artista'
rt'Il dos anys des que Wiley Post donà. i patriota, q-..1e sabé conjwnmar el
la volta al món. Anava acompanyat seu art amb la. ver.itat. Recorda. qu~·
del upllot automàtic>~, sobre el qual l'any 11, Francesc Vlfias temia. que'1
parlant amb els periodistes en le~ aquesta festa. s'extingís, i que anà e.
seves habitacions de l'hotel -dues ho- la. recerca de Joan Maragall perquè'
res després d'haver arribat a Nova l'ajudés en la. seva. obra.
En aquest punt, l'illustre amic de
York- reconegué que I <Sense el "robot" potser no hauria pogut aconse- Catalunya. llegeix uns fragmentS\
d'un
llibre de Maragall. Diu qual
guir el meu propòsit. Funcionà. perfectament durant tot el curs del vol· després d'examinar l'obra. de «l'arbre'
solament h1 hagueren alguns dífec: fruiter», que el poble a tothora l'ba~
tes en la lubrillcació. Desitjaria tor- acollit i recolzat amb ent-..!Siasme, 1
nar a realitzar aquest vol ... 11 La mort que aixi calla seguir.
a. ml-diu- l'ar bre fruiter és
posa punt final a les ambicions d'a- unPer
simbol. No solament representa.
quest rran esportista.
un element més de la Natura sinó
Es interessant seguir aquell famós que impulsa l'amor i la illusiÓ a. la.
vol ¡:er etapes:
creació i a. la raça.
Nov~ York- Berlin ... ... 25 h. 46 m.
Remarca que amb Indiferència no
Berlin • Koenisberg ... 4 " 29 11 es va enlloc i que les coses cal que'
Koenisberg - .1\Ioscou ... 5 11 35 11 vagin acompanyades d'un calor 1 llil
1\Icscou - Novosibirsk ... 13 , 19 11 afany que és el que ba de represen?\ovoslbirsk - Irkutsk . .. 6 11 33 11 tar el triomf el dia ~e demà.
Irkutsk - Rukhlovo . . . 7 11 32 11
Parla. de les característiques c.n
WILEY POST
Rukhlovo - Khabaronk 4 11 18 11 tots '~ ordres que Integren CataluKhabarovsk - Flat . . . . .. 22 11 32 11 nya. 1 diu que reconeix que un catal'as de l'aviació americana, que
Flat. - Fairbanks ... ... 3 11 14 11 là pot parlar el seu idioma. perquè
acaba de trobar la mort en el
Fairbanks- Ed.monton ... 9 11 22 11 és el seu dret i la seva illusió. Excurs d'un dels seus grans vols
Edmonton - Nova York 13 >I 18 I> pressa que ell és amlc dels catalans
perquè és espanyol. El català és :ma.
el dia 7 de l'actual mes sortiren cap
lleng-..¡a espanyola. com a. catalana.
a. Alaska, iniciant el seu raid CallHem de considerar que en néixer '
fòrnlalMoscou, sofriren un accident
les llengües llatines es ramificaren
d'aviació. Ambdós han mort.
per tot Espanya, sorgint el gaHès, l'l
L'accident va. produir-se quan racatalà, etc., però totes són d 'Espaparell recorria el trajecte entre Fairnya.
backs i Punta Barrow.
Espanya-digué-té unes modalltats ben definides que cal respecte Un home, Santiago Gubern ba
dit que l'autonomia estava dintre de
Wiley Post, l'admirable aviador
l'home jovial que cerca. superar- se
la germanor Ibèrica. Aquesta ha essense ajut de plataformes publicitàtat la concepció i l'esperit que ba
ries, ha mort quan vo'Java cap a
impulsat a tots els homes que ba.
1\loscou. El seu company de tragètingut Catalunya en els destins de
la. seva vida politica. Pi 1 Margall,
dJa és menys conegut a Europa. Unes
quantes peHícules li han donat certa
Prat de la Riba, Macià, Cambó,
popularitat al nostre continent, però
Co'!lpanys, tots, absolutament tots,
est1c convençut que s'han mogut
Will Rogers és :1\"'tl.Í una pèrdua nasota el mateix esperit.
'
cional per als Estats Units. Rogers
Afirma qae Espanya. ba de deixar
era el 1\lark Twain d'aquest sigle.
per norma, que es desenvolupin toEl seu humorisme partia sempre de
WILL ROGERS
tes les seves regions amb absoluta.
les coses més simples. Eis seus vols
llibertat
d'acció.
als països sud-americans li suggeriel fi humorista I gran actor de
El senyor Ossorio acabà el seu
reu centenars de frases enginyoses·
magni.fic discurs dient que cada. gecinema, prou conegut dels pújudicis tallants sobre l'imperialil.m~
neració té els mateixos neguits 1 In•
nord-americà. que ningú no hauria
blics de tot el món (una de les
quietuds en el problema. de Catalugosat pronunciar en veu alta. Aqu-~st
seves millors peHicules: «Un anya, i creu molt natural que la johome, per damunt de la seva afició
mericà a la cort del rel Artur>J),
ventut actual propugni per ;ms
per a cultivar tot.'!. classe d'esports
ideals de noble i fraternal plenitud.
que acompanyava Wiley Post
-comptava ja uns 53 anys- i posLes darreres paraules de l'insigne
seïdor d'una gran fortuna, sense neen el seu vol I que ha mort tamorador
foren subratllades amb xarces:.itat d'arriscar-se, era el màxim
bé en el sensible accident
dorosos aplaudiments.

w•1I e y

lES VICTIMES DE LIAIRE

p O S t •I

Will Rogers
ha n ·mort en In
• •I CI•a r e I vo I
Ca 1¡fòrnia-Moscou
.

I

publicarà
en l'edició de demà,
diumenge
entre altre$ informacions
i articles

AlA RECERCA DEL «MON
PERDUT»
(el gran reportatge
de La Varre)

UN TURISTA DE UVER·
POOl A BARCELONA

SILUETES CATALANES
A CARTAGENA
(un reportatge
d'actualitat)

El PROBLEMA DEl VI
ACATALUNYA
(antecedents i possibili·
tats d'un Estatut del vi)
Demaneu,
demà i cada dia,

lAHUMA1,TAT
(el diari popular
de Catalunya)
(Per Bartoll)

Aquest numero ha estat
~

ma~nífi[ i intere¡~anlí~~im ~iuur~

,bues figures americanes de pr1mer pla

(a bord d'un autocar
pels carrers de la ciutat)

Sl no fos per aquestet I altres petites coses, prou s'entendrien ...

un

•
•

•

VISat

per
•

la. censu_ra

la humanitd(·
•

E' l-5 E-S POR TS •

I LA SITUACIO

L'Espanyol ha contractat un · rer
front a la temporada que va a
començar .
davanter centre anglès que Amb les figures que s'han raserEl matx U. G. E. Badalona- arribarà dilluns junt amb 1:tt~~~!~u~a~~irfD¡e!1ui~q~~
C. E. Natura
clons t etes. aquests dies d'efervescènl'entrenador Mr • Lowe
ela d e «fixatges» van nra a provar
L'ACTIVITAT ATLETI CA

Ahir tingué lloc al camp de la

U . G. E., de Badalona, l'anunciat

f estival d'atletisme entre aquest
equip 1 el del Centre Excursionista
Natura.
Aquest f estival, que fou seguit amb
gran interès pel nombrós públic que
!hi assistl, acabà amb la victòria d el
tNatura., a.ssollda en els darrers mom ents.
60 metres
Gord!, Natura, 7 1-5; Guardla, Badalona; Solé, Natura; Company, Bad alona.
P es
Solé, Natura, 11'01; Parés, Natura,
9'70; Guardla, Badalona, 8'96; CM·
mez, Badalona., 8'70.
Alçària
Max Staat, Natura, 1'60; Vergés,
» adalon a, 1'55; Alcàzar, Natura, l'SO;
Company, Badalona, 1'50.
800 metres
Sender, Natura, 2' 14"; Gaibar, Nat ura; Vergés, Badalona; Rosés, Bad alona.
Llarcària
Gord!, Natura, 5'97; Company,
B adalona, 5'78; Oliver, Badalona,
5'60; Max Staat, Natura, 5'17.
Disc
Solé, Natura, 28'28; Parés, Natura,
28'04; CMmez, B adalona, 27'45; ca.sal uana, Badalona, 25'70.
400 metres
Oliver, Badalona, 59' 1- 5; Vera,
Natura; Mol\nn, Natura; Miralles,
B adalona.
2.000 metres
Gaibar, Natura, 5' 33'' 4-5; Poaquet, Natura; Montiel, Badalona.;
Rosés, Badalona.
Triple Salt
Company, Badalona, 12'15; Gor d!,
Natura, 11'56.; Solé, Natura, 11'43;
~ergés, Badalona, 10'42.
J avelina
Gómez, Badalona, 39'67; Alcàzar,
Natura, 38'46; Company, Badalona,
32'47; Max Staat, Natura, 31'43.
Rellevaments 4 x 100
Centre Excursionista Natura., 49"
4 -5; Unió Gimnàstica 1 Esportiva,
d e Badalona.
P lllltuació final
pentre Excursionista Natura.... 63
tTn1ó Gimnàstica 1 Esportiva de
Badalona
. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . 43

per a determinar els llocs de responsabllltat davant del Campionat de
Catalunya.
El Barcelona començà ahir al matf
els seus entrenaments, sota la. direcció del nou «trainer» Mr. O 'Connell.
Aquest entrenament serà ja bast:mt
seriós, ja que el Barcelona disposarà
a Les Corts de la majoria dels seus
elements de primera llnia.
L'Espanyol, encara que no ha arribat el seu nou entrenador, també
anglès,
Lowe, inicià ahir tarda
Barcelona Espanyol inicia- les sevesMr.sessions
d'entrenament sota la direcció de Trabal, per a deterren ahir els seus entrena- minar
l'equip que ha de representar
el club en la 1nlciacló del Campionat
ments
de Catalunya, tenint en compte que
Els nostres primers equips estan encara no haurà tornat el nucli de
donant llurs últims tocs a la con- jugadors que es troba a Sud-Amè-'
cepció de les alineacions amb què rica.

Procedent de Londres arribà el dijous passat el secretari tècnic de l'Espanyol, D amià canyelles, que durant la seva estada a la capital anglesa ha formalitzat l'adquisició d'un
davanter centre, procedent del
Charlton Athletic.
Aquest nou element arribarà el
pròxim dilluns a. la nostra ciutat
juntament amb l'entrenador de l'Espanyol, Mr. Lowe.
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Antics terrenys d'entrenament del F . C. Barcelona

TRAVES SER A

DE LES
Avui, d issabte, nit

CORTS

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramv1es : Línies 7 i 15 -·· Autobusos : Lletra E
Servei de taxis coRectius, des de la Plaça de Catalunya., de la
Plaça d'Espanya, Bar Xicago 1 Passeig de Gràcia.-Salmeron

NATACIO

CURSES DE LLEBRERS

EL "C. N. BARCELONA"
? A AIGUAFREDA

Les reunions de dimecres i
dijous a la nit al Conòdrom
del Guinardó

Una exhibició interesant

ENLA D'AQUESTA NIT SERA
DISPUTADA LA FINAL DE LA
«COPA D'OR»

Demà, diumenge, al mati, el C. N.
BD.rcelona desplaçarà. a. Aiguafreda
un equip, en el qual figuraran els
seus
elements,
entr-e ells
Sabata, mlllors
Jiménez,
Brull, Borràs,
Cabrejas, etc., junt amb una representa·
ció de la secció Femenina de l'esmentat Club.
Es de preveure que l'actuació dels RESULTATS DE LES CURSES CE~re paratius per a l'Olimpíada campions
del C. N. Barcelona cons·
LEBRADES DIJOUS A LA NIT
tituirà un èxit netament esportiu, Primera carrera J.llsa, a 375 Iardes
Obrera
per quant aquesta manifestació tin1. "Guagira", de J . Cabellos, 26"
drà l'allc1ent de collaborar a la pro ~ 2- 6.
I>EMA, EL IV FESTIVAL DE PRE paganda de la natació esportiva que 1 2. "Wantky", de J. de D almases.
SELECCIO
porten a cap els actius elements de
No coHocats, "Ma.y Menju", "Mal
de ventre", "Moreno", "Negre".
La Comissió catalana pro Olimpía- l'esmentada població.
Segona carrera llisa., a 375 tard es
,d a Obrera, organitza per a demà,
1. "Pitusa", de R. Rosselló, 26"
diumenge, dla 18, al camp del Gu1n ardó (antic camp de l'Europa) un Francesc Fonollar, del Bar- 1-5.
2. "Corso", de c. Cublllo.
~estival de futbol amb la participa- celoneta A. C., vencé en la
No classificats: "Set-soles", " Ni·
ció dels equips B. c. D. Avanti 1
na", "Fleta ", "Samarreta".
P enya Arcadi.
V Travessia de Badalona Tercera
carrera llisa, a (50 Iardes
L'esmentat testlval, serveix de prePrengueren 1.~. so. i.ida uns quaran1. "Saeta", de J. Nadal, 31" 4-5.
p aració 1 pre-selecció dels futbolis2. "Cascabel", d'A. Perls.
tes que han de representar Catalu- ta inscrits, dels quals se'n classüiNo classificats: "Lliga Kama",
nya en la propera Olimpíada Obrera, caren 21, després dc cobrir els 2.000
metres
de
forma
elogiable,
ja
que
"Bombita", "Miss Torres", "Botaq ue se celebrarà en aquesta els dies
venceren
amb
entusiasme
les
gr&nS
fogo".
26 al 29 de setembre vinent.
que la mar oferia.
Quarta carrera llisa, a 375 iardes
Aquesta Com.issió novament ta una dificultats
Francesc Fonollar, del Barceloneta.
1. "Marchena", de J. Camp, 26".
crida a tots els clubs que per qualse- Amateur
Club, fou el vencedor Ge
vol motiu no h agin rebut invitació, 13 prova, en emotiva lluita amb Eu- 2. "Kuka", de P . Clapera.
No classiiicats: "Asturianes", "Zuclonin la seva adll~sió d:rlglnt-se queres i Ullan, del mateix club, q·1e
per escrit al secretariat de l'organit- es classificaren en segon i tercer lima", " Belly", "Marina".
zació, carrer Rlego, 2, primer, A. E. lloc, respectivament, i mereixeren Cinquena carrera llisa, a 450 Iardes
1. " Pressas", de J. Cabellos, 31".
S empre Avant, Sants.
elogis per llur magnifica actuació.
2. "Torijefia", de M. Trigueros.
També es destacaren Celedoni FerNo classlticats: "Fantasma", "Ple·
nàndez, el qual continua amb l'enCICLISME
tusiasme de sempre, practicant cha", "Chispa", "Doiflna".
aquest esport, i Cabot, ambdós del Sisena carrera. llisa, a 450 iardes
1. "Ginkama.", de P . Conde, 30"
Barceloneta; Marc, del Terrassa; 'JiPremi L'Hospitalet, cursa rona, del Mare Nostre, i Traité, 2- 5.
2. "Sonla", de B. de Esponella.
del Badalona.
per a diumenge
L'organització del C. N. Badalona,
No classlticats: "Carab1", "Centeexcellent. Aconsegüi salvar amb èxit lla", "Canquete", "Kaiman".
El C. C. Hospitalet, organitza per les dificultats que se'ls oferiren per
Setena carrera llisa, a 450 iardes
a demà, diumenge, amb motiu de la l'estat de la mar.
1. "Callao", d'E. Guerra, 30" 2-5.
P esta major, una. cursa ciclista, la
2. "Almanzora", de F. Lucas.
g ual guanyarà el rècord de premis
LA CLASSIF ICAC IO
No classlticats: "U>nga Niza",
j)er ésser de més dc 45, i que es des1. Francesc Fonollar, C. A. Bar- "Agulllllo", "Sanguljuela", "Kaka·
'tlnen a les categories quarta i printua.".
cipiants, als quals està. reservada la celoneta, en 36 minuts.
Vuitena carrera, ellmlnatòrla, a
2. Josep Buqueres, c. A. Barcecursa.
375 tardes
El circuit és de 80 quilòmetres. Es loneta, en 37 m. 1 6 s.
1. "Saeta", de J . Nadal, 26" 4-5.
3. Ulian, c. A. Barceloneta, en
p uja per l'Ullastrell 1 es baixa p2r
2. "Kuk.a", de P. Clapera.
Rubí, 1 es tarà un tomb per Hospi- 384.m.Celedoni Fernàndez, C.
A. ParNo classlticats: "Marchena", "Pit alet, Coll-blanc 1 Cornellà, en el celoneta, en 40 m. l 4 s.
tusa",
"Corso", "Cascabel".
transcurs d el qual es disputaran pri6. Jaume Cabot, C . A. B.
Novena
carrera, a 450 tardes, tanques
m es de 20 i 25 pessetes.
6. Carles Marc, Terrassa.
1. "Dulia", de P. Bosch, 32",
Els premis estan exposats a Lau7. B. Girona, Mare Nostrum.
2. "Titina.", de M. Palau.
reà Miró. 24.
8. Joan Traité, C. N. Badalona.
No classificats: "Vals", "MarchaLa cursa estarà classificada per
9. David Schurman, C. N. Ba- malo", "Ball", "Diputado.
l'àrbitre c-oHegiat; senyor J. Salva- dalona.
d or.
10. Francesc Guillén, Barceloneta.
En la sessió d'aquesta nit, serà
Es disputarà una copa per equips
11. Antoni Pujol, Mare Nostnun. disputada la final de la "Copa. d'Or"
dc 4 con·edors, donatiu de la. casa
12. Antoni Jiménez, Barceloneta.
a la distància de 450 1ardes 1 en la
"Wirass".
13. Ramon Branera, Olímpic Club. qual
participaran Rox-Roy, Cangre14. Manuel Simó, Olímpic Club.
Per a inscripcions: Cicles Espafiol,
jo, Tigre, Dolla, Granate 1 Ortega.
oL. Miró, 31, i a l'est.atge, Rambla de 15. Pere Pujol, Olímpic Club.
El
primer
d'ells figura com a actual
16. Laureà. Escuté, Mediterrani.
".T. Oliveras, 11, L'Hospitalet.
17. Vicenç Branera, Olímpic Club. líd~r, 1 malgrat que no es pugui clas18. Narcls Amaya, C. N. Badalona.. slf~car en la carrera d'aquesta nit,
19. Enric Manzano, Mare Nostrum. cap dels seus immediata pot arreFUTBOL
20. Francesc Cazorla, Ollmpic Club bassar-11 el primer lloc.
No obstant, l'interès de la carrera
21. Josep Coll, Mataró.
no minva en el més min1.m, tota veLazcano al València?·
LA CLASS IF ICACIO PER gada que el públic podrà presenciar
ovament una carrera en extrem dis1.\.fadrid. 16. _ Es dlu que Lazcano
CLUBS (Copa Ganerantat)
utada. 1 espectacular, en la qual
no abandona el futbol, i que a.profi1. Barceloneta Amateur Club, 6
artic1paran tots els asos del Canòt ant la feliç circumstància que el M'tv punts.
drom del Gulnardó.
drid l'hagi deixat en llibertat firmarà.
2. Club Natació Badalona, 35.
un compromis amb el València, sl
3. Olímpic Club, 42.
arriba a un acord amb aquest Club.
4. Mare Nostrum, 47.
Les reunions de dijous al

ACTUAt

SENTENCIA APROVADA
Ha estat aprovada la sentèncl.&
dictada pel Consell de guerra. contra.
el;; encartats del sumari de Mora la
Nova.
PRESA DE POSSESSI O
Ha. pres J)OSSeSSió de la secretaria d'aquesta Auditoria, l'oficial ~
nyor J osep Lluis Montagut Batll'3.
DILIGENCI ¡;S
Els metges militars han efectuat
l'autòpsia al cadàver de J oan Codina Badó, mort al carrer Trinltat per la força pública.
Amb motiu del dictamen d'aut.òpsla, que ha estat lliurat al jutge
militar, aquest ha realitzat aquest
mati una dillgèncla d'inspecció ocular en el lloc on esdevingué el !et t
no ha trobat res de delictiu en la

casa.

Continuaran les dillgències sumar ials.
TREN QUE DESCARRILA
A la Comandància militar tacüitaren ahir les següents notes:
«El correu d'Irun arribarà amb
tres h ores de retard a conseqüènc~
d'haver descarruat entre les estacions de Torillo 1 Belgua, per llaver-se trencat, el joc de rodes d'un
vagó. No hi ha hagut desgràcies per.
sonals.»
TOPADA DE VEHICLES
«A les dues de la matinada, ol

carrer Pere IV, més enllà dels consums, la camioneta dels guàrdies
~ 4-B, conduïda per Francesc Ploris Roca., ha topat amb l'autobús de la Companyia General
núm. 45.855, de la lúúa de Badalona, conduït per Josep Garcia Sastres.
Ha. resultat amb desperfectes a~
!orats en 600 pessetes, el ta.xl.s 30.897,
propietat de Francesc Guarte.
S'instrueixen les oportunes dlllgències.»

Resultats de les curses celebrades
en el transcurs de les reUnions de
dijous, al Kennel Club dc Barcelona:

Canò rom Guinardó

A LA TARDA
Primera cursa: Bòlldo. 21'94. Barbacana., Moro, Màxima, Wltly, Primce i Barbas.
Segona: Mark Time, 20'5l. Jurit,
Ratty, Tarty, Rayo i Landa.
Tercera: Alba, 29'87. Fair1e Bourne, Blue RUin, Linfrum, Caliguia i
Laburnum Bclle.
Quarta: Matt Mac Can, 20'43. Piuto, Añil, Bandolera, Dinora 1 Kotty U
Cinquena: Wally, 20'43. Caribe,
Preganero, Aladino, E terbriede Míntrel 1 Anvil Tone.
Sisena: Pulgarcito, 20'45: Swarstone Molly, Wotan, Leningay, Tito 1
Chalao.
Setena: B1rlocho, 19'46. Chinford
Toper, Gran Lller, Payesa, Maln.stay l Rainc.harm.
Vuitena: Swarstone Blue Bar, 3529
Buchan, Bridegrom, Linda, Trinquete
Wobnam, Scarg Rambler.
Totes les proves foren de 300 metres menys 1& VUitena qae fou de
525 metres.

RS
SETMANA DE

PROGRAMES EXTRAORDINARIS
Avui, final de la

Copa d•or del CanòdromGuinardó
Avui, dissabte i demà, diumenge
CURSES TA RDA I N IT
Entrada al recinte i
pretertnc a, 1 pta.

:--------------------------.f
fntrada general, OSO

1

i

A LA NIT
P rimera: LJgtenl.ng, 21''10. Pancbo
n. Quitamancba.s, Timbuclttoo, P antalon 1 Fitero.
Segona: Min1m&, 20'73. Kelly, Blz...

. ga,
taloSewarstone
Marvel.
Betty, Troztky 1 Cer-

ELENA BRITO

Avul, tarda, 5'15. Butaques, 2
ptes.: LA SOTA DE OROS, per
Laura Pinillos, Alady I Lope
NIT, 10'15. El gran êxit:

BRISAS DE LA HABANA
amb

MISS - MISS

EDUARD BRITO

trlomt de Laura Pinillos, Alady
Lepe 1 tota la Companyia.. Gran
presentació. Exlt det famóe quadro eLa Taberna de los Tenores».
Dilluns, nit, FESTIVAL a honor
1 benefici de la.
prtmerisslma
dansarina ISABELITA HERNAN·
DEZ.

Pilar Alcalde (ballarlna) ,
Ann
Maitlland - Henry Bray (parella
de ball) , Charlie Hingb (ballar!
intemactono.l), Xalma (canconer
modem), Germanes Muirre (ballarines), Orquestra. Palomero l
les 10 Brito giris. - NIT, F UNCIO DE GALA. Esdeveniment artlstic. L'emlnent diva, idol del
públic

MARIA ESPINALT

TEATRE BARCELONA

amb FELIP SAN AGUSTIN, ERNEST RUBIO 1 CANUT SABAT,
un quartet magn1!1c en

Cont inua renovació d'aire
Companyia del t eat re de la
Comèdia, de Madrid

MA R INA

Avui, dissabte, tarda, a les 6'15
1 nlt, a les 10'15, el darrer èxtt
de .Jaolnt Benavente:

La localitat més cara, 5 ptes. Demà, tarda i nit:
BR ISAS DE LA HABANA

Cualquiera lo sabe

Avui, la Companyia o ficial de

Admirable interpretació

M!S & RU~A
CAMISERS
GRANS REBAIXES PER F I
DE TEMPORADA

Avut dissabte, a les 4'30. Entrada i butaca. una. pesseta. Les
tres obres tan aplaudides;
XUANT... XUANT"'
P ATRONS I PROLETARIS
ENCARA QUEDA SOL A LA
TO RRETA
Nit, a les 10'15. Per haver-ee
quedat molt públ1c sense poder
entrar, repetició del cartell del
dijOUS a. la nit:

Avui, 183 1 184 representacioll.ll,
per la eeva creadora Ant bnla
Herrero.

EL FEMATER
TEATRE TIVOLI
TARDA, A LES 5. NIT, n. les
10'15. Les millora butaques a 6
I 4 otea. El meravellós espectacle
modern. La gran super-revlsta:

¡Hipl ¡Hipl ¡Hurra!
Oeniale intèrprets: Conchita Leonardo, Olvido Rodrlgue¡ ,
«La
Yank41e», Galler;uito, Lino Rodrl·
cuu. 30 bellíss1mes vlce-tlples, ao
80 artistes, 80. FASTUOSA PRESENTACIO - Demà, diumenge,
tarda. a. les 4. Cartell grandiós.
Acte 1er. de EL SOBRE VERDE
1 el meravellós espectacle HIP!,
HIPl.-. HURRA! • Nit i cada nit:
HIPI, HIP!... HURRA!

GR AN P R ICE
VODEVIL CATALA
VIsita López • Giméne1 Sales
AVUI, dissabte, tarda, rialles
contlnuea amb MANIOBRES DE
NIT. Nit. E.x !t sorollós del vodevil:

LA MEVA DONA ES...
UN HOME
Tarda.. Butaques, 1 pta. General,
0'40 Nit. Butaques, 1'50. General, 0'50. Molt aviat:
LA
CRIOLLA. Obra sensacional.

migdia entl'evistar-se amb el ca.p su-

perior de Madrid senyor Santiago
Martin Bàguenas que ha qu~ah per
haver marxat el senyor Sanru.ua.no,
cap superior, 1 no pogueren aconseguir llur objecte per haver-se absentat l'esmentat senyor per a despatxar amb el general de la Divisió.

CI NEMES
CI NEM A PAR I S
Avda. Pta. Angel, 11 I U
_ _ _ _Tel.. on 14544_ _ __

ELS INDESITJABLES
Han estat expulsats per indesitjables Robert Wolly, alemany, 1 Jacky
Hernando, argenti, aquest darrer
acusat també d 'un delicte de roba,.
torL

SEMPRE EL PR OGRAM A MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TI LACI O
Tarda. 4. Nit, a Iee 9'46

111MAD OR D ETINGUT
El dia 4 d'abril Joaquim Jiménez
tou estafat per un subjecte pel procediment de les «misses» en 700 pessetes. El perjudicat\ _ahir, velé el seu
tima.dor 1 ordenà .l& seva detenció.
El detingut fou portat al jutjat
de guà.rdi.a. on digué que s'anomenava Fulgenci Ba.luda Belluga, el qual
està reclamat pel Jutjat de Valls per
delicte d'estafa.

LA CALLE 42
(SOlament tarda)

TODO POR EL AMOR
SU MAYOR EXITO
Deml, matinal, a les 10'30 Preu únio, 1 pta. - DILLUNS:
I. F 1 NO CONTESTA - EL REY
DE LOS CAMPOS ELISEOS l
SUCEDIO UNA NO CHE.

1

Ahir, la «Penya Concòrdlall de /
Barcelona. va dipositar a la tom::m
de l'inoblidable Francesc :Macià, una.
tola de flors que fou lllurada nls
components d'aquesta penya en la
seva visita última a. la tomba dP.
Fermi Galan.
El gest senz111 l ple de fervor d'Il.quests amics nostres ha estat molt
ben vist.

Les mes competides, le.J de major loterès t ma:.;lllla emoció

~U B

Qualllloa l com un !fels millors d' EU ROPA
Apostes m utun
QuanleHa americana
REUNIONS CADA NIT
OlSl:IABTES 1 f'EI:>TlUI:>, rA.RDA 1 NIT
SlrYel da TAXIS COL- LECTIU I AUTOBUSOS llotra p,
Dll lle .. Plaça Ca talun ya
GENERAL, 1 pta
PREFERENCIA, t ptes

E

D

AV

GRAN PARC D'ATRACCIONI
Entrada, 60 cts. Funtcutar 1 ;;
trada, 1 pta.. Darrer fUnicUlar •
les 2
a

en
ble
CIOI

FRONTO NOVETATS
Avui, dissabte, tarda, a les 4,.
ROMAN • TRECET contra ot:
VA - GUISASOLA.
Nit a lea
10'15: ARAMENDIA - ARRI
RRIAOA contra PRUDEN • zgg:
NOZA. - Detall& per cartel.l4.

Frontó Principat Palace
Avui, dissabte, tarda: LUClO •
ELOLA ll contra RICARD<>- MO.
DESTO. Nit: RECALDE II - RA·
MOS ll contra AROSTEGUI IBARLUCEA.

ES PECTACLES PER
A AVUI

l ntenaa refrigeració. Temperatura
Ideal
Companyia Coliseum de Madrid

EL CAP DE POLI CIA I ELS
PERIODI STES

U UBSES DD1J LL ~ BilERS

L

i

Els periodistes intentaren ahir al

LA HUMANITAT

A

¡ PARE VOSTE LA BU RRA, AMI CI

gòrla.. En aquesta casa., després d'un
minuciós registre. es procedl a la detenció d'Antoni Múrcia. Garcia, 1 de
Lluís Parral Andrada. Aquest darrer
estava amagat ai water de la casa.
En aquest domicili es trobà una
màquina d'escriure procedent d'un
robatori comès en un comerç del
carrer d'Astúries, 65. També s'lncautaren els agents de gran quantitat
d 'útils per al robatori, llanternes, cor.
des. etc.
Els detinguts estan incomunicats
als calabossos de la Direcció, i els
objectes robats han estat reconeguts
per llurs propietaris. Hi havia un total de 67 màquines fotogràfiques,
pellicules, etc.

LLEGIU CADA DIA

8

MARICEL • PARK

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia da Comèdlea Valenolan81 dirichlda oer el primer
acton PEPE ALBA

O

Entrada, 2 Ptes,

a Lleida

MORENA CLARA

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

e

EL GALLO
ENRIC TORRES
MARA VI LLAS

FAN NY

Un
contracte
avantatJoslselm
oblln tancar el Romea. Per tal
que tot Barcelona. p~ veure
l'obra de l'any, l'Empresa ha decidit donar cada dia, a lea 5'30
1 10'15, a preus revolucionaria,
butaoa preferència, 3 ptes, lea alt res localitats a 2 otes..• entrada
general, 1 pta.:

*

Tercera: Psllon, 20'45: Citro, Sewarstone Sid, Golden Ease, Auro 1
Sonny.
Quarta: Jurit, 20'74. Rayo Swarst<r
ne Sam, Laburnum Belle, Rnirie Boune 1 Blue RUin.
Cinquena: Pulgarcito, 20'00. Tosca,
Zagal Malnstay, Barbata. 1 Armcro.
Sisena: Tabaco, 20'00. Petronio,
Perfection, Rebecca, Torero 1 Aquiles.
Setena: Ranera, 19'24. Duskie, Fla.ming Fox, Speedy, Pancho i Alarico.
Vuitena: Saltalre, 35'05, Blrlochd,
Nick 'l'he Mick.mann. Trébol 1 Bromians Doubler.
Novena: Savage Bally, ~0'45. Olly's¡
Pal, Centaure, Gallop!ng Major,
Zancudo 1 nect Rot Totcm.

O.mil, tarda, a les CIN;-Repeticló del genlaJ ctorero
RAFAEL «EL GALI.O»
»
GRANDIOSA CORREQUDA Dl
BRAUS
6 m as n lfloe b ra u s de a

NICOLAU - MARTORI

TEATRE ROMEA

Un ramell de flors a la
tomba de Macià

BRAUS• MONUMENTÀL

representar& l'obra de Pasnoh

PELAI, 8

LLADR ES DETINGUTS
El dia. U del corrent es va cometre un robatori al carrer de Tallers. 50, magatzem d'articles fotogràfics, per valor de 25.000 pessetes.
Encarregats els agents de la brigada criminal d'aquest servei, aconseguiren detenir el malfactor Gonçal
Alcónada Isas1, que es confessà autor del robatori 1 declarà que el que
havia robat estava al domicili de
Cristòfor Fernàndez Teruel, el qual
té un quadra al Grup Ferrer 1 Guàrdia de Can Tunis.
Anaren allà els agents l s'incautaren de tot el robat que estava carregat en un carro del Fernà.ndez Teruel, el qual també fou detingut.
Després es personaren al carrer de
Corts, 250, prop de la Riera de Ma-

VARIETATS

r EAT RE e AT AL A

HOTEL DE VENDES

*

Avut, tarda, a lea 4
lea 10: REV ISTA PARAMONUtt, a
MUSICA SOBRI! LAS OL ..T •
Carole Lombard I B1na C~bPer
EL DEREeHO A LA I=ELICI Y, I
per Charles Rugglea ¡ Ma DMa
land.
Es un Progr&n¡a 'IA!f.
MOUNT.
--

AVUI, TARDA. El meravellós
espectacle

R EVIITIII

.Sempre grans ocasions

PUBLIC

•

El millor programa de Barcelona

TEATRE COMIC

MI.TGES I MITJONS APREUS DE GANGA

L'ORDRE

EL 11a1

GRAN TEATRE DEL BOSC

ANTIGUITATS
MOBLES D'ESTIL
CALAIXERES ISABELINES
QUADROS ANTICS I MODERNS
MIRALLS
'
OBJECTES D'ARAM

¡

Kennel Club de Barcelona

I

D'AGOST D

ESPE CTACL ES PUBLICS

•

/TE ATR ES

REUNIO
Ahir a l mati hi hagué l'acostumada J unta de generals i coron~ls
p residida pel general d'aquesta Uivisió senyor Sànchez Ocafia.

•••

I

D ISSABT E, U

PUBLI • CI NEMA
Sessl.O contloua Seient UNA PES.
::;ETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS · VIATG ES. eto.

EMPRES A CAPITOL
CAPITOL. - Avui, tarda, a lea
4. Nlt, a les 10. Dues grans produccions: FASCINAeiON, per
Paul Lucas i Constance CummJ.ngs;
QUIEN MATO AL DR.
CROSBY?, per W!.nne Glbson 1
DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Avui, tarda, seealó contínua de 4 a 12'30: VI DA
NOCTURNA DE LOS OIOSES. un
hlm !<.nt&at!c; ETERNO SUERO,
per Ester Ra...ston i Ro¡¡er Prtor;
LIO DE FAMILIA. per St.an Laurel 1 Ollver Hardy 1 DIBU IXOS.
COMTA L. - Avui, sess16 continua do 3'45 a 12'30: 386 NOCHES EN HOLLYWOOD, per James Dun.n 1 El1ssa Fa:ve; CORAZON DE APACH E, per Charlea
Boyer; CUANDO EL AMOR MUERE, per Franlt Morpn 1 DIBU I·

xo s.

WAL KYRI A. - Avui,
sesaló
conttnua de 4 a 12'30: ENTRE
LA ESPADA Y LA PARED, en eapanyol, per Gary Cooper 1 Char.
lea Laugthon; A LA LUZ DEL
CANDELABRO, per NUs Asthe.r
1 Eltssa Landl; EL REY DE LOS
CAMPOS ELISEOS, per Bu.ster
Keaton 1 DIBUIXOS •

T E A TRE S
Barcelona. - Tarda 1 nit : cCualQui&ra lo sa.be».
Cbmic. - 'l'arda: «La sota de orost.
Nit: cMiss - .Mlss».
Romea. - Tarda 1 nit: cMoreua clariiJ
Tlvoll. - Tarda i nit: «Ripl, Ripl •
Hurral».
·
Espanyol. - Tru·da: cXuant.. Xu:mt..J
cPatroll.ll i proletaris», «Encara queda SOl a la torreta». Ntt: cEl rema.
ten 1 e Pare vost.é la. burra =~ 11.
Gran Price. - Tarda: «Maniobres ile
nit». Nit; eLa meva dona. és un
home».
Bosc. - Grandiosos prosra.mes. Veleu
secció espectacles.

CINEMES
Amèrica. - &Holeroa, Escàndaloo. n>
manos». d.)csru e ae caudl.leJ!IS».
Arenes. •Ln tsla del
IDISLl:riOJ,
ccondcmdo a n1uertc» 1 ,¡,;¡ C:ub
de mt:d1a. noche».
Actuali tats. - uocumentl\1 1 tl.anuoar».
Astor1a. - c/!;1 acgel aet urroyo» tUe
Lren a tren, dos l>odas».
Avmauda. - «l·raude l'-'SIU» ' we
Lren a trem»
Barcelona. - «&>y un tU>:"lttvo» tl!l
'eno1 del l:lnmDa~ 1 «GootteBado a
muerte».
Boneme. - cEl cnem1go pubHco num
1», cEl novlo de mamà~ J a.:tua.
Cló personal de Lola Cabctlo.
Bohém1a - «Sot All~"CIIC.u, .ua. rran
CJbQUi tlu . tlW utgro Que lellla el
alma. DIIUlCa»
Bro¡¡uway. - ..urac:a y suupatuu. •beamos o¡¡çlm!st~Uo» 1 ct:J ueso ot: la
gloria».
Co11seum, - «Musica so:ne 1as o1as1
1 cCJ aerecno a la Lellc;dad».
Centno emema. - llidnnJa» 1 c.'l trotn
IJu.<V

UDlpiO».

Caoltol. - cFascinaclón» 1 'Quien
mo.w al Dr. Crosby')».
Comtal. - ua65 noehcs· en Bollywcod»,
•Corazón de apacne» i t.(;uanoo el
amor muere».
U1ana. - cro, tu y eUa». •l::L ourla·
dor <h• FlorenCla» , c::;uette de marino•
Entonça. - «Gluo uocturuot. a<.;uao·
dO nace talta un ruUJgo» 1 •Aves
S1.u t·umbo» 1 eLa dama del clUb
nocturno».
Espiat. - cUede». •l·uya pnra slem·
pre» 1 cMascarnaa».
Excolsior. cVlda. nocturna de lot
Dloses», cEterno c=ueflo» 1 cUn Ilo
de tam11Ja».
Foo Nou
cEsc&tll!atos romanos•,
cBotero:t 1 ~Vaya nina».
Goya. - cEl cblco», c::la.IVad a tas muJeres» 1 cM.annero en tlerra».
Iris. - cGiorta 'i hambrc», cGente dt
arriba• 1 cCondenado a muert;e».
Kursaal. - c:k'o ne sldo espia», tAU•
d1encla Im pertallt.
La1etana. - cM.uslca y mujeres», cDt
.t.'Va para aciu 1 cDick 'l'urpin».
MarmL - cSorrell e ll.IJot, cEl g\161>0» 1 cSuaana tlene un secreto».
Ma..ièstio. - el-ra 1>1àvoto», eLa prUl•
cesa de la Czarda» 1 cSan¡re jovenJ.
Metropol. - c,t;:no.sls», eLa. prtncesl
de la Czarda».
.
Mistral. - cUn Ho de CamUia», ~~~
me quererte» i cEl nombre del """'
pano»
Monumental. - cEl negro que ten!!
el alma blanca», cEl stgno de ..,
cruz 1 cSev111a de m18 amores.t.
Mundial. - cRasputm y La z¡¡rlna•,
cEl o.buclo do la ertatura».
Núria. - eLa venus rubun, d'or el
mal camlno» i cUn secuestro aen•
sa.cionab.
Paris. - eLa. calle 42», cTodo por el
amor» l «Su mo.yor éxito:t.
Pathe Palace. cLuces de la clU•
dad», cJ:.·ra Dlàvolo» i cCaballeroa
de capa. y espada•.
,
Pubil Cm ema. - Reportat¡es d actualitat.
Ramllles. - «Ml vida enteraJ, cNo
soy nt!l¡'\in angeb.
•
Royal. - cLo que los mosea destrU
ren», «La ulttma. novela» i cvacaS,;~~z:_ea-m~Mb~~:S del corazóDJ 1
cUn ladrón en la alcobu.
Splèndid, cEl 96 de ca~~~:~
cHombres en blaoco• i cEl ..........Broadway».
Sol·
Select. - cAventura.s de Serloclt uxn~
mes» 1 cEl cnemlgo públlCO n
rol~

CD ~

Taha. - eLa lsls ael t.PS• " ' '
cho el roto• 1 cVolando voY•·..s tl•
Triomf. - eLa pe>UtuJ"•· ~'-""ro;

To~~~n~ ~ cv8~~t~~ ~l~~~ve.inl)l•

resas 1933». eLa Dolorosa». ~
Verdi. - d'ruta verde», «~¡ta al"'
ci&Qulta», cSra. casada De"""'
rido».
_,
(~
Voln. - cEl mundo ea '!'f~utW I
ment tarda.), cDa. Fran""""
cD!melo con música».
.a
Xile. - cRombr ee del ~· e»
hombre t.nv!.s!ble» i cQr!enta 1
cldentu .
__
1 IJ
WalkYriL cEntre 1& ""7~
arecb, cA la luz del ~·

ft,...

r

cm r.-, <1e loe

~

TOts els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT
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d

•
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11 D'AGOST DEL 1831

Ja humanitat

la humarittal

en

'

~
. ___
s_
~~O~R~IA~L~~L~L_I_B_E_RT_A_T____
- - -gedaCCió 1 Admln.lstracló
H D A U N I V E R S I T A T, 25
Te lèfon 22122
• 0

Jmpremta

La Ceda acompleix
el seu programa

Temes d'estiu

N U M.
14448
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TREBALL •
tló que afecta. de molt a prop la
N. R. A., 1 sobre la. qual es pot registrar una gran victòria: l'aprovació
del projecte Wagner-Connery.
De què es tracta?
La. llei sobre la reorganització In·
dustrial afirmava en el seu apartat 7è. la llibertat dels treballadors
per a organitzar-se professionalment
com ho preferel.x.in llur dret a les
negociacions ool:iectlves.
La suspensió de la N. R. A. per
les Corts havia de determinar la
supressió d'aquests drets? No cal dir
que les organitzacions obreres presentaren llurs protestes. Per altra.
banda, cal recordar -pel fet que
el pcojecte de llei Wagner era ben
anterior a la suspensió de les Cortsque una de les seves finalitats era
la d'acabar amb les maniobres deis
industrials que s'esforçaven a girar
l'apartat 7è. per a la constitució de
pretesos sindicats, les «Comp1ny
Unions». D'aqui en sorgiren nombrosos conflictes.
La. suspensió de la N. R . A. tingué
més o menys proper, a dt>Sproveir per efecte precipitar 1a discussió 1
els treballadors de tots e1s av¡,.ntat,. la votació del projecte que atacages materials que havien pogut treu- ven amb extrema violència totes les
organitzacions patronals. Es senst
re dels codls.
Aquesta solució deixa tambe in- dificultats que el projecte fou ado~
tacte el problema constitucional, és t.at simultàniament al Senat 1 a la
a dir si el Govern federal tindrà el Cambra per a ésser de seguic1a pr<Jo
dret, que li neguen les Corts, des- mulgat pel President.
tablir a. tot el pafs un¡¡. reglamentaLa seva finalitat és definida. colli
ció de determinades condicions eco- segueix per l'exposició dels mvtlus:
un
per
nòmiques i socials. RoosevelL,
...«Encoratjar la. pràctica 1 el promoment, havia semblat que desitja- cés de negociacions coHectives 1 prova. lliurar sense dilació la batalla en tegir l'exercici per l'obrer de la pleel terreny constitucional. Si hi ha na. llibertat d'associació, d'organlt,.
renunciat no deu ésser més que de zacló 1 de designació de representants
moment: hi deu haver molt de ve- al seu propi :mtuvi a fi de negociar
ntat en l'opinió que reserva aquesta els termes i condicions de llur emqüestió per a servir de plataforma en pleu o per a. qualsevol altra finalitat
la campanya electoral que tllldrà lloc d'ajut mutual o de protecció.»
l'any vinent.
La llei nova. determina, doncs, el
Aquest mateix problema constitu- dret dels treballadors «de signar concional es planteja, a més, en la se- tractes coHectlus mitjançant repregona gran part de l'experiència: sentants que els plaguin, elegits per
la llel sobre la reorganització agri- majoria; proscrm els sindicats pacola (A. A. A.), encara que aquesta tronals o «company unions». Instillei no sigui portada encara a les tueix, per altra banda, una comissió
Corts.
especial amb potestat de decidir 1
La reorganització de la A. A. A., controlar les eleccions de fàbriques
comprès en ella el poder de fixar per a escolllr els representants obrers.
els preus, amb les condicions, de
Eu dir que les clàusules de l'apartotes maneres una mica modificades 1 una majoria bastant feble so- tat 7è. no tenien valor més que en
bre la qüestió dels preus, acaba d'és- el quadre dels codis industrials quan
la llei Wagner tingués un caràcter
ser votada pel Sen~t.
L'experiència continua, doncs, però general, el President de l'A. F. I.,
Green, va qualificar aquesta llei de
en condicions més dlficils.
cgran carta» del treball americà.
No es pot dubtar que la llel esUNA VICTORIA OBRERA:
mentada accentuarà els progressos
LA LLEI WAGNER
moviment obrer, ja considerable
del
Donades aquestes indicacions generals, convé ara passar a una qües- des del començament de la N. R. A.

El que queda de l'experiència americana

Coses del ritme

La Llbertad conta que els de El
El fidel republtcd. t excellent peDebate ltan tret una ri/eta a casriodista Rober to Ca.str ovido escriu
fA Ttl~fon
telles del règim que ells toleren.
a El Liberal d-e M adrid uns roHeraldo d e Madrid p arla de la
mentans wbTe un llibre r ecent.
«Parece que la Escuela de Periotorma que la Ceda vol r esoldre el
.-- pREUS DE SUBSCRIPCIO
Reproduïm el f inal de l'arttcle: dLstas, que tan gractosos «doctores•
J)roblema de l 'atur forçós.
a la Prensa - véase el cYa»,
lanzó
ous.
3'60
..,..lona un mtl
«El que no tr abe.je que no coma,
cTodo el arte de los dominadores
10'60 1t
ra un trimestre
dljo la Ceda. ante3 de ascender al se empleó en empefiar la vlctoria que es modeio de camelos, errares
fo ; 1ca Llatina I Portuaal
Poder. Algunos dljeron: «Pues ese y hacerla. !n!ructuosa. A Catalufia y basta de disparat~ geogrà!icos - ,
6
•
13'~'!:n trimestre
es un programa social avanzado.» se le quitó el Estatuto, contra la ¡>ro- dlsfruta de cierto favor ministerial.
Como nada nos consta en firme,
~ltrts paJsos, un trimestre 27'- •
Eran, naturalmente, bombres de de- mesa de Lerroux, y se convirt16 la
recha quienes tal cosa exclamaban. a utonomia regional en llbr e gobler- nos limitamos a preguntar:
¿Es cierto que la. Escuela de PeNosotros, que veiamos las mas de no de parttdos y de personalidadt's.
Comparto el luiclo que merece a rlodistas de «El Debate1 tlene una
la Ceda nutrida.s de gentes de casino y patronos de tlpo feudal, co- Diaz Fernàndez la lnsurrecc16n leni- subvención del Estado de 25.000 pementamo3: La. frase es sincera; pe- nista stn Lenin y sln una guerra setas anuales?
¿Es clerto que el libramiento de
ro la interpretaclón, equivocada. El cual la de los cuatro afios, que ~ué
L L E R S

• ·EL

•.

•

Les dificultats de Roosevelt
després de la inutilització
de la N. R. A.
Els drets sindicals afermats i reforçats per la llei Wagner --- Es succeei·
xen profundes transformacions econòmiques i socials

que no trabaje no comerà, en etec- la. canter a de la revoluclón rusa y esta cantidad se hace a nombre del
director de la Escuela de «El Debato. El que no trabaje por no enron- del Estado sovlétlco.
L!bertad y justtcla hubleran com- te», Sr. Sànchez Julià?
t rar ocupaclón. Con lo cual lo que
¿Es clerto que anteayer se ha desparecia un grlto de guerra se con- pletada la victoria; pero la pasión
vertia, naturalmente, en una pero- ha. cegado a los vencedores, quienes pachado el libramiento de 12.600 pegrullada. Y as! ha ocurrido. Los pa- con la censura previa, hiW lmpedldo setas por el segundo semestre aderados no comen. Son unos seteclen- la explosión de las dUerenclas so- lantado correspondiente al a.fW acH1 ha actualment molta confusió
tos mil en Espaiia. Como el ham- ciallstas, entre bolchcvtzantes, cen- tual?
Sl todo ello r esultase clerto, ¿cuàl sobre l'estat de l'experiència ameribre no se resuelve con literatura n1 tristas o equidistantes y rcformistas,
con discursos, slno con med!das de y con ferocldades do tlpo antimar- es la fuerza moral de cEl Debate1 cana. Això es veu sobretot en les dJs.
Q()bierno, los seteclento3 mil indiv1- xista. han trocado en sUnpatlas bs para hacer CiUDPaiia envenenada. cussions que aixequen els projectes
contra las M1slones pedagógicas, que sotmesos al Congrés per l'adminlsduos de antes Siguen slendo sete- abomlnaclones.
Por algo se impedirà ver, por aJgo rinden un positivo serviclo a la cul- tracló Roosevelt. Aquestes discussions
clentos mil y mà.s. ¿Y Ja ley del
són molt agitades. Els observadors
P aro? Pues abi està. Pero levantar se impedirà hasta en las CorteS tura?
Conteste quien deba. Princlpal- de més a prop n'atribueixen la cauunos edlficlos oficiales y desguazar roentar lo que se ha vlsto, por alg~
fuego,
al
no
que
ya
condenarà,
se
depardel
ministro
señor
el
mente,
¡¡a, almenys en gran part, a una temunos barcos mercanteJ no ebsorbe
LOS CONSTRUCTORES
peratura. asfl.xiant que va dominar a
una. cantidad de obreros considera- a la fogosa. diatriba el libro de José tamento oorrespondiente.J
DE GUERRAS
Asturiast.
en
rojo
«Octubre
Canel
una !1 de sessió molt carregada. Això
ble. Todo lo que no sea que la act.lEl Sr. Diaz Fernàndez, tan astupot ésser, però cal reconèixer que és
-Pensara con sentlto comuno que vldad particular, la riqueza particu- riana
como el general Rlego, y mudWc1l 1 fins impossible de veure-Iu
n 1a Jtalla de Mussolina non pos l- lar, ponga en movimiento la Indusmà.s liberal que Rlego, se en·
clar en alguns dels conflictes parla~18 nlnguno problema sln resolu- tria y el comercio, los transportes y cho
amb
coincidfnt
Publicitat
La
y
libro
del
detractores
los
mentaris que, sobretot a. la Cambra
la navegac16n, resultarà la carabina cara con as1: «En cambto, frente a
l'editorial que publicdvem ahir, dels Representants, han fet oposar
1 hab!a
cl~~ habéls pensado en la guerra de Ambrosia.
l'ltntque
Veu
La
a
dir
de
després
llltl
calumniadores,
sus
estàn
ellos
el President amb la majoria: les
buscaria acomodo a los pa ra·
La Ceda. no resuelve el paro. Al
ca contusió que hi ha en la polt- oposicions que s'han format sobre deque en octubre, temblancto
dos, aunque sea en el otro mundo.
contrario: lo produce. Rebusca en mtsmos
tica catalana é! la que ofereixen. terminats projectes han unit descon1 y se escondls!ra.z:.
se
pànlco,
de
(De «El Sol».) las partldas y conceptos del presu- dlan, para después surg1r blandienels llígaires, els ta unes quante! tentaments molt diferents, grups que
puesto el modo de coger a un des- do la venganza y la delaclón. &sa
preguntes:
no obeïen en absolut concepcions
graciada buròcrata para darle un burguesia indigna que plde peuas
«81 no ens és permès de respondle gens anàlogues.
con
calle,
la
a
puntaplé y lanzarlo
prouu
elias
de
hace
y
muerte
de
deurà ésser
Per altra banda aquesta confusió
pretexto de si no cumplió para per- grama politlco, no puede despertar com voldríem, béalsens
nostres pregun- no és atenuada per la manera com
preguntar
manecer el requislto A o el requisi- en las clases populares otra cosa tolerat
qliestionarl
darrer
seu
el
Eu
tadors.
to B. Y, en seguida, ¡un cedista en qua odio y r epulslón. Hemos vlsto a es parla de confusionismes i d'equi- els esdeveniments ens són presentaLS
a nosaltres. Ens hem de plànyer una
su puesto!
ctertos hombres y ciertos partldos vocs per part nostr!l.. Es la tàctica vegada més del caràcter tendenciós
En el Consejo de mlnlstros de aprovechar la :evoluclón de octubre que
més amunt: els més con- de les tn!orma.clons, les quals exaayer en San Sebasttàn «se habló del para apoderarsc de los ayuntamien- fusosaHudlm
1 els més equivocs són els que geren com els plau els fracassos que
estableclmlento de CilD'lpos de con- tos, de la Dlputación, de los orga- demanen
categòrics als Roosevelt hagi pogut sofrir i es recentraclón como medio de mitigar nismes que el voto popular en su altres. Ensaclariments
podrien dir amb qui van serven de considerar que aquests frael paro».
dla les habia negado y reponer en a les corporacions públiques catala..- casso han estat corregits de seguida.
¡Ya tenemos la soluclónl Nada de él al màs vlejo, lnmundo y desacre- nes: ¿amb els upolitics» de la CCd.'\,
llevar a la. pràctica medldas que Im- ditada cactquismo. Estos son los ver- del cirerisme que diuen ells, o amb
L'ASSUIIIPTE DE LES uUTIpulsen la acUvldrui de la industria daderos saqueadores de la revolu- els «administradors «radicals? ¿Ens
LITATS PUBLIQUES>>
y el comercio. El indi\-1duo que ten- clón. Los saqueadores han llegado a podrien dir fins quan durarà ena
LOS HABER ES DE MARTI N E ~
ga dlnero puede hacer lo que quie- extremos tales, que las propias . ~: collaboració tan a precari que fins
Un exemple serà suficient: el del
ANIDO
ra de él. Ninguna traba social. El toridades de Ovledo han tenldo que a hores d'ara. no els ha permès de públique5l>, és a dir sobre els serveiS
salarto que le pla.zca. Y para todos oponerse a la consumaclón de cler- demostrar cap de les aptituds que públiques; és a dir sobre els serveis
Sl hay un Dlos, como asegura
los desplazados del trabajo, uno o ta..; verganzas y a la reallzaclón de s'adjudiquen graciosament? ¿On fi- concedits (aigua, gas, electricitat).
Gil Robles con tanto afàn...,
Exceptuades rares excepcions, llur
varios campamentos de concentra- clertos n63oclos. Se queria especular xen el seu 11mlt de flexibilitat estè¡estas manos quedaràn
ción. Ya no seràn, pues, sólo los co'"l el dinero concedida por el Estado ril? ¿Quan donaran per vençuts uos explotació és confiada, als Estats
secas en esta postural
mendlgos los que vayan a Yeseria.s. para la reconstrucclén de Asturias; terminis que fan cara de no acabar- Units, a companyies privades, la qual
(De eLa LlbertadJ.) Habrà
otros Yeser!as para los de~ poner precio al dolor; comerciar cvn se mai? ¿Què vol dir la confusió cosa és també, per altra banda, el
ELS REGIMS DE DICTADURA
graciados que no encuentren traba- los escombres de la ciudad deshe- permanent i l'equivoc perpetu en què cas dels telegrames l telefonemes.
.. jo. Un rancho y a trabajar.
cha. Desde aqui, y ante la Espaòa. viuen a l'Ajuntament i a. la Gene- Però aquestes nombroses societats lo¡Espléndido panorama de polittca de mañana, lanzo ml despreclo a ralitat, barallant-se amb els ;eus cals són substituïdes cada. vegada més
social el que se ofrece e.nte la. vista estos saqueadores de la revoluclón.» a!iats de la dreta, fent l'orni -això per empreses financeres constituïdes
de los españolesl»
Despachados quedan los que llama els ve de molt lluny- amb els radi- en «holdings». La concentració enSón del major interès les següents jornalers, pagesos, etc., el salari setDiaz Femàndez «Saqueadores de la cals, 1 veient-se sempre supeditats a cara ha anat més lluny: hi ba «boldades concretes que recollim d'una manal dels quals no passa - ni assor evol ucióllll.
ll inlcia.tives d'uns 1 altres? ¿Què dins» de «holdingsl>.
Segons això, Roosevelt, després de publicació tècnica. Les situacions de leix en la majoria dels casos- de~
El odio y el deseo de vengauza s'ha fet de la devolució I de la V'l·
flotan cuando naufraga la justlcla, lorac16 dels serveis re6Catats per la molt temps s'ba dedarat p~:-f"!:.lart força, com el feixisme ale~any, creen 10 marcs, és a dir, de les 30 pessé•
serveis per a la coHectivi- fatalment pobresa. L'Estat-gendar- tes.
d'aquests
ya escarnecléndola, ya confundlén- llca del 2 de gener, que tant ban
tat. A més, les aventures ruinoses per me serà sempre, a totes les latituds,
Tots aquests sous són els salaris
dola con el ajustlc1amiento. Asl, ca- combatut?
El conegut Marsillach enjudicia da vez se retarda mà.s y hace mà.s
Respecte totes aquestes qUestlo!lS a l'estalvi a les quals s'havien lliurat un enemic de les masses treballado- nominals. A un obrer, terme mig,
du de l'A B e l' obra dels savis t difcil, s1 no imposible, la anhelada o la conferència del senyor Vallès i algunes d'aquestes grans companyies res 1 una dUicultat per a l'organit- que guanyi 23,31 marcs setmanals
han zació racional del treball, salar,s, etc. se li faran els següents descomptes:
apolítics de l'Ajuntament.
sólo decantada convlvencia entre Pujats a Arbúcies tanca de cop; la - testimoni: l'afer Insull Ens limitem a copiar els següents un 13 per 100 obligatori 1 pagat
«La Comlslón gestora, al tomar partldos politicos y clases soclales.» Lliga no podia fer una declaració obligl't el Govern federal a voler
abans de sortir del treball, com a
d'impotència més brillant. Despr6s imposar un sever control; aquest fou detalls de la vida a Alemanya:
poses!ón del Ayuntamiento, contra..presenprojectes
dos
dels
l'objecte
d'això, ¿encara vol una situació r.n~
jo el compromlso de no hacer po"D'ençà que s'Imposà el feixisme Impost sobre ¡¡alar! 1 assegurança, 1
la
a
l'altre
1
Senat
al
l'un
tats
equivoca, més confusionària, i per
lltlca y d'e consagrarse exclusivas'ba operat una alça general en els d'un a tres marcs com a cotització
altra banda, més trista que la seva? Cambra.
mente a w1a labor admlnistrntiva.
preus de la majoria dels productes -no voluntàrJa, encara que alxi ea
trobaren
es
assemblees
dues
Les
coincidieforman
la
la
que
los
gallardament
Todos
aclarirà
no
Mentre
A El Siglo Futuro lfn passen de
alemanys. Les mateixes estadlstiques denomini- per a. contribuir a. les
-Y qué, ¿no sa haca usteo tadlcal'l
-Hombre. yo, afortunadament e, ron en afirmar que la actuaclón de
grosses. Es parla d'excomunions f seva posició, mentre no respondrà separades per un punt capitaL El oficials bo consignen. Aixi, per exem- empreses del partit nacionalsociadisposició a la ple, l'índex de preu dels productes lista. A1x1 tindrem, doncs, que abans
sus antecesores fué calamitosa, y
no lo neceslto...
de treure'! del mapa. El cas és que satisfactòriament aquestes pregunt~s Senat adoptà una
(De cPolitica».) llenos de generosldnd y de amor ciha hagut de constituir una «So- que es fan tots els catalanistes, que qual el Q()vern fou favorable. Ano- agrícoles registra una elevae>ó del de ~;ortir dc la fàbrica o el taller,
mort», detervico, ofrecieron administrar de tal
ciedad de Amtgos» que tindrà cu- no perdi el temps amb interrogat.o- menada «clàusula de
els productes ali- 1 suposant que hagi donat dos marcs
la supressió, a partir de l'any 61 al 100 per 100;
modo, que hablamos de quedar bora de defensar-lo dels atMS que ris que fan més visible la lndtgcn- mina
mento.XJs han augmentat el seu preu per al partit, el salari de 23,31 - jor1942,
del
casos
determinats
en
o
1940,
governacollaboració
seva
la
de
cla
quiablertos. Claro està que el ml~
se li vénen prodigant des del ma.tots els «holdings», les filials del en un 2S per 100. I en Idèntica pro- nal mig oficial d'Alemanya- haurà
mo ofreclmiento nos lo bablan heteix camp catòlic. Un camigo» re- mental en aquest règim transitori de
són no societats explotadores, porció ban pujat els lloguers dels quedat reduït a 18'25 marcs.
qual
reconciseva
la
lamentable
més
1
cho todos los Ayuntamlentos anteplica:
els serveis de transport,
Amb aquest jomal, amb aquests
liació amb una. llei que titllaren d'in· sinó d'altres «holdings». No es veu habitacles,
riores, sin que les prestàramos mumassa bé perque (però la propagan- aigua, llum, etc., etc. I mentre, ¿què divuit marcs 1 escaig, l'obrer ha d e
«MM.entras encontremos hombres constitucional.»
cho crédito; pero esta. vez, después
da i les maniobres deiS finance~:s ame- passa. amb els salaris obrers? Oficial- ~;ostenir la seva famUia durant tota
de los sucesos de octubre, y contan- deslnteresados poco daño podràn
naçats set!ur qu' no hi són perquè ment han e:¡tat elevats. En realitat, la setmana. Com que l'habitacle és
do con el apoyo de los técnicas de hacernos las calumnlas y nada valsi) la Cambra dels Representants va han sofert tal disminució, que els car a Alemanya, l'obrer necesslta.n}.
la Lliga, esperàbamos que la cosa dràn las persecuclones, vengan de
refusar de seguida el ::;enat en aques- treballadors germànics es troben en dedicar, almenys, set marcs setmairia en serio. En lo que pudlmos, donde vengan.
nals per pagar la casa. Amb la qual
ta. condemnació dels «holdings;> el el situació anguniosa.
Y, como final, diré que la enemiles ayudAbamos, lnfund1éndoles alienA Alemanya solament, b1 ha dos cosa, per alimentar-se 1 vestu·-se ela
pruner grau.
to con elogio a veces exceslvo. y que ga qlle muestra hacia nosotros alguanyen
que
treballadors
de
milions
tres o quatre familiars del treballad'una
parlat
s'ha
d'això
propòsit
A
no tenia màs objeto que el de ha- gún rotativo que blasona de catóprotesta contra Roosevelt 1 fins s'ha més de 35 marcs setmanals, és a dir, dor, tindran, com a màximum, 11'23
cerles perseverar en sus propósioos. lico, sin perjuiclo de hacer estrepide
advertiment
curiós
anunciat la fi del seu regne! Es trac- lOS pessetes. Bon, naturalment, els marcs per setmana. Ara bé: segons
El Sr. Pich no desaprovecba. oca3i6n tosos reclamos a espectàculos inmotava d'enllestir la feina. De ft!t les homes especialitzats, els obrers pre- les matelxes dades oficials, per a aliObrera»
«Solidaridad
para anunclarnos grandes reformas, rales, no es cosa que extrañe a na..que ferits, els que formen a l'avantguar- mentar-se, donat el preu el~vat 1
PROBLEMA RESUELTO
La "Sol." publicava, en la seva coses s'arrangen: és probable
lo mismo en el Ayuntamiento que die, y meno:; a. mi, que en una ocaavui dia la Cambra s'afegeixi a la da del nacionalisme 1 treballen en l'alça constant dels productes al!Procedlmlonto usado por todas las en la Generalldad, y la separación sión tuve que dlrlgirme a ese perió- edició d'ahir 1 en lloc molt visible, cCIAusula de la mort», que ha. es- llocs
destacats, especialment a les mentosos, cada familia obrera predictaduras para t ennlnar con el pro· de las actividades politicas de las dico - cuyo nombre todos conoce- requa.drat en el centre dc la prime- tat defensada per la. majorip. dels fàbriques
d'armaments, productes cisa, com a. minim, uns 20 marcs.
blema del paro.
administratlvas. Ha llegado el pri· mos - en súplica de que llamara la ra pàgina, el següent advertiment, senadors.
químics, etc. Altres dos milions d'o- ¿D'on podrà treure l'obrer aquesta
atenc16n de sus lectores para fava- que ens limitem a reproduir sense
<De «Heraldo de Madrid».) mer desencanto. La Comlsión gesto- recer
ordre,
matet.-c:
del
qüestió
una
Sobre
brers perceben salaris setmanals en- 8'75 marcs setmanals que li mana unas pobres monjitas, que comentaris:
ra municipal, tan administrativa coRoosevelt ha obtin.,aut igualment un tre 23 i 35 marcs, és a dir, entre 69 quen? ¿De què pagarà. els vestits,
mo el alcalde, no ha sabldo confec- siD recursos para subsistir, me ha"Un volante apócrifo
èxit Important.
conme
se
y
protecclón,
pedido
bian
105 pessetes. Després ve una gran les sabates, la llum, el tramvia IM)l"
y
cionar un presupucsto. Se ha visto
ESTA CIRCULANDO POR CATAEn posar en pràctica les seves Idees
obligada a prorrogar el que biciera testó PGf el ~tario de la Ollf'ec- LU:NA EN NOl\mRE DEL COMITE sobre l'explotació dels serveis púolics, quantitat dc treballadors, la gran anar al treball, etc., etc.? La res~
massa del proletariat alemany, que ta no es dlffcil. L'obrer, la famflla
el Ayuntamiento de la Esquerra, que ción- efl carta l!tle conservo-, que
REGIONAL DE LA C. N. T.
ha posat en vigor, tal com és satan duramente babia censurndo. Nos «1an1entando carecer de medios paDesde hace dlas circula por los but, el programa. dels treballs de la guanya jornals que oscillen entre 10 obrera menjarà. molt menys del qu$
han dado los seíiores de la Coml- ra poner remedlo a esta. necesidad, lugares de trabajo un mnnlfiesto con- uFrennessey ValleY», la qual té per 1 22 marcs per setmana, és a dir, ha de menjar. I callarà, perquè sl
sión, ademà.s de la prueba de su consideraba <dnconvenlentislmo y en tra lo::¡ S'ndicatos Libres, encabeza- objecte ei proporcionar energia elèc- entre 30 1 36 ptes. I, per últim, una protesta farà. cap, indefectiblemen~
poca. capacidad, muestras de deli· absoluta inc!lca.z», abrlr ¡¡uscrlpcio- do con las iniciales C. N. T. y A. I. T., trica a. la irrigació. Es, doncs, una em- massa informe d'obrers no especialit- al presidi o als camps de concexicien te educación polltlca y civil: se nes públicas en sus columnB.S)).
fecha del mes de agosto, Barce- presa d'Estat que detenta un mono- zats, prop de tres milions i mig de tracló."
Los comentaries a esta respuesta con
han insultada entre ellos, como en
lona, y suscrlto por un presunto co- poll e~ una regió extensa, la qual ha
cointodos
y
lecklr,
cada
pondrà
los
los mejore.:: tlempos. Nos ban demitè Regional. Mlembros del Comité estat Violentament criticada. Per tant
cidiràn con el mic.»
fraudado una vez mà.s.»
Regional del organlsmo confederal el CongNs ha renovat bo i retor:
nos vlsltan para que hagamos cons- çant-los, els podel"s de la seva adtar que dicho manlfiesto es absoluta- mlnlstració especial, la T. v. A.
monte ajeno a la organlzaclón, que
I això no és pas un èxit del gran
no tiene nada que ver en su gesta- capitalisme
ción, y que se ha vlsto sorprendida
por esta maniobra cuyo origen y
L'EXPERIENCIA DESPRES
verdaderas intenclones no puede
DE LA SENTENCU DE LES
CORTS SUPREMES
precisar de momento.
Aquesta oatalla epísòdica s'ha in~
Como comprt:nderàn nuestros lectores, la poslcló:t de la organtza.ción crit en un quadre més ampli· el de
frente a los Sindicatos Libres es la l'esdevenidor mateix de l'experlència
RESTRJCCIO NES
de siempre. Pero el COmité Reg: onal Roosevelt.
No &ba pas obhdat la sentèncta de
rechaza toda responsabllidad por el
Llbertad, la verdadera restringida
maniflesto que circula que, al pre- les Corts supremes, que declara an<De cPolitica».)
sentarse como producto de la Con- ticonstitucionals diverses lleis, en prifederaclón Regional del Trabajo, en- mer terme les de la reconstruccló
~--------*----~~--vuelve una burda maniobra contra industrial nacional.
Els adversaris havien aleshores prola. mtsma.
Es màs, dicho manlfiesto tiene clamat l'esfondrament de la N. R. A,
todas las caracterfsttca.s, por la for- una de les dues peces mestresses de
ma en que està redactado, de un l'experiència.
En rebatre1, ha. calgut donar-se
verdadero acto de provocaclón. P or
todas estas razones, el Com~té Re- compte que lD. supressió pura 1 simindustrials era plena
gional advierte a los trabajadores ple dels codis
dubtes. No pot Ignorar-se que hJ
de que no sea tomada en cuenta. La de
'rRIBUNAL D'URGENCIA
patrons que han agafat
palabra autorlzada contra los Sindi- ha hagut
a pretext la sentència per a
catos Libres no es la del volante com
Reststeneia. - Antònia Frane<ès I
les hores de treball 1 reaugmentar
apòcrifa que circula por abi. Serà dwr els salaris
.XÍilléncz 1 Carme López 1 Garcia.,
tot t que en con~lllparcpueren davant el Tnbunal
dicha en su oportunidad y a ella junt, la resistència
dels tr~balladors
debe atenerse el proletariado que 1 l'amenaça d·una vaga
~~enc1a acusades de l'esmentat degeneral forstmpatlza con la central confede- mulada per la «F'ederació America,.,E_:;spres de les proves el Tribunal
na de 'l'reball» han aturat aquests
l""dcrà l'ocorregut com una falta
moviments repressius. Igualment la
condemnà. cada una de les procesSARDANES
LES
majoria de!s industrials han cÓmsades a la muita de so pessetes.
près que la supressió dels codis arA LA PLA ÇA DEL SOL
A profit de l'Hospital Cllnlc 1 or- ruma.na les temptatives d'nll!nmtNOTICIARI
ganitzada per l'Associació Protec- Z::cló 1 portana a la competència
tora de l'Hospital Clintc, es cele- desenfrenada i a la baixa ruinosa
PRESA DE P OSSESSIO
El
brarà una extraordlnàrUl. ballada. òL dels preus. Alxi les coses han restat
senyor Josep Ferrer 1 Duart,
sardanes demà, diumenge, dia 18, aproximadament en el seu r<t.at pri~es les \'acances, prengué ahir
a les onze del mati, en el magrnHc mitiu.
16 del seu càrrec, al jutjat
tu:un. 10.
La mat.elXa N. H.. A. no podia IIl!l.Denvelat bastit a la Plaça del Sol, a.
tenir-se com abans. Si ha. estat prorcàrrec de la cobla. Anti¡,¡a Canigó.
pel Congrés per una durada.
rogada
11AMICS DE LA SAR DA NAn,
de deu mesos ha estat sota una IorGRACIA
UN A.l'tlANT DE OONFIANÇA
Avui, diSSabte, d1a. 17, a les set de ma molt restringida i per a un paper
ls tarda, al carrer Indústria, .:sn- molt llmitat. De fet, no és més que
lla~~~Esquivas 1 Mufioz, ha denuntonada Passeig de St. Joan, i nit a una orga.nltzactó d'estudis.
&tnan utja~ de ¡uà.rd1.a, que el seu
dos quarts d'onze a la Plaça VirLa solue16 és evidentment mediobUClll,t ha desaparegut del seu doEl PAlau de la VIrreina, ~e ha estat d&olarat monur.~ent h lstòrlcoo1
reina (St. J oan), tindran lloc dues cre. No pot. ésser més que transil erecOO: dSants, emportant--se'n joies
lnclós enel registre del Patrimoni h lstòrJo
ballades de sardanes a càrrec de Ja tòria. Deixa. subsistir el perill que artlstlo I que ha quedat
La ,..... e molt de valor.
•
Artlstlc I Cientlflo de Catalunya
cobla. «Barcelona• onctal
els patrons es decidl'ildn en un t<'mps
""'11cia el cerca..
rFoto Centelles)

El fum de «La Veu»
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L'OBRER ALEMANY SOTA EL «NAZISME».
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El gravat i el dibuix soviètics

A

LA FOLLIA RACISTA

«Reculls iHustrats de la V. O. K. S. (Societat per a les relacions culturals de la
U. R. S. S. amb l'estranger)»
L'art gràfic soviètic es presenta
6ota aspectes múltiples i complexos.
ÈJ gravat 1 el dibuix no són més
que branques especials seves. Tant
l 'un com l'altre tingueren un gran
tJxit en l'Exposició retros~ec~iva de
quinze anys de gra vat sov1èt1c, c<!m
també en les exposicions lnternaClon als de Paris (1925) i la de gravats
sobre fusta, de Varsòvia (1933). De
~t. es tracta d'uns ~è~eres d'una
8l'Bn importància a Russ1a.
- Amb tot, és impossible considerar
l'a'rt ¡¡ràfic soviètic contemperam
com el resultat exclusiu de la revo~ució d'octubre. Mentre que el cartell
1 la caricatura ofereixen un art. a.bsòluta.ment nou, purament sov1et1c,

<<Els pescadorsll,
gravat de Koupréianov
gairebé totalment de l'art
d 'avantguerra, hom constata que en
el gravat, l'aiguafort i el dib~ix, _les
afinitats amb les antigues lnspuaclons són malt més marcades.
Els artistes pre-revoluciunaris, per ò, consagrats en cos i ànima a la
seva classe, no pogueren revisar llur
Ideologia ni marxar al pas amb l'art
r evolucionari. Tot el que aportaven
de preciós a la tradicio del dibuix i
de la iHustració de les obres literàries, fou utiHitzat per la generació
següent, que es proposava crear un
art sobre uns altres principis. En el
periode pre-revolucionari, l'art ~t
d'«avantguarda», com el suprematlsm e, el cubisme, etc., ocupava igual'ment un lloc bastant important.
Contribu!, en certa manera, a l'evolució de les arts gràfiques per
certes recerques sobre la forma, el
color, etc.
Els disset anys t ranscorreguts,
d'octubre ençà, han canviat completament la percepció de l'artista. El
gravat soviètic s'ha transformat igualment. Ha perdut el seu ::aràc~eslllgat

nor en 50 llengUes. Catalònia, 1935.
vegades, fins i tot en la tècnica
escultural (abans d'ésser gravador
era escultor), Kravtxenko s'inspira
en la pintura 1 en el romanticisme
una mica irònic de Gavarni i de
Daumier. Aquesta ironia toca gairebé, en Kravtxenko, el patètic, però
no l'absorbeix mal fins al punt de
privar-li l'observació directa de la
natura i de les percepcions del món
seestret de
Del lirisme
vivent
Berlin, 16. - Elllder de 1 mov1ment
Gògol,
de les
iHustracions
ves primeres
Hoffman 1 Dickens, Kravtxenko ha antijueu alemany Jullus .Strelcher
passat a les obres monumentals, en- pronuncià anit, al Palau dels Esports
terament consagrades a l'actualitat berlinès, davant 25.000 persones, el
soviètica. El «Dnieprostovi» és una seu anunciat d 'scurs de propaganda
de les obres més característiques de a favor del moviment nacional conKravtxenko; són famoses també les tra els jueus.
strelcher sobrepassà en aquesta
seves iHustracions per al «Don paocasió iota la seva anterior vlolènclfic». de Xolokhof.
Piskariev treballa sobretot en la ela que prodigà en els seus atacs als
iHustracló de llibres. Treballà una israelites, els catòlics i la Religió.
streicher, que des de fa dotze anys
colla d'anys en la lHustració d'«Anna Karénina», de Tolstol. Starono- es ve ded .cant sense descans a atasov s'ha distingit aquests darrers car els jueus 1 és editor del periòdic
temps per les seves illust~cions ~l antijueu "Der Stumer", és autor de
llibre «Resultats de la prllllera e- nombrosos llibres de propaganda
antijueva.
poca quinquennal».
A "Der Stumer", publica sempre
Pavllnov és un gravador que s'assembla molt a Favorski. Fou el pri- una secció que titula "Els jueus en
els seus crims sàdics conparticular;
mer que aplicà al retrat el gravat
de tra la raça alemanya".
els deixebles per
D'entre Goutxarov,
fusta.exceHeix
sobre
ts
d t
Favorski
Streicher és un dels més es aca
l'originalitat i la maduresa del seu
talent Són notables també Pikov, membres del partit nacional-saciaEtxeistov, Tuganov, Poliakov, etcè- lista i un dels més vells companys de
tera. D'entre els joves gravadors de lluita d'Adolf Hitler, i frueix de la
Leningrad cal assenyalar Budagvki, completa confiança del "FUhrer".
il:lustrador de Dickens, ple d'ironia Després del "putsch" nacional-soi d'humor; Motxalov, !Hustrador de cialista de Munic fou tancat amb
ll!bres per a Infants i per a la jo- Hitler al fort de Landsberg del Lech.
Es cap del partit nazi a Francònia
ventut, i Eudovin.
Sl ens girem vers l'aiguafort, la i membre del Govern de Bavlera.
Amb motiu dels recents successos
litografia 1 el dibuix, trobem les tendències peculiars a tots els artistes ant!jueus registrats a la Kurfursde la u. R. S. S.: l'optimisme, l'aie- tendam de Berlin, les autoritats progria del viure, l'afirmació del món hibiren per alguns dies la publicareal, etc. Aquestes qualitats són vis- I ció de l'òrgan antljueu "Der Stutents sobretot en l'esclat jovenívol, m er" 1 es creia que el moviment
en el riure de la joventut, en la jo- contr~ el jueus anava a acabar. Anit
via.litat ! l'elegria del treball i del es comprengué tot el contrari en cerepòs, en els retrats dels .homes Iebrar-se l'important acte que anem
nous, formats per la revo!uc1ó. Els I a ressenyar "organitzat oficialment
art~tes s'esforce~ a fixar, amb el pel partit nazi".
Julios streicher aparegué a la trillaplS i amb el J?lDZell, els fe~òmens
pride diversos
la Vlda, no
mtUtiples
d
d
_ al'
el buna acompanyat
als tallers,desobrevolen
tanqueni canv1ants
es
pafs amb els aviadors, acompanyen mats. nacional soci lStes, e1 cap e
llotja
una
En
etc.
Berlin,
de
P?liCla
les
visiten
pesca,
la
a
pescadors
els
fàbriques llunyanes, les ciutats de d honor hi ha':'la el princep August
,
Maguttogvsk i Kusnietsk, la central Guillem de Prussia.
hidroelèctrica del Dniepr, Tenen la . ~treicher inicià el. seu ctscurs dipossibilitat de visitar els llocs més ngmt-se a!S perio~lStes e~trangers
diversos de l'immens pals, del mar que feien mi'brmac1ó de 1 acte, als
quals digué que els parlava per a
glacial al Pamir.
D'entre els especialistes del dibuix sortir al pas de les informacions faises publicades a la premsa estrang.era la qual, per exemple, ha vingut
dient -{figué Strelcher- que jo tenia el propòsit d'arribar a ésser president de la pollcia de Berlin i m'ha
anomenat repetidament "tsar sangnant de Francònia ".
"En els incidents de la Kur!urs-¡
tendamm no hi hagué ni un sol
jueu mort. Si nosaltres no ens ocu-

«Els nens alemanys miren els cignes i escolten els ocells com canten. Els nens jueus
s'ajupen entorn de les gàbies de les feres»,
diu Streicher
pem dels salvatges linxaments de
negres a Nord-Amèrica, tampoc no
cal estranyar-se que conduïm pels
carrers d'Alemanya a aquells que
hagin pecat contra els principis racials, amb l'objecte d'intimidar amb
l'exemple els que volguessin imitarlos."
On els jueus detentaren el poder,
els pobles sofriren ruïna o decadència. Alemanya hauria pogut conslderar-se perduda sl hi hagués hagut
un canceller jueu per a salvar-la.
Encara amb les aigües del baptisme resUlta impossible fer d'un jueu
un antijueu. Quant de temps ens ha
costat fer que els tribunals reconeguïn els crims contra la raça!
La qüestió jueva, en contra del
que molts creuen, no fou resolta amb
l'adveniment al poder del nac!onalsocialisme. Potser és ara quan camença el més dur de la nostra tasca.
Per a provar la malicia de la raça
jueva, no cal més que visitar el jardi
zoològic. Els petits alemanys miren
els cignes i escolten el cant de les
aus. Els pet its jueus, pel contrari,
acompanyats dels seus mestres, s•agrupen davant les gàbies de les fetes, perquè aquest poble és un poble
de feres.
Parlant després sobre la qüestió
dels matrimonis mixtos, l'orador dlgué:
"Sl un n egre o un jueu es presenta
amb un cert ificat de baptisme catól!c, se'l casa sense més investigacions
amb una dona alemanya. El capellà
diu: "El certificat de baptisme ha
d'ésser igual per a ambdós cònjugues"; però Déu diu; "Si jo hagués
volgut que els homes blancs, negres
i grocs es barregessin entre si, no
hauria tingut necessitat de crear races distintes." Déu no vol que es
baiTegin ésser que no tenen entre si
res de comú.
Els membres del nostre partit, que
creuen laborar pels fins del nostre
moviment en maltractar els jueus o
en trencar els vidres de les cases
d'aquests, mal han estat nacionalsoc'alistes. Eren provocadors, com
s'ha comprovat perfectament davant
els tribunals.
El qui conegui la qüestió jueva sap
que per a la solució del problema de
les races intervenen forces que vénen de l'eternitat. Tenint confiança
en aquestes forces no hi haurà necessitat de pensar en l'esdevenidor.
Encara h1 ha sacerdots partidaris

d'aquest mateix Crist que malei els
jueus, 1 que no senten vergonya en
fer causa comuna amb ells.
L'Antic T estament és una coHeccló
d'historial escandalosa i en ell trobem totes les perversitats de què
som testimonis avui dia.
Si el Déu dels jueus hagués d'ésser
el nostre Déu, jo preferiria desesperar de Déu. No tenim necessitat de
Déu ni tampoc dels sacerdots de doctrines antinac!onals que feren causa
comuna amb els assassins jueus 1
s'uniren a ells per a destruir el poble alemany.
El 30 de j uny del 1934 calgueren
alguns traïdors, però no els jueus
instigadors del moviment.
Els estrangers no h an de veure
cap perill en el nacional-socialisme.
El tercer Reich viu, està en peu amb
un alemany pur com a guia i ningú
pot arrebassar-nos-el."
Jullos Streicher acabà dient:
"El bolxevisme és una. dominació
radical dels j ueus. Només un ésser
vil podria negar que una cosa aixi
s'hauria produït a Alemanya sl Adolf
Hitler no hagués deturat el seu poble vora l'abisme. El cel ens ha donat el nostre guia, Adolf Hitler, al
qual ha escollit entre el poble. La
lluita del nacionalsocialisme contra
el judaïsme alliberarà el poble alemany d'una r aça marcada eternament al front amb l'estigma del seu
crim amb el Màrtir del Gòlgota.
Els altres pobles ens agrairan algun
dia l'haver portat a cap aquesta
lluita."
El discurs de Streicher fou repetidament ovacionat, 1 foren aplaudides
amb entusiasme algunes anècdotes
antijueves, més o menys escabroses.
La gran manifestació antijueva
acabà aixecant-se la concurrència
per tal d'entonar els himnes nacionals, el "Deutschland Uber Alies" 1
el "Horst Wessel", seguits d'un triple "Heil Hitler!".

EL DISCURS SEMBLA EL
PRELIMINAR D'UN NOU
ATAC CONTRA ELS J UEUS
· I ELS CATOLICS
Berlin, 16. - Immediatament d'acabat el discurs de Julios Strelcher,
els corresponsals de la premsa estrangera entraren en febrosa activitat, 1 trameteren als seus periòdics
amplissimes informacions del discurs
al qual es concedeix gran importància perquè se'l considera preliminar
d'una nova 1 vasta campanya antijueva a tot el Reich.
Els informadors estrangers trameteren amb especial interès, els paràgrafs que els adreçà l'orador quan
els digué mirant-los fixament: "No
conec professió més vil que la del
m entider" i acusà la premsa estrangera de "mentir descaradament quan
parla de les coses d'Alemanya".
Alguns informadors italians, francesos, anglesos 1 americans, trame"
als seus peciòdics paràgrafs
teren
-=s:~D
•
. ::cc"
blement absurd i prou fort per a,..~.
sencers del discurs.
o·- .~
juratdesqualificar
A la sort!da del Sportpalast, on
de !e.ens refermanca
ma la nostra Ull
tingué lloc l'acte, l'ordre fou absolut,
No se n'escriuen cada dia, secom s'havia mantingut al prop! local
nyors, de novelles com <cZodlac»: no
se'n troben a cada cantonada. A des1 als voltants de l'edifici on hi hapit d'això, o tal vegada precisament
via moltes desenes de milers de perper això, quan se'n publiquen hom
sones que escoltaven el discurs per
mitjà d 'altaveus.
¡n~:nl.
silenciar-les.
arreconar-les.
procura
t
L
i\Lil
contra Rff¡~~:~c
dels mediocres
el triomf
Es
Streicher estudià les rlgures jueves
l'agosarat que té personalitat pròmés eminents en la vida politica 1
pia. Per això és un go1g i un deure
cultural, i cità Disraelli, Von Ratheper a nosaltres, que no formem part
nau i George Hermann, els quals dede
capelleta,
cap
-ni ganes- de
clararen en els seus escrits que la.
cap clan, de cap safareig literari,
raça. hebrea mai pot assimilar-se.
cap allà l'any 1898, en temps de la
agafar el llibre preterit 1 du als nosEls periòdics del mati comenten
guerra de Cuba, amb la subsegüent extensament el discurs de Strelcher
tres am1cs:
- Llegiu aquesta obra, que és bella intervenció d els Estats Mixtos, Po!n- que publiquen integre, 1 recomanen
d'estil i de concepció; que és ongi- peu Gener regentava una farmàcia la seva difussió per tot Alemanya.
nal 1 té una Intensitat de pensa- a Barcelona.
Quan els alarmistes, esverats pels
ment com no trobem en la majoria
de les noveHes lloades escandalosa- canons de la Barceloneta, varen ter
ment al safareig dels amics de l'au- córrer que els ianquis venien a IJc>mU
bardejar-nos, el gran Pelus va aprestor.
Caldria que la critica no es fes sar-se a collocar a la porta del seu
S EGONS ELS ITALIANS HA
per simpatia o antipatia personals; establiment una bandera blanca ¡
~SU~~TEtu,:g;IA,JE ,Ji>T SE·
caldria més objectivitat, més hones- una ins~pció _de gran tam!lnJI on
Roma, 16.-Not!cies de premsa no
~~~~r ¡f~~~1C ~at:l!r ~u~it l'~~ hom podw Uegt~: .«f!uv tràglhl.
un amic nostre pren la tresca a confirmades diue~ que a Albània ha
l'actual epidèmia de bandarrisme;
caldria pensar, sobretot, que silen- la porta de la seva casa estiuenca. esclatat un moVllllent revol~;~cionari
ciar les valors autèntiques a la llar- S'ha jet nit L 'home butxaqueja cer-~ q~e el Govern ha pogut dommar rà~:~oi t~e cfi~a~~~~c~ésp~ ;:~A;~·:: cant tabac i, en no t~obar-lo, 5ordena Pl~~~f~· que el focus de la rebel:lla
teressades que hom llanci a l'entorn al seu m_enut, un bnvall de anlfS, es trobava a. Tirana on han estat
forces de l'exèrcit
concentrades
entn a cercar-ne.
· i d e ¡a seva obra, quJ
La policia albanesa ha pract.icat
Al cap de P.Oc
preStigi
d'un
d t la tveut .del
d se sen.
sempre resten en ui l'autor
l 'obrafals
nombroses detencions
na posició falsa i artificiosa. En marrec que en a de tns es an ·
·
- Papà!... No m'hi veig!...
canvi, regatejar mèrits, combatre un
1 el pare, impacient, 11 respo"!.,
UN PERIODISTA MATA UN
escriptor de personalitat i original!GENERAL
tat pròpies 1 no manllevades, a més enèrgic:
Roma, 16.--sembla confirmar-se la
- No t'hi veus? ... Acluca't/
de mesqul, és contraproduent.
Breu silenci i nou esgarip del noi noticia publicada pel periòdic «VaEl literat català no mereix aquest
tra». donant compte d'haver escla.premi del silenci, de la preterició, de obedient:
tat a Albània un moviment r evoluTampoc 710 m'hi veig!
desconsiderada.
més
impolidesa
la
clonar! que fou ràpidament dom!n:\t
• • •
El literat català, escrivint en cataEn un miting electoral, hi pren- pel Govern.
là fa un veritable sacrifici. No ens
0
Ara s'ha sabut que durant l'esmenSIS
podem desenganyar, ni en nom del gueren part, casualment, cinc
tat moviment que tingué el seu epipatriotisme, d'un patriotisme fals I doctors en medicina.
a Fierl, fou assassinat l'ins.centre
conspicus
dels
un
l'acte
Presidia
mal entès les més de les vegades:
a. Catalunya hom no llegeix. Cata- del poble. Per tal d'anunciar els ora- pector de l'exèrcit albanès, general
lunya té uns quatre m!l!ons d'habi- dors li tou. tramesa una llista ! els Ghllardi 1 el seu xofer, per un petants. Doncs bé: quan a Catalunya nonl3. Els que eren metges, ht /i¡¡u- riodista anomenat Tscbekeresi E:J.
qual féu diversos dispars contra l'aues venen dos mil exemplars d'un raven amb l'abreviatura «Dor».
No sabem què diantrl' degu~ z;e. tomòbil d'aquells.
llibre, ja és un èxit. A Catalunya,
pel que es veu, tan sols hi ha dues ger-hi el president. El fet ~s que
mil persones que lle¡¡eixen. La resta cada v egada que anuttciava un gal~.
LA REVOLTA VA COM EN•
deuen ésser analfabets. I és proba- ho jeia en aquests termes
CAR AMB LA MORT DEL
- Ara farà ús de la paraula, el
ble que molts d'aquests analfabets
GE NERAL
creguin estimar Catalunya, creguin ciutadà «darandor¡¡ Fulano de T11l.
16.--se sap que els disturI els «darandors¡¡ per molta medi- bisBelgrad,
ésser patriotes. El patriotisme, però,
a Tirana tingueren per
registrats
és quelcom més que cantar «Els Se- cina que sabessin. confessaren des- origen l'assassinat
del general Gagiadors» l posar-se llacets barrats prés que desconeixien aquell tract,z,- llard!, inspector general
de l'exèrcit
pertot arreu. El patriotisme també ment.
albanès, que fou mort a trets pel
• • •
és comprar llibres catalans, anar al
periodista albanès Tscbekeresl.
El verb :rerrar, entre nosaltres t~
teatre català.
El general de brigada Gagliardl,
Malgrat tot això, l'escriptor cata- una significació pejorativa. Però a havia
estat oficial de l'exèrcit auslà -i més d'un podria escriure en tot arreu no és aixi.
De tal manera un rellevant pro- tro-hongarès i en qualitat d'ajudant
espanyol, com ba fet Eduard Marcamp del rei Zogú d'Albània, va
quina.-- seguelx escrivint en català: pagador del coopérativisme i la Mu- de
compartir amb aquest l'eixill.
per esperit de sacrifici i per un ve- I tualitat conf essa 1w.ver quedat paL'atemptat es cometé durant la \1rat, quan, en un poble de Mallorca, slta del general e. la petita pobl&ritable amor a Catalunya.
«Zodíac» é~ una gran noveHa, u- on es disposava a donar una C(m- ció albanesa de Fieri.
u- jerència, va oir que el presenta!1en
na. bella i onttinalissima noveHa,proL'assassinat !O'J seguit de greus
ai.ri:
na de les millors, de les més
locals que !oren ràpi:Jafundes, de la. novelllstlca t:ltalana., - Ara vos xerrarà ces» competent aldarUlls
ment sufocats per les autoritats,
Fa molts anys que no s'ha pubil- senyor Tal t Tal...
practicant-se detencions.
cat una noveHa que PUitlli, en beEL MOVIMENT HA ESTAT
llesa d'estil I en profunditat de pen- - - - DOl\llNAT FACIIAIENT
sament, comparar-se amb aquesta
Belgrad, 16. - Contràriament a les
d'Alfons Maseres.
notícies circulades anteriorment, InL'obra total d'aquest escriptor meformes rebuts d'Albània diuen que
ritfssim és digna d'elogi per la seva
els desordres que es promogueren a.
puresa artlstlca, per la seva digniFieri després de l'assassinat del getat.
De l'obra total d'Alfons Maseres
neral Gagliard, foren ràpidament
caUa. destacar, abans d'ara I segons
dominats per les tropes del Govern
el nostre gust, una noveHa original Agradables per a l'est1u, SCll.l>C costu- 1 que l'ordre és complet.
! aguda: «Fets 1 paraules de mestre res ru arrugues. De venda a A ~pu,
Blai Martí». Des d'ara al costat d'a- Ronda de Sant Pere, 8; l'llanuel Vap·
E L PERI ODISTA ES PENquesta aquesta altra:' «Zodlnc», tan devtla, . Boquena 31; Casa Sarret,
SAVA QUE HA VIA ATEMPbella. tan intensa, tan profunda, o- Boquena. 2; l l . Lopez Du ran AvmTAT CONTRA EL REI
Sepu,
12;
cuparà un lloc d'honor a la nostra guda del Portal de l'Angel,
ZOGU
Societat Anonima; Miquel Te1x.idu,
biblioteca.
Belgrat, 16.- Segons informacions
Arcs, 2; Felip Torent, P1, 13
LLUIS CAPDEVTI..A
d'Albània, l'assassinat de l'ajudant

I

I

DID N
.

fl.

<<Ela anys de la rev oluciÓ», Int eressant gra va t de V. Favorskl
ter íntim 1 s'ha posat al nivell de en multiutd de ga~s. cal citar el
~tes les arts. Per mitjà del llibre, grup de Lebediev: Brunl, KupreiaQ,'estampes volants o d'àlbums ar- nov, Tirsa, etc. Aquest grup pot és~istics, representa. la realitat soviè- ser classificat entre els aquareHistica amb una profunditat aue uo tes. Més especlfica.ment dibuixants
de la pintura. Les partícula- són Vereiski, Liov, Mituritx, etc., que
tdesdiu
r itats tècniques del gravat permc- confirmen el matis realista del diten de fer-ho conèixer a les masses buix soviètic. Una tendència oposamitjançant grossos tiratges, sense da. és representada pels impressionistes Labarre, Pimeno1, Axeirod i
t ebaixar la qualitat de l'angina!.
~ El primer dels grans gravadors Gorchman. En fi, uns quants dibuispviètics és Wladimir Favorski; no xants imiten els francesos: Darov,
solament ba fet escola, sinó que és Kusmin, Milaxevskll Ulustradors de
també un gran artista. Es disting!, llibres.
Cal subratllar que, a despit de
de primer, per les seves composi'clons bibllques i després amb <<Els l'atenció considerable que hom con'e.nys de la revolució» 1 altres obres cedeix al problema dels nous as'per l'estil Després creà una sèrie sumptes i a la creació d'un art nou,
1de retrats d'escriptors, d'entre els als artistes soviètics els preocupen
Q.uals excelleixen els de Lermoutov igualment les qüestions d'estil i de
l de Dostolevskl. El d'aquest dar- forma, que consideren com lnhe,r er ens mostra, particularment, el rents al contingut.
J OSEP SOL
caire mistlc 1 tràgic de l'escriptor;
és un profund anàlisi filosòfic. El de
Lermoutov ens presenta el gran poeta. enmig d'un paisatge caucasià
--{}Ue ell tant estimava- i penetrat d'una lassitud penserosa i desZOO IAC
enganyada.
Una gran noveUa d'ALFONS
' La transformació de l'escola de
MAS ERES
Favorski fou deguda a artistes del
lgravat d'estU diferent, com són ara
Hem arribat a la pàgina 306 d 'a•Kravtxenko, Piskarev, Haronosov, et- quest llibre; hem arribat a la dar'cètera. Mentre Favorski, en les se- rera pàgina d'aquest llibre. Aquest
;ves recerques per a modernitzar el llibre té unes cobertes d'un color
gravat, s'inspirava en les tendèn- de pa de sègol, unes lletres vermecies arcaiques, en les icones o en lles a la coberta: «Zodiac». L'autor
les iHustrac!ons d'incunables, !, de d'aquest llibre és Alfons Maseres.
Finida la lectura, sense ni desar
~~7~tr~-- el llibre, a cop calent -que és com
----------*--~4*~~
s'ha de fer les coses... perquè sl no
no es fan o bé trl¡¡uen massa a ferTENIM DAMUNT
se-- comencem a escriure el comentari que ens ha suggerit. Això, aquesta labor de comentar els lliLA TAULA . q
bres, no hauria d'ésser exclusiva de
SABIDURIA nosaltres, els critlcs. L'haurien de
LA
Han Ryner :
RI ENTE. Editorial Mauccl, Barce· fer també els lectors, en finir la lectura 1 aprofitant les notes escrites
lona.
al marge. La lectura, llavors, guaun cent per cent, tindria unyaria
Rlcardo Puga: LO QU E DEBE S A•
BER UN ACTOR, Pròleg de .J, Be• na. eficàcia extraordinària.
Ara, en finir la lectura de <<Zonavente. Madrid, 1935.
díac», de la nostra ploma sols broJosé Canel: OCTUBRE ROJO EN llaran elogis; font -fountaln- d'eASTURIAS. Pròleg de J. Dlaz Fe,.. logis càlids, fervorosos, serà la nosnà ndez. Madrid, 1935.
tra ploma. I sincers, aquests elogis,
d'una sinceritat absoluta l total.
Tomàs Ba rri: LA BADADA DE Sincers a despit de l'agraïment que
KARL MARX (noveHa). Barcelona , sentlm envers Alfons Maseres.
1835.
Agraïment? Bol Ja hi som! Sl,
és clar... No, no; no hi som; no hi
.J. Aiguader I Miró: LES ESTA• ha «és clan que valgui. Sentim Ull
DISTI QUES DE LA MORTALITAT profund, un sincer agraïment vers
CATALANA I BARC ELONINA. Pu- Alfons Maseres, no pas per raons
blicació de Monografies Mèdiques. • d'afecte personal, sinó per una raó
més poderosa: per haver escrit lli.Juies Va lies: L' INSURGENT. Tra· bres tan bells com aquest «Zodiac»
lluccló d'A. Nin.
que comentem I que honoren una lii .Joan Duch I Agulló: VIDA TRIOM· teratura. En una altra latitud civiFAL. Volums 77 I 71 de Biblioteca litzada, més aflnada que no pas la.
IrA tot vent». Edicions Proa. Barce- nostra. l'aparició de «Zodíac» haulona.
ria estat acolllda amb tots els honors. Aqu! «Zodíac» ha. estat preteBenlto Mussolini: ESCRITOS Y
al Premi Crexells per una noDISCURSOS. Vola. 111 I IV. Edito- rit
veHa palesament Inferior, però molt
tia! Bosch, Barcelona.
Inferior, de la senyoreta Vernet. Mai
no hem tln¡:ut massa fe en con.J. Cases Carbó1 BLANCS, NE· cursos.
literaris ni acadèORES, GROCS. Oda de la Germa· mics. El premis
que ha passat -veritable-
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Les negociacions
del Chaco

LA CATASTROFE D'OVADA

SEGONS LES NOTICIES OFICIAL
DOS·CENTS MORTS FINS AR 8
Ovada, 16. - Fins ara ha A
vo·
en
El Paraguai insisteix
comprovada la mort de 200 PBrs~:
a conseqüència de la catàstrofe -._
ler cobrar indemnitzacions sionada
per la r otur a del dic geg~
Les pèrdues materials s'evaluen
pels presoners
en
milions de lires.
60
de
més
Buenos Aires, 16. - Als cercles diplomàtiques afectes a la Conferència
del Chaco es considera que la divergència de criteris sorgida entre els
representants de Bolivia i Paraguai
sobre el canvi de presoners és una
incidència entre les moltes que es
presentaran en el curs de les negociacions i que serà salvada amb la
bona voluntat de les parts. Hom esLondres, 16. - Se sap que el Go.
pera, fonamentadament, que el P~ vern anglès comunicà fa algunes setraguay desistirà dels seus propòsits manes als signataris del Tractat
de cobrar grans indemnitzacions per Naval de WAshington 1 de Londre
la devolució dels captius bolivians que que, amb Anglaterra, Estats Un!~'
té al seu poder, l es creu que el canvi Japó, Itàlia 1 França, són els PuntS
dels presoners s'ha d'oper11r amb la de vista i desigs de la Gran Breta.
més gran generositat, com una de nya amb referència a la ràpida Preles principals mostres de concòrdia paració
Conferència Naval de
entre els ex-beHigerants del Chaco les cincd 'una
potències, que, segons lea
per a poder fer front amb sang fre- disposicions
del Tractat de Wàshing
da el problema territorial, que és el ton, ha d'ésser convocada per a dar:
fonamental. Hom jutja que el fet que rers
del corrent any.
el P11ragual cobri indemnitzacions
El Govern anglès proposa que s'en.
pels presoners anticipa les sancions taulin
converses bilaterals, que haueconòmiques que seran una conse- ran d'acabar-se
el més aviat l>OSsiqüència de la investigació del pafs ble per a, d'aquesta
manera, ampliar
que resulti el promotor del conflicte
l'objecte de les conver.
armat, de tal forma que sl Bollvia ac- en el possible
ceptés el pagament de les indemnit- ses que es convertir ien aleshores en
zacions que imposa el Paragulll, de multilateral. Se suggereix que aquestes converses se celebrin a Londres
fet es constituiria penada sense prè- el
proper oct,ubre.
via sentència la qual cosa no estaria
No s'ha rebut encara contestació
enquadrat en el pactat en el protocol
de cap dels Governs interessats i el
de la pau.
Afegeixen els observadors que la Govern anglés no enviarà les invidiscussió de l'assumpte del Chaco no tacions oficials fins que es determini
pot ésser complicat amb un assumpte si les converses, tal com es proposen
'
secundari 1 que els mitjancers 'lan poden ésser útils.
Segons el Tractat de Wàsh':ngton,
de cercar una fórmula. que acordi els
Interessos contraposats de Bolivia i coiTespon als Estats Units Invitar
Paraguai, guiant-se dels convenis in- les altres potències; però es creu que
ternacionals vigents sobre la legis- és més conve::llent la celebració de
-~dres.
lació relativa als presoners, i en les la dita Conferència "'
quals no es contempla el pagament
d 'indemnitzacions, la pràctica del RADICALS SOCIALISTES BUL·
GARS DETINGUTS
qual ha quedat a la història dels seSofia, 15.-La policia ha detingut
gles passats.
46 prohoms radical-socialistes a Sofia 1 Filippopolis, que realitzaven treballs per a la reorganització de les
forces revolucionàries dissoltes en
1934 que t ractaven d'assentar sobre
bases comunistes.
Pequin, 16.-0ficialment es comunica que el periodista britànic Jones, Els nazis hongaresos no so·
segrestat fa. alguns dies pels bandits xinesos, fo-.1 assassinat per lament van contra els jueus,
aquests.
El cadàver de Jones ha estat tro- sinó que no volen saber res
bat a les inmediacions de Chao-Pao
amb els aris
presentant tres ferides de bala al
Budapest, 16. - S'ha fundat un
cap.
Com es recordarà, el periodista nou partit amb el nom de Partit
britànic Jones, que fou secretari de Hongarès Nacionalsocialista el pro·
l'actual Premier Stamley Baldwlu, grama del qual es basa en les idees
fou fet presoner en companyia del "nazis", si bé adaptant-les a les
periodista alemany MUller, corres- particularitats d'Hongria.
ponsal de l'Agència oficiosa alemaNomés seran admesos com a memnya D. N. B. Mentre Mueller erd bres els hongaresos que provin que
alllbere.t als pocs dies, Jones fou In- tenen almenys, dos ascendents de
ternat l ara ha aparegut el seu ca- pura raça hongaresa. Queda termidàver travessat per tres ferides de nantment prohibida l'admissió de
bala.
persones d'origen jueu.
Les persones que tinguin nom aleCOM MORI EL PERI ODIS- many o eslau seran sotmeses a una
TA J ONES
Informació molt severa abans d'ésser
Berlin, 16. - El "Berllner Tage- admeses en el dit partit.
blatt", comentant l'assassinat del per :odlsta anglès Jones, pels bandits
xinesos que el tenien segrestat, declara que aquest tràgic succés revela
clarament el canvi que s'ha operat Mor un nen que feia de
a l'Extrem Orient d'uns anys a
aquesta part.
pastor i el seu remat
segons ha declarat el periodista
16. - ComUniquen de
Casablanca,
alemany Mueller, que fou fet preso- Marraquex que en una regió de l'Atner en companyia de Jones i alli- las, al nord d'aquella capital, s'ha
berat alguns dies després, els dos desfermat una espantosa tempesta
presoners rebien bon tracte dels que ha causat la mort d'un petit
bandits quan a Jones se li ocorre- pastor indígena, noi de deu anys, i
gué dir-los "que farien bé de do- més de dos-cents caps de bestiar.
nar-U bon tracte perquè era un súb- En pocs moments la mànega d'aigua
dit britànic".
que queia arribà a ésser tan fonniEn oir aquesta frase -diu Wag- dable, que les carenes de les munner-, els bandits s'indignaren 1 co- tanyes on hi havia el pastor i el
mençaren a colpejar Jones, que més bestiar es convertiren en torrents.
tard havia de morir sota les bales Més de cent-quaranta cabres i seidels seus segrestadors.
xanta ovelles foren arrossegades 1
moriren ofegades o estimbades. El
que vigilava. el ramat ha desLitvinov a Marienbad d'in- noi
aparegut. Es :suposa que, endut per
cògnit rigorós
les aigües, el seu cos ha quedat en
alguna r ecolzada., cobert per les ter¿COINCID EIX AMB ELS AMBAI· res d'alluvió arrossegades per l'aigua.
XADORS A PARIS I A BERLIN ?
Praga, 16.-De rigorós Incògnit 1
usant el nom de Michael Lotte, ha Els Estats Units es preparen
arribat al balneari txecoeslovac de
per a la guerra
Marienbad, el Comissari soviètic d'Afers Exteriors, Màxim Lltvinof!.
Washington. 16. - El President
Resulta estranya la seva coincidèn- Roosevelt s'ha negat a respondre les
cia en el mateix aristocràtic balnea- preguntes relatives a la prohibició
ri, amb els ambaixadors de la. U. R. de volar damunt la part est de :
S. S. a Berlin 1 Paris, senyors Su- mes Aleutlanas per als aviadors ·
ritz 1 Potemkln, que també es proposen passar una llarga temporada a ~ cap de l'Estat Major de l'AlMarienbad.
mirallat, senyor Standley, ha declarat, pel contrari, al cWashlngton
-----------*:------~--- Times» que les Aleutianas tenen alja
en l'actualitat un port tancat s
del rel d'aquell pals, general Gaz- navilis
estrangers.
llard, comès ahir a la ciutat albaneUn avió estranger que voli da·
sa de Fieri, fou degut a una equi- munt
aquestes regions desertest t~
vocació. L'assass!, anomenat Tyche- sols pot
perseguir una finalita :
kersky, recentment sortit de presidi, de voler eliminar
el decret.
on ha romàs més d'un any, per haL'almirall Standley ha afegit que
ver participat en un complot regici- els ports de guerra nord-americans
da, ha declarat que es proposava d'Honolulú i Pearl Harbour qued~
assassinar el rei d'Albània, i ha afe- també tancats i prohibit que -~O,n•
git que quan s'apropava el cotxe damunt d'ells els mateiXos av•vureial que conduYa un home amb ctvils.
st
brillant uniforme, prengué a aquest
La Prensa remarca amb aque
pel sobirà, i li disparà la seva pis- motiu que la nota nord-amerlcan&
tola.
desenrotlla cada vegada més la seva
A GRECIA DIUEN QUE EL posició de defensa de primera ~
1\IOVIMENT ES IMPORAmb Honolulú com a base pÓ
TANT
tral, en dos o tres anys, sl el Ja
Atenes, 16. - A la frontera greca- no renova el Tractat naval, les
albanesa es reben noticies que s'han Aleutian~. les illes Mldway 1
produYt greus desordres a Albània. es convertiran en fortaleses. __, •
S'afegeix que l'assassinat del geL'esquadra d'Asta s'estacion...,.r,...
neral Gazliard a Fieri, fou el senyal Gouam (illa al sud de l'arxiv<-"
per a l'aixecament d'aquell districte, de les Mariane.s).
on es comptava amb forces m!Ltars
manades per Verlazz!, un dels més La causa Staviski comença·
prestigiosos cabdills albanesos. segons les mateixes informacions, les
rà el novembre
forces de Verlassi han derrotat les
Paris, 16. - El procés StaviskY• :
del Govern, i ara es dirigeixen sobre
Tirana, capital d'Albània, i que el propòsit del qual està. oberta ~ ~
general Aradas, cap de les tropes truccló preparatòria des de ruStiva·
governamentals ha mort en el com- vuit mesos, començarà de
ment el novembre.
bat.
Sembla que el principal motiu de
l'enemistat de Verlazz! amb el ret -~-----¡*
d'Albània, és el fet que Zogú, sobirà
albanès, va pretendre casar-se amb ANUNCIEU A
una de les filles d'aquell, però que
LA HUMANITAT
després deslstf del projecte.

ANGlATERRA CONVOCARA
UNA CONFERENCIA NAVAL
DE CINC POTENCIES

El PERIODISTA JONES HA
ESTAT TROBAT MORT

UNA TEMPESTA Al MARROC
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nostres catòlics no els ve
A s am· tot el que es faci sota

~·ud1~_,!aciÓ d'un sant, és pura re-

z.a. vvv No se'ns mostraren e~can·
11911ós.afnent eufòrics amb mohu de
da oprocesso?zs de setmana Santa
¡es evz"lla? I , en canvi, ¡qu•nn ""'a rel&"giositat constitueixen
ca
è s'h" b aquenes esce1tes en qu "ll 1 s a;rege~
cclr.atos de mam::am a», «a as»

• .. .,v-

s

t11nsme'

però no hi fa res. E_l cas és po.
manifestar-se publlcament, ender,. que l'acte tingui en el fons
car..
••" grau exacerb a t de pagan¡sme .

,.,.

• • •

l'I
u
oportuni
Doneu a
~onllte à na
t t i 1l$ merave ar amb l a seva•
tra Quants t quants barons te.
o
·a .ignorats Catalun1Ja que ara,
11
que els ha arribat l'oportuni~at se'ns han mostrat treballa.
do:s infatigables, m~rei~edor~ d~
tota la nostra aàmtraetó. Nmgu,
fins que els riull~t s'han de~~it al
lliscar pel seu t • no. conet.na. e
s'enyor Polo Otín. I 1a ho veteu,
.:.lllor dit, 1a deveu llegir caàa
... l 'activitat crea...v,
.. ~ a que envol •
dia
ta la seva personalitat.
Dav ant l'ímprobe treball que
realitza aquest personat ge, hom
" amb recança què serà d'ell
Pens..
sJ la gent s•entest a a f er d onar a
la pèndola una empenta cap a
l 'altre cantó

lxt

• ••

El senyor Polo Otín passava l'estiu de l'an¡¡ 1933 al reconet de
món on va néixer. Estav~ compungfit pel tomb que havta pres
República i desolat per la llu.1111ania en què s'anava situant el
cpavo» històric. La gent del poble era ben. absent a les cabòrie.s
i pessimismes que ofegaven la VI·
da d'aquell home. Només se .li sentia dir molt batxet, un xtc desencisat: «¿Quan acabarà tot aixó,
Déu meu?». Tret d'aquesta invocació, el buit es mostrava magní·
fic a la seva vora.

catedral de Pamplona
¿HA v 1 A PASSAT LA
FRONTERA, L' IT AL I A
PAPALETTI'l
Madrid, 16. - Anit es va saber a
Madrid que Fer dinand Papaletti, un
dels suposats autors del r obatori del
tresor de 'A Catedral pamplonenca
.... 8 d'aquest mes, d'E.-;-•
passà, el dia
panya a França per Irun, amb ur
passaport en regla.
La policia practica diligències per
tal d'esbrinar sl es tracta d'una OH·
niobra de l'italià amb el fi de Jreparar la coartada, ja que es creu
molt possible que Papaletti tornés
novament a Espanya poc despr~s
1
1"•
per a prendre part en a rea h.zació del robatori.
LES ACTUACIONS JUDI·
CIA LS
Pamplona, 16. - Properament d.>naran començament les actuacions
jutUcials. El jutge senyor Garcia
Rodrigo t é en el seu poder ratestat corresponent, el qual li ha P'\·
tat tramès per la Comissaria de
Vigilància. Entrem, per tant, en el
periode de declaracions 1 exhorts,
que recullirà quant s'ha dit sobre
aquest assumpte i que ha d'apúrtar-hi noves fases lnteressantissimes.
A Pamplona es parlà abans d 'ahir
de detencions practicades a la ::iutat; però fou tan sols un rum'lr
de carrer. No s'ha confirmat qlle
existeixin, i el governador les ha
desmentit rotundament en les seves
manifestacions als periodistes. Notícies concretes encara no se'n poden donar: Suposicions, conjectures
i rumors n'hi ha molts. Tot el ¡ue
pugui tenir relació amb el número
d'objectes robats, quantia d'aquests,
valor històric i espiritual que pPr
a Navarra 1 per al tr2sor artlStic w panyol tingui tot el robat, ja s~a
diL i amb molta extensió. Ara '>Urten petiteses, Incidents i detalls <tUe
res nou ni original aporten al ~i
d~ l'assumpte.

b
1
un1
L I
ga a. que se e com cara a ucano que dentro de breves dias llegaria a la ciudad aragonesa.»
Esta noticia tiene un alto interés hlnf~~ativ~
mafetes,l como
ya e c. o abn er orment , e hombre a qwen usca con anto a.fàn
la J ustícia. espaftola por estar acusado de ser el cerebro gestor ue1
saqueo del tesor o de la Catedral dt:·
Pamplona, hablaba con Luciano desde Paris. No le producfa ninguna
impresión la noticia que le daba el
joveo de que se Je nombra ba en los
- 1es como complicapen·ódicos espano
d:> en el robo del tesoro. Ahora este
h b
. t .
f li tin
om re, nus enoso Y o e es\!v,
Sin duda alarmada por el escàndato
dc su turbia actuación en todo lo
ocurrido en Pamplona, ha produci·
do, ha huido a la capital de InglRterra. ¿Por que ha elegido Londres?
Ya deciamos en nuestra Informa:ción de ayer mañana que LondrPs
era el punto principal de operaci~
nes del misteriosa mejicano. ¿A q.lé
ha ido a Londres José Ovledo de
13. Mota? No lo sabemos. ¿Es un <;ubterfugio del fugltivo? Tampoco lo
sabemos. Acaso pudiera ocurrir que
este hombre turbio y enredador trate de despistar a sus perseguidores
y que sus eómpl ¡ces, fingiendo su
voz por orden suya, quisieran co:1fun d r a 1a J us tlei a espaft o1a para
que seo le busque en Londres y sa
le deje el campo libre en Paris, donde pudiera hallarse en estos mo•- f uga d e!Inimen t os preparand o ....
tiva.»

F

dels Governs civils
Un comentari de «Ya»
Madrid, 16. - El periòdic «Ya»
publica el següent comentari politlc
sobre el Consell de ministres últi·
mament celebrat:
«Ha. vuelto a ser aplazado en el
seno del Gobierno el examen de la
espinosa cuestión de los Gobiernos
civiles. No estuvo en la reunión de
s
s
.... à
an ebas
•• n ellógioo
Sr. Portela
dares,
y parece
que unavanaderi·
vactón como est11. sobre la as!gnaclón y las circunstanci11S del mando
gubernativo delegado, se desarrolle
y substancie en presencia del ministro de la Gobernaclón.
La demora està, pues, justificada.
Pero ¿no habrà nuevas dilaciones?
Es este un asunto sobre el que pesa
con exceso un
ta
ver.......·Aramente a«nrbol.11tran~oe.
ngere»
uuuc
Casi cuatro meses tiene de vida el
Gobierno actual Y todavfa no se ha
pensad~ en que sea llegada la hora
de reajustar la e,utoridad provincial
de modo que responda a la estruc·
tura mism! del Mlnlsterio. Es muy
importante que se anteponga ya este problema a otros de menor urgencia. Son muy diversas las razo.
nes que abogan que
¡
no sehayap que
ace
màs. En primer térmlno
recordar que la presencia en provincias s - 1
d
b
d
as e godeerna
ores
inscritos eenpaoo
la disciplina
los pe.rtidos que comparten la
bi
responsa
lidad del Poder, no es solamente un•
derecho, slno tamblén un deber. Com d be
Ls
te
¡0 °eoteendir!ey nol presocicamlieto dgrato,
a s as urante la etaparon
de os
su participaclón
en
el G b.
d 1 R · bli
eso 1~ ~~~Jero~ ~a e~a i~;xJa ~¿:
moda. y habilidosa de eliminar una
responsabllidad que de otro modo
les depararia la parte alicuota codl te y
d
~:~ig~ ha de e~~ ~n ~~e~~
dita
tos
d bl
~ortm~~nte;. 1os agra a es Y los
De otra parte, hay que tener en
t h
cuen a echos recientes Y probados

El miS. terl. de Ies •IOleS
• de
Ia Baronessa de Thyssen
El totaI deIs JOie
• . 11 s desaparegu ts s' eva Jua '
segons el preu de l'assegurança' en prop
de tres mt"l¡'ons de francs
d'ISSOrtat
Els germans.b de1 d'"
, •t
prl'ncep arn en
mcogm
Girona, 16. - Aquest mati, amb
l'exprés de les 10'15, procedent de
França, han a rribat els german:;
del príncep Mdivani. Han baixat a
l'estació de Flassà, i amb l'auto del
senyor Sert, que ja els esperava,
s'han óstrasllada~ atltg«Mas Jtuny¡>lm,eodte
Palam
on s es a en ac ua
·
Hem de fer constar que hi ha
hagut especial interès -no sab"lm
·
per qumes
cause s- a ocuJ•·
""· r l'arribada dels prlnceps David i Dimetri, ja que encara aquest mati &e'ns
h av ia con tes tat d es d e Palamós que
arribarien el vinent diumenge.
H om s 'ha ent reVls
· tat amb el jL1•..ge de Primera Instància de Girona.,
i ha rebut els informadors amb la
reserva pròpia de la seva professió
"e•
per tal s i poct·1a f a cllitar nous ....
talls sobre el parador de les Júle.s
robades.
Es un assumpte molt dlficll -aa
contestat el senyor Jutge-, ja que
sl s'hagués d'interrogar tots els que
varen presenciar l'accident, s~rla
un afer molt llarg, perquè els ttres·
timonls serien lnnombrab1es, t'.O e
uns i altres.
El parador de les joies, segons
sembla, s'ignora encara. Aques~
afer, doncs, està embolcallat o.lns
de1 més gran misteri.
Ara que, ja es dóna per descomptat, que el dit robatori no fou relfl.
Htzat pels veïns d'aquell poble ··n
ocorregué l'accident.

frrancos. Otro de esmeraldas y bri·
llantes 20.000 frs. Un brazalete de
1 t·100 sobre cuero 1.000 f rs. Un brapa
zalete de platino clncelado 3.500 frs.
Un neceser de platino con zafiros
Y diamantes 25.000 frs. Un anillo df
brlllantes recta.ngular montado sobre platino 100.000 frs. Un par de
pasadores de brillantes para el pelo
9.9000 frs. Un brazalete montado sobre cuero 3.000 frs. Un gran braza.
lete oro 5.000 frs. Un an!llo con ~
firo rectangular y brillantes 330000
francos. Otro anillo con esmeralda
rectangu1ar y br!llantes 250.000 frs.
Un anillo con brillantes sobre pla·
tino 60.000 frs. Un anillo brlllantes
entre dos zafiros 10.000 frs. Un aníilo con un za.fl.ro y brillantes sobre
plat lno 25.000 frs. Un anillo esmeralda de brillantes sobre platino 15
nu, frs. Un anillo con esmeralda rectangular con clnco brillantes 6.900
f rancos. Un broche forma mariposa
con brillantes 3.000 frs. Un broche
con sels brillantes 95.000 frs. Un
broche con barrita de zafiros y brillantes 2.500 frs. Un broche con barrita con clnco zafiros montado ~obre brillantes 4.500 frs. un broche
de clnco rubles y brillantes 8.500 frs.
Un broche con esmeralda, rubles, za.
firos y brillantes 5.ooa frs. Un broche
similar al anterior 5.500 frs. Una miniatura ovalada montada en roseta
sobre oro 3.500 frs. Una cruz de cuatro brillantes montado sobre platino
29.000 frs. Un par de pendientes de
brillantes 25.000 frs. un par de rosetones sobre oro 600 frs. Un estuche
para cigarrillos oro y esmalte blanco
con J!stas azules 9.800 frs. Otro estuche de clgarrlllos decorado con esmaltes blanco 8.000 frs. Otro e.r
tuche para. cigarrillos esmaltes negro y aplloociones de oro 3.600 frs.
un encendedor laca negra montada
sobre oro 750 frs. Otro encendedor
redondo de laca negra 1.500 frs.
otro encendedor tubular de laca
blanca y oro 875 frs u
·
· nay caJa
para
polvos de esmalte negro
oro 9.4000
francos. un espejo trlptico de platino y brlllantes 2.000 frs. Un bolso
de oro 7.000 frs. otro bolso de oro
con za.fl.ros 15.000 frs. un làpiz mi·
na de esmalte negro y oro con brillantes y rubles 25.000 frs. Un e~
llar italiano del siglo xv, de oro esmaltado con perlas y diamantes
75.000 francos y un par de pendientes
de zafiros rectangulares y brillan·
tes, 130.000 frs. En total importa el
seguro 2.895.425 francos."

PARLA.• :
I diu que no ha volgut ésser
ministre fins que no hi ha
hagut cap català al Govern
Càd!z, 16. - En el banquet a honor del ministre de Marina oferi
l'àpat l'alcalde, el qual saludà. el
ministre com a primer patriota, la
qual cosa demostrà a les Corts Const·t
1 uents .
Assenyalà que fins ara no ha viogut a Cè.diz cap ministre de la R e·
pública. Indicà al senyor Royo Vi·
llanova, que Ja ciutat desitja que
· ls t ll
d'a este facto !es
veg¡ e
a ers
qu
s
r •
que es troben sense treball i que
se'ls tingui en
compte nacional
en realitd
defensa
zar..se e1 P1a e
·
Destacà que els obrers de les fà·
briques navals i de torpediners estan tan especlaJ¡"tz~ts que no podtln
..
improvisar-se.
El senyor Royo Villanova agrat les
paraules de l'alcalde.
Humoristicament digué que n o
creia ésser el primer mart d'Espanya pel fet d'ocupar aquesta cartera
idelqsuecavcaollnefriaovsoas emnarlln'a.sss
. eDssoesrtaacz~enlat
..
lmportà.Jlcia de la marina espar.yola 1 es lljlnentà de no poder portar
l'esquadra a Salamanca 1 Vallad~
"""
lid. Afirmà que no ha estat ministre
fins que no hl ha hagut un Govern en el qual no figurés cap català.

OVIEDO DE LA MOTA
ERA CON EGUT A SARA·
GOSSA
Saragossa, 16. - La policia. de Sa...
ragossa continua treballant activ~
ment per tal d'aclarir les anades 1
vingudes de Josep Oviedo, presumpte autor del robatori de Pamplona.
Les diligències practicades fins avui,
donen per resultat que cap allà 1'1-ny
1931, Josep Oviedo estigué a Sara- (1~:. tj;~e~egs:rn:rarJ:n~ ~top~=
gossa i que visità amb molta fre- tid
dir ió
0 en 1a
EL ROBATORI, TEMA DEL ql.iència. el joier del Pilar, fins el
eec n polftica de las
DIA
punt que en certa ocasió, mostrant provinclas-por muy leal, por muy
• ••
Indiscutiblement, el robatori con- la seva admiració per les valuoses objetlvamente que se lleve-<l.a slemP eró tot ve en aquest món t el
essent el tema de tots els .:o- joies que en ell es guarden, féu p~~ l~gnaar adisptrn~fbeurceinócniaspyropeoxtrraciovinoasl
El cap de Policia facilinostre home no havia de consti- tlnua
mentaris de la ciutat. El públic <:'>- un donatiu de 300 pessetes. A un q
tiuir l'excepció de «a cadascú lt ar- menta; els periodistes es mouen I dels canònics del temple li estranyà evitaria. As! se ha pod!do registrar
tà anit alS periOdisteS
riba la seva hora». I va arribar, sorgeix l'anecdòtic, el que no té l'assiduïtat d'aquest individu, 1 sos- un incldente a través del cual se
una tarda, quan ningú no s'ho es- altra cosa que un valor relatiu per pitant que es pogués tractar d'ni- plantea el problema absurdo de que
una nota detallada de
perava. La ràdio, sempre oberta, a la informació periodistica. Ahir gun malfactor, es posà en comunl- Ima organización local pueda per·
I ··
comença a omplir l'espai pobletà aparegueren els diaris plens d'aques- cació amb el Consulat d'Itàlia, on 11 seguir a otra de distinto matiz cuanes JOieS
de confiances i alegries. Aquell tes petiteses, dedicats especialment manifestaren que Josep Oviedo es- do las jefa.turas superioras de arnEls periodistes s'entre'Vistaren anit
Madrid, fins aleshores esquerp, n parlar de la personalitat de rnister tava reclamat pels Tribunals del seJ bos comparten la tarea de gobernar amb el Cap Superior de Policia, c•l
afluixava i expandia la nova de Harrys, el qual havia proposat, SP.· pals per estafa. El canònic, dispo- Y llegan al hacerlo a las mejores qual els manifestà que havia rebut
1a. relae ió d e 1es j oies que h an d e·
l'adveniment de l'eufòria lerrou- gons es digué, Ja compra d e l 'etr· sat a ord enar la detenció d'Ovledo conVl·vencias e identificact·ones.
zista. A l'últim, després de tant queta i mantenia relacions amb «El quan tornés novament al temple.,
Es necesario C'IIJilbiar el cuadro de nunciat llur desaparició i les quals
passar-lo pel ?tas, hi havia apavo». Mejicanm>; a relatar el po~si~I.:: ,>as no pogué fer-ho, ja que havia ,tes- gobernadores españoles, primero, por eren propietat de la baronessa de
El nostre home no sabia què ter: per la frontera. de quatre mdtvtdus; aparegut de Saragossa aquell ma-- e$píritu de justícia para impedir que Maud Von Thyssen, que com es resi desplomar-se o cantar la Mar- ld. conferència telefònica amb un s\.1. teix dia.
un solo partido tenga en sus manos cordarà, sofri un accident automoposat fillastre resident a Jaca; la.
A la Comissaria de VIgilància s''la un control que ofrecerà mayores ga- bilistic anant amb el princep rus
sellesa. «A.sserena•t, asserena't va dir-se el nostre home-, són troballa d'un objecte, segons sem· rebut un avis donant compte que en rant fas de serenidad y de aclerto Mdivanl, la. qual relació es dóna a
moments que no volen precipita- bla de plata, en un dels portals dP.l una cèntrica joieria un Individu t;r;. cuando esté equitativamente repar- conèixer a continuació amb el fi
ció.» «¿Com s'entén- va replicar- Portal de Franà.; del succeït el .üu- tran ger intentava la venda de jol"ls tido, porque no se trata sólo de dar que tingui la major publicitat possi1
se de pressa- que no m'he de menge, a les vuit del vespre, quan de gran valor, sobretot, d'una gran una satisfacción, sino también de ble 1 per tal d'evitar perjudicis a
precipitar? Ac! dalt ningú no em dos xicotes observaren en la Cate- quantitat de perletes. Diverses agents procurar la extensión necesaria. en alguna persona que les pogués ad~
pu;ard res.» I després d'haver dit dral a un Individu que els cridà l'a· es traslladaren a l'esmentat establi· una responsabllldad, de otro modo quirir sense assegurar-se de la legt.
timitat de tal operació.
aixó, a la casa s'armà un gran tenció, 1 que anava amb un maletl, ment i procediren a la detenció de dlsminulda.
Por todo ello suponemos que este
La nota facilitada a Prefactum
L
··
I
terrabastall: <<¿On és la camisa i que deixà després en un armari; 1, l'estranger. En la Comissaria de Vl·
finalment,
encara
que
això
és
pmgilància,
després
d'examinar
el
_pasreciente
aplazamiento
no
obedece
a
sobre
les dites joies diu aixi:
es JOieS, eren rea·
el coll i la maleta?» L'home es
sible
que
no
tingui
cap
relació
amb
saport,
resultà
que
es
tractava
d'un
otre.s
causas
que
a
las
explicadas
y
«C. Paris 5 de Mai de 1935.-Esttment al cotxe ?
Una
t>estia amb prodigiosa celeritat.
• •••
uCorreu, que vingut un taxi!» robatori, la troballa d'unes carte· corredor de joies, efectivament es· que definitivamente la cuestión serà matlon pour assurance de bijous ap.
res
de
cuir,
dessota
d'unes
pedres,
tranger,
que
les
perles
que
portaconsiderad-a
y
resuelta
como
es
de
partenant
a
la
Baronne
Henrick
detenc1"ó
1"nteressant
L'home tou servit i, mig vestit,
d uc t or!! ven eren de
anomenades
H otel R 1"tz• Parts.-1
·
. d"les
t"bl
t det cul· justlcia en la primera reuntón mi· 1Thteyssen
braza.
corria escales avall, els punys i el que contenien carnet s d e conroplet9.t
Els agents de golicia destm·ats a
tiu i que, óm
tscu
1 emen , no e01a
t es r edond os en nume·
b
b
to
. d e Parn- nlsterial.»
e d d e35br 111
an
coll i la corbata a la mà, talment d •au t omÒblls 1 camet s d e p
aquest servei es 1·gueren treballant
1
cap
relaci
arn
e
ro
a
n
ro
75
000
f
1 braza1et e durant
.
t
d
'
ixò
f
t
e
•
.
rancos.
com un espe:-itat. La gent no sa- d e d os cot xes.
tot el d'A
plona. En v1s a a , ou posa eu
d b ili tes
d 130 000 f
'""' d'ahir i a la torbia a què atribuir tot aquell esvellibertat.
«Heraldo de Madrid», diu cos.
e r an
Y pasa or
·
ran- nada de Girona, conferenciaren amb
TOT
CONTINUA
I
GUAL
Un brazalete d~ cinco hileras el cap superior de Policia.
r ament. El personatge 1a era dins
Això no representa res •lOU i .;lar
DETALLS SOBR E LA PER•
Madrid, 16. - «Heraldo de Ma- de brlllantes 170.000 frs. Un bra.znTenim noticies que aquests no porauto i encara traste;ava posanten
el
sumari.
L'interessant
hagués
SO
NALITAT
D'OVI
EOO
DE
drid»,
en
la
seva
edició
d'aquesta
lete
de
zafiro y brillantes con ani· gueren parlar amb la baronessa per
se l'ermilla. El taxi marxd alçant estat que les
dues
xicotes
allUd1des,
LA
MOTA
nit,
publica
el
&eg!ient
solt
poUtic
llas
18.000
frs.
Un
brazalete
zafiros
tal
de poder saber sl efectivament
núvols de pols. La carretera s'enuna té poc més de 14 anys, hagt:esMadrid, 16. _ En relació amb el sobre el tema delli governadors:
montado sobre platino 26.0000 frs. aquestes joies anaven en el cotxe Sl·
COJ!gia, tota emocionada, pel pes sin
seguit
a
un
subjecte
sospitós.
No robatori comès en el tresor de la.
«Como ya. hemos dicho, en el Qon. Un brazalete clnco rubles y brillan- nlstrat.
de la personalitat.
Hem sabut també que als calabos. La. gent del poble s'èncantd, es sap sit la polictia 'ineix 1 ha~~! catedral de Pamplona, un redactor sejo de ministros celebràdo en San tes 35.000tefrs. Un brazalete de rubles
compróva
aques
ex
rem,
enc.
de
«Cosmos»
ha
tingut
ocasió
de
coSebastiàn,
se planteó de nuevo la y brillan s 26.000 frs. Un collar con sos de Prefectura hi ha una detlnveient desaparèixer l'auto entre la que el natural
és
afirmar
que
sl.
nèixer
interessants
detalls
sobre
el
cuestión
de
la
proporcionalidad
en
onze
rubles
y
brillantes
225.000
frs.
guda
que procedeix de València la
pols:
End~~steumè: no hi hagut cap detall suposat autor del sensacional fet, los Gobiernos civiles y otros altos Utn collatadrcon esmeraldas y brlllan· qual portava una gran quantitat de
- Què li deu passar?
nou m r s.
l'italo-mexicà De la Mota.
cargos. De momento esta teoria no es mon o sobre oro, plata y pla· bitllets espanyols.
El jutge d'instrucció i el comJ~,..
Una personalitat italiana, arri· ha trlunfado, pero si han logrado tlno 250.000 frs. Dos broches de briEs deia que aquesta detinguda ha
• •
sari
de
policia
de
Pamplona
senyor
bada
avui
mateix
del
seu
pafs
ens
los
amados discfpulos de Ja Compa. llantes y rubles 6.000 frs. Un collar estat portada des de València per tal
A tocs de clar¡ s'ha celebrat el
zl·
ha
fet
les
següents
manifestacions:
ñia
de
Jesús
colocar
en
el
ediflcio
de
brillantes
con
cuatro
per
las
netan anunciat Consell de San Se. Menéndez,viatmb un¡ agdent, dreal~itb
de
posar en clar si pogués tenir
s a ocu ar es e 0 ra
Delia Mota, que es titula comte gubernamental su clavo del Gobier- gras 200.000 frs. Un par de pendien- aquesta alguna relació amb la desabastiàn. Contra el que hom creia ren una
no ht ha hagut la nova tornada en construcció del senyor Chocartv d'aquest nom és un astut ma.J!actor no civil de Granada. Con éste, el tes con perlas negras Y brillantes parició de les esmentades joies.
Hom té el convenciment que les
de governadors que s'esperava com en eldno~ eix1ampla, que és s on .~~~ especialisslm en els robatons dels de Jaén y el de Huesca, son tres los 250.000 frs. Un broche cuadrado de
esmeraldas Y zafiros 35.000 frs. Otro esmentades joies no anaven en el
pa beneït. La Ceda- en absència troba a esca a que es supo a s l· tresors de les esglésies. Tan aviat Gobiernos civlles vacantes.
litzà
per
a
cometre
el
robatori
a
la.
com
a
Itàlia
tingueren
coneixement
Estos &eràn objeto seguramente de brillantes 27.0000 frs. Un brazale- cotxe 1 que no han sortit de Paris,
del senyor Portela- s'ha avingut
a deixar-ho per al Consell proper. Cate1dral, fipts. al peu. dte ~! ~~el.;~\; del perpetrat a Pamplona vàrem de una combinación de cargos y en- te de brillantes montado sobre pla- o bé estaran al Mas Juny, que és
de
a
sagns
ta,
segum
sospüaJ."
cte
Della
Mota
el
qual
fa
tonces
el sr. Gil Robles ple.ntearà tlno 50.000 frs. Un brazalete 28.000 el que la policia tracta d 'esbrinar.
Mentrestant els radicals no go- que hom creu recorregueren els pord
f
teori
sen ni a respirar. Què passarà?, tadors de l'escala. També inspeccio- alguns anys aparegué complicat ¡,. les
e nuevo su arnosa
a, y se afires pregunta la colla d' inte!lectuals ren la porta, l'ell:terior de la sagrls· famoses temptatives de robatori que ma que ello ocurrirà el próx:imo lu·
que el lerrouxisme portà a «pro- tia i l'interior, l'armari, el cofre i es portaren a cap a la Basilica de nes. ¿Consegulrà el Sr. Gll Robles Relació de condemnes impo- \ b~~:torl, a tres anys. vuit mesos 1 un
.
dia de presó menor.
víncieS». I 1W solament estan ne- la sala capitular. Desprée recorre- Sant Ambrós, de l\:Uà. i al Santuan ver implantada su criterio? Los dl·
sades pels Tnbunals
San Bebastian. Condemnant
guitosos els possibles rellevats, ans gueren tota la catedral. El jutge de caravaggio (Bergamo). Delia putados radicales, por su parte, con'Urgèncl·a
Faust Echevarrla Lezertua, per tl·
també molts radicals que excla- revisà tota la part Interior de Jl\ Mota fou detingut i empresonat, però slderan un gran peligro esa conced
nença
d'armes,
a
deu
mesos
de premen: «i Això és bande1ar el partit capella, armaris i, per últim, l'ha- en el procés sorti absolt per falt.a. sión al Sr. Gil Robles. Conocedores
só menor.
bitació del porter, on comprovà que de proves. Poc després fou detingut de la importancia que Uene la po.
d'una infinitat de localitats!»
16. - ~ sub-secretarla
Sevilla. - Condemnant Josep del
alU hi ha una porta que dóna ¡,.e- de nou a l'Església de Sant Bernar- lltica menuda local, que escapa in· deMadrid,
Justlcia ha facilitat la seguem castillo casado a un mes 1 un dia
•••
cés a la sagristia dels senyors !)e.. dino d'Ossa, també a Milà. En aqucs· cluso al Mlnlsterio de la Goberna-- relació de condemnes..
imposadea
d'arrest
major 1 250 pessetes de mul·
Quan governava l'Esquerra es neficiats.
ta ocasió fou trobat amagat a les ción, prevén la desaparición o al
Tribunals d'Urgèncta:
.
ta, per resistència.
:esolgué a favor dels Municipis el
carboneres de la calefacció. Encara menos dismlnución de los núcleos pels
Alacant. Condemnant , Al.gé:l
València. - Condemnant Leonard
problema dels metges titulars. Es
UNA INFORMACIO DE que la seva posició era aquesta ve- pol1tiC03 que les apoyan en los pun- Alonso Frlas a tres mesos d arrest GU Garcia a 250 pessetes de multa
donava als A1untaments la facul«AHORA» - ¿ES A LON· gada més compromesa, Della Mota, tos donde hubiese un gobernador el- major 1 500 pessetes de multa per per tinença d 'armes.
tat de poder dotar el servei d'AsORES OVI EDO DE LA sempre impertorbable explicà la ¡:e- vU de Ja. Ceda o agrano.
resistència. Idem a Enric FernànToledo.
condemnant Bnslll
sistència Social a mesura de l es
va singular posició 1 afirmà que rOl·
En estas dudas los grupos guber- dez Monteslnos,
MOTA ?
per desacatament Diaz Maroto Emiliano Dfaz Maroto
necessitats i preferència dels magué
fer
objecte
d
'una
broma
el
S!l·
namentales
tratan
de
aplazar
todo
Madrid,
16.
«Ahora
publica
la.
a
un
mes
i
un
dia
d'arrest
major.
Joan
TorreS
Dfaz
Maroto 1 Joan
lalts.
següent Informació de Jaca, del seu gristà del temple el qual dies abans lo pos1ble unas nuevas elecciones.
Ara han vingut nous homes i corresponsal especial, sobre el ro- l'havia cremat amb una borilla de De ah! las declaraclones que ha he- Idem a Càndid ~~ Casanes, a Zaballos Gonzàlez per robatori, a.
amb ells noves teories. I els nous batori en la Catedral de Pamplona: cigar. Donats els seus antecedents cho el radical Sr. Orozco, muy arec- dos me.!!o~ 1 un, dia <:t arrest major. deu anys de presó major; a Antaper lnjur1es a 1 au tontat.
nl Torres Dfaz Maroto per 'gual
homes han estat homenat;ats en
«Deber de todo reportera que tie11e i davant l'ahsurd de les seves expli· to al Sr. Lerroux, y suponemos que
Corunya. Condemnant Pere dellcte a 5 mesos d'arrést major 1
la persona del doctor Huguet, per que seguir un suceso de la magn1· cacions, Della Mota fou empreso· enterado de sus pensamlentos. El
Marcos
SUvar,
per
tinença
llUcita
a Joan Torres Dlaz Maroto per
obra i grdcia de les noves t eories. tud del que se 1 ::1. registrada en Pam- nat, però també en aquesta ocastó mlsmo d!lce que ha sostenido con- d'armes i lesi~ms, a 6 mesos d'arrest tinença
d'armes, a quatre anys, nou
no
es
trobaran
proves
fefaents
conversaciones
lnteresantes.
plona con el saqueo del tesoro du
major 1 18 dtes per la. falta de le· mesos 1 un dia de presó menor
•••
tra
ell
1
a
la
petició
Virgen
del
de
seu
Santa
defensor
Maria
la
El
R
eal,
ex
ministro
de
Industria
dlce:
sions, l a rrancesc Pérez Garcia,
Saragossa. _ Condemnant sàturLlegim que uns guàrdies de se.
guretat de Tarragona es presen- es procurarse toda clase de elemen- l'advocat senyor Romita, fou p<.sat «No habrà elecctones hasta que se a 6 mesos d arrest, per tinença d'ar· ni Calabria Gonzàlez a un any un
en
llibertat.
tos
informatives
que
en
cualqul2r
apruebe
una
nueva
ley
electoral,
y
mes, i 4 mesos 1 un dia, per lesions. mes 1 onze dies de' presó ménor
taren a la casa de camp de SalDelia Mota no va tardar en cnure que ésta no serà. aprobada ni en el I~em a ~oscp Barros Camba. per per tinença d'armes
vador Ventosa Pina, destacat ele- momento del dia o de la noche Jr
1 a Sebastià
una
vegada
puedan
més
facilitar
en
mans
una
de
noticia
la.
pode
mes
.1'1·
de
octubre.:t
tmença
d armes, a 500 pessetes de Lancl Mon talbo a quatre anys tres
ment de Lliga Catalana, i li di- terés relacionada con la informaCtón
lleia.
Un
dia
es
féu
tancar
a
l'Esmulta;.
Idem
a
Josep
Ram~m
Castro
mesos
i
un
dia
de
presó
menor, per
gueren que havia d'hissar la ban- que va persiguien<lo.
Anoche, a J<>S glésia de Sant Agustl de Roma, que
Gonzalez, per tinença d armes, a atemptat.
Contra la pena de mort un
dera r epublicana al costat de la 11'30, me encontraba yo
en
Pamploposseeix
una
modernlss1ma
install.a·
any de presó, i a Manuel Louzon
catalana. El senyor ventosa es li· na cuando fui reclamado telefónica.- cló d"alarma que
Madrid, 16. - Dintre poc I en un
actua
que ampli
local, se celebrarà un miting Cansello i a Càndid Castro López, El senyor Lerroux fa declamità a treure la bandera catalana. mente por un buen amigo que ten- tocant qualsevulla de les només
portes que de
per
als agents de l'autor!·
·
concentració d'esquerres contra Ja tat, ainjúries
g:> en J aca. Ml amigo me dijo por contenen objectes de valor. A més,
un mes i un dia d'arrest ruaraCIOns
pena
de
mort,
en
el
qual
prendran
teléfono las siguientes frases:
en el temple de referència presta
jor.
Madrid,
16.
El president del
«Coja usted un ::.utomóvil y todo guàrdia durant la nit un religiós de part Eugeni Arauz, federal; Francesc
Cuenca.
Condemnant Emill Consell romangué al seu despatx
López
de
Golcoechea,
d"'Uofón
Relo
màs
velozmente
que
pueda
ven- la Comunitat. A la matinada, Delia
Unes manifestacions d' Ara,
Bartolomé 1 a Ramon Martmez, pt>r oficial des de dos quarts d'onze del
usted a. esta. villa. Un k.llóme- Mota va sortir de la part posterior publicana."; Vicenç Marco Miran- desobediència lleu, a 50 pessetes de mati fins a dos quarts de deu de
en les quals contesta a gase
tro antes de llegar a los arrabal~s. d'un altar on estava amagat 1 va 1 da, diputat de l'Esquerra valencia- multa.
la tarda. A la sortida manifestà als
apéase del coche y venga a pie nas· intentar maniobrar, però a l'instant na; Gaietà Bollvar, diputat comunisGranada.
Condemnant Carme! periodistes que l'havien visitat els
Martínez d' Alfara
t'l encontrarme. Debe Vd. pasar In- actuaren les instaHacions d'alarma, ta; Jull Mangada, tinent coronel re· F ernè.ndez carmona, per tinença
ministres d'Obres Públiques 1 de la
tocant interminablement uns po- tirat i Eduard ortega. 1 Gasset, dr d'armes, a 4 mesos i un dia d'ar· Governació, aixi com l'Alt ComiS·
San Sebastlàn, 16. - El boxador advertida.»
Ignasi
Socors
Roig
Internacional.
Ar
é
Asi lo he hecho.
tents timbres 1 es va encendre tota
rest major.
sari d'Espanya al Marroc.
tat h
a, que s en aquesta ciuHe tardado en salvar la distancia
iHuminació del temple. Immedia·
Huelva. - Condemnant Joan GuLes visites -òigué el senyor Lergüèn•
a fet les manifestacions se- de 108 kilómetros que hay de Pam:- la
I
tament
es
va
despertar
tota la Co- temptativa de robatori a l'església de tierrez Garcia, per homicidi a 12 roux- estan relacionades amb asu :-s• en resposta a unes altres
q!ar
ea:. a fer no ta gaire Martínez d'Al- plona a Jaca, poco màs de hora y munitat 1 Delia Mota es va veure San Andrea, de Viareggio. Quan ja anys 1 un dia, de reclusió menor.
sumptes dels seus respectius Deparmedia, y he llegado a Jaca a las 3 agafat per un braç vigorós ~11e poc havia despullat l'altar de La MaJaen. Condemnant Amador taments.
un-Gairebé no es pot creure que de Ja madrugada. Inmediatamente després el lliurava a la policia.
dorma, 1 en intentar augmentar el Ossorio Càmara a dos mesos 1 un
També m'ha visitat el general L()..
,.., __box:;_dor de primera categoria es me pongo en contacto con mi PS·
En aquesta ocasió declarà el fAmós
d'arrest major, per insults.
pez Gómez i una Comissió de dlpu.._, 11 E'S•t de m
t
di 1 pontàneo colaborador Informativa, el lladre de temples que s'havia fet tan- seu hoti amb un antiqufssim i va:. dla
Mà.laga.
Condemnant
Manuel
tats
per Màll\ga que m'han parlat
luó.s
canelobre,
aquest
li
calgué,
1
es
tn.\tl~· J o no anera
poc sinó
P o- cua! me da la referenda siguieot~: car a l'interior de l'església a fi de
tot
defujo anAllara,
Palvez Parcia, per temptativa de d'assumptes d'interès per a aquella
Per e~ contrari. Sóc prou esportiu
cPoco antes de las 10 de la ,lo- poder gaudir amb absoluta tranquil· posaren a funcionar els timbres d'a- robatorl,a
6 mesos d'arrest major regió.
,.01 ui~!>Utar sobre el ring qualse- che, mejor dlcho, puntualizando, a lit!'t de la. suggestiva visió nocturna larma. m acudiren els rellg!osos de per atemptat,
quatre anys, doS
Un period!Jta U preguntà si els
ll!és.comócbat, per dtfícll que sigui. A las 9'17 minutos, en el hotel Mur de les belleses arquitectòniques del la comunitat, un d'ells armat dè mesos 1 21 diesa de
presó menor 1 podria facilitar ampllació del rE!<>"ulen 1 t
també un professional, 1 Sé produjo un movimiento de verda- temple. Es revisaren els seus ante- revòlver, 1 Detta Mota, esparverat, multa de 500 pessetes,
1 per tinen- tat de l'últim Consell celebrat G
una folla carrera per les di\id• CI_ de !"esport el meu mitjà de dera expectación. De Lmprovlso rep¡.
1 la seva declaració apareg¡1é inicià
verses dependències del temple fins ça d'armes, a 5 anys de presó me- San Sebastian 1 el senyor Lerroux
ace';1 ~ msensat suposar que no vull quetea el timbre del teléfono. Una. cedents
pueril. En ésser coneguda la seva que
nor;
a
Feran
Bema!
Pereira
per contestà. que el tractat en la reunió
finalment pogué ésser detingut
ha Jar un combat que, com aquest, voz reclama la presencia. del prople- detenció fou reclamat per les autotemptativa de robatori, a qÚatre mlnlst.erial !ou reflexat exactament
lad e reportar-me una. xifra te..-np- tario del establecimiento para cele- ritats de Milà que instruïren contra a l'interior de l'orgue.
d'arrest major, 1 a Emili Ji- a la referència verbal que el sensor
Aquesta vegada l'italo - mextcà mesos
llor01l· RePÇteixo que jo no tinc brar una conferencia con la capital ell diligències per les successives
ménez Oñate, a quatre mesos d'er- Lucia facilltà.
altre Mnrctnez d'Alfara ni de cap de Inglaterra. Inmediatamente el temptatives de robatori 1 fou con· comparegué davant el Tribunal de rest
major per temptativa de robaUn altre periodista també u pre1 llUc d xadcr de la meva categoria, propietario del hotel se puso al apa. demnat a forces anys de presó, però Lucca, el qual 11 aprec~à semldefl·
6alr.ent ejr;;ostra:- que he estat preci· rato dando muestras de asombro y el 1928, quan ja portava dos anys ciència mental 1 el condemnà a dos tori. Idem a Antoni Madroño G.Jr· guntà si Ja impressió recollida en
dlllo, per tinença d'armes, a quntro el Consell era favorable a la coutntza
el qw ha tractat d'orga- exclama:
en ella, el Tribunal d'apellació 11 anys 1 deu mesos de reclusió, però mesos i un dia d'arrest major. !dem ces.sió d algunes de les petictons
<tan r aquest combat a San Sebas·
-Pero ¿qué me dice Vd.? ¿Doa- redui
un indult promulgat pel rel d'Itàlia a. Aixa Ben Mahmed
la
pena
1
quedà
en
llibertat.
Al Lal a un que tenen formulades davant e1
Pcrqugo;a que no ha estat possible df: està Vd.? ¿Es en Londres? Sl, s1;
Delia Mota emigrà a França 1 s'es- el posà novament en llibertat el 5 mes i un dia d'arrest major 1 250 Govern les autoritats locals i forces
lln cc
muntar en aquesta ciutat realmente reconozco su voz. Su ;:Ujo tabli
de
setembre
del
1934,
i
fou
expulsat
a Paris, però sens dubte enyode multa, per resistència. vives de Guipúscoa, 1 el president
l:l>Jlo:;a~b:lt d'aquesta enver¡adura és Luciano no se encueotra en Jaca.
d'Itàlia per un decret del Prefecte pessetes
Múrcia. - Condemnant Bartomeu del Consell digué que com ja s'ha·
1:ta a
ni fracàs.
Marchó esta madrugada a Pam· rava la riquesa dels temples d'Itàlia de Florència.
Fou
aleshores
quan
ja
que
poc
despré3
inicià
una sèrie
Rodrfguez Navarro, a 100 pessetes vi.a manl!estat a Ja referencia de
Pllt c c_gtt que un cop hagi com- plona ...
Mota no dubtà n1 un moment de multa, per
una. falta.
l'ultima reunió mlnisterial algunes
Per a4d~ompromi'>OS que té signats 1 Terminó la conferencia y el duefio de viatges entre la. capital francesa .! Delia
a
traslladar-se
a
Espanya,
conelxe·
la
Peninsula,
evidentment
amb
dePalma. Condemnant Rafael d'aquelles peticions tornaran a tracra a , oct~bcombats, a disputar d'a. del hotel dió una explicación verbal
dor
de
les
grans
riqueses
que
l'art
i
signis
inconfessables,
ja
que
el
22
tegür'
re, Alfara pot estar ben de lo que ocurrla: José Oviedo de
Solaz Urrutia, per lesions greus a tar-se en un altre pròxim Consell
'llent <1~ubu~o tindrà. cap inconve-¡ la. Mota era el que hablaba desde de desembre del 1932 fou detingut 1a. pietat dels espanyols ha acumulat un any 1 un dia de Presó menor. al qual asslstlrà. el ministre de la
Idem a Vicenç Ferrer Isern, per ro- Governació.
ar amb ell.
Londres con el hotel de Jaca y ro- novament durant una dramàtica en els seus temples.

za
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Obrer català conscient: el teu diari es
J'

El ministre féu grans elogis de la
història de Càdiz, 1 digué que aprengué a defensar les lllbertats
d'Espanya amb Castelar i Moret, ga.
ditants, que avui sert·en segt1ran1eot
agraris
Acabà brindant per la Marma,
per la República espanyola i per
Càdiz.

La destitució del governador.
civil de Saragossa
E L COJ.\IITE DEL PARTIT RADI·
CAL IDENTIFI CAT AMB L'AC·
T UACI O DE L SENYOR OTE RO

Saragossa, 16. - El governador el·
vll d'aquesta provincia senyor Jull
Otero en rebre els periodistes s'h a
referit a l'acord del darrer Consell
de ministres relatiu a l'acceptació
de la seva dimissió amb caràcter
urgent.
El senyor Otero s'ha lamentat de
les ampliacions del Consell aparegudes a la premsa, en la part quo
li afecten, 1 creu que no són exactes
en els seus termes, ja que ell no ha
rebut notificació of:cial de l'esmentat acord. No ohstaot, ha delegat el
càrrec en el secretari del Govern el·
vll.
L'esmentada autoritat porta catorze mesos en l'exerclcl del càrrec.
El Comitè del partit radical a Sa·
ragossa ha cursat telegrames al Govern en els qual fa constar la seva
protesta contra la substitució del governador, 1 creuen que ha portat a
cap degudament el seu comès. Fan
constar que els òrgans del partit a
Saragossa estan identificats totalment amb el dit senyor 1 posen de
relleu que la seva actuació governativa és digna d'elogi després de
l'ofensiva que rebé per part de la r epresentació de determinat partit po•
lftlc.
El Comitè provincial ha fet seva.
l'actitud del Comitè local 1 anuncia
el cessi en els seus càrrecs de totes
les persones del partit que a la provincla els ostenten, com alcaldes,
etc., en cas de portar-se a efecte la
suhstltucló del senyor Otero en l'e·
xercici del càrrec de governador clvU
de la provincia.

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

ELS CAMPIONATS D'EUROPA
DE REM
S'ha celebrat la primera
jornada
Berlin, 16. - A l'estany de Grunau s'han iniciat aquesta tarda da- ·
vant de poc públic, els campiÓnats'
europeus de rem. El temps era es-l
P_lèndid 1 l'estat de l'ala.•a magnt-·
fiC.

ow '

Participen en els campionats r e·
mers de tretze nacions.
En la. jornada d'avui han comen·
çat a disputar-se les eliminatòrieS:
It:s quals han donat els resultats segileots:
Quatre amb timoner. - la. sèrie:
1, Alemanya; 2, Itàlia; 3, Hongria·
4, França; 5, Bèlgica.
'•
2a. sèrie: 1, Iugoslàvia; 2, Dina.-\
marca; 3, Txecoslovàquia 1 Espanya~·
Dos sense timoner. - l a. sèrie:
1, Hongria; 2, Holanda; 3, Polònia· ~
4, Iugoslàvia.
'~
2¡¡. sèrie: 1, Alemanya; 2, AUs: ·
tria; 3, Itàlla; 4, Dinamarca. ..... J1
Skl.!.f. - la. sèrie: 1, Verez (~
lònia) ; 2, Hasenohore <Austria) · 3 t
Tufi <Itàlia); 4, Kozma (Hongria> i j
5, Prats <Espanya).
· •"
2a. sèrie: 1, Studach (Suïssa)· 2 •
Buhtz (Alemanya); 3, Saurtn <Fran~~
ça> ; 4, Straka <Txecoslovàquia) · 5, 1
Stipanovlc (Hongria).
' ....
Quatre sense timoner. - la. sèrie: 1, Suïssa; 2, Dinamarca; 3, Polònia.; 4, Hongria; 5, Iugoslàvia
~
2a. sèrie: 1, Alemanya; 2, Itàlla ·
3, Aus tria; 4, Bèlgica.
'
Doble scull. - la. sèrie: 1, Alemanya; 2, França; 3, Iugoslàvia; 4,
Itàlia.
1
2a. sèrie: 1, Polònia.; 2, Hon~ia;
3, Txecoslovàquia.
"I
Outriggers a vult. - la. sèrie: 1,
Alemanya; 2, Hongria; 3, Holandà.· 1
4, Iuioslàvia; 5, ~ança; 6, Espanya:1
2a, sèrie: 1, Suïssa; 2, Dlnamarcà;,
3, Itàlia; 4, Txecoslovàquia; 5, Bèl~~
gica.
1
Dos remers amb timoner. - Cop:t1
que sols hl ha sis nacions lnsCrites,1
els organitzadors han decidit queJ
disputin automàticament la final.
Són finalistes, doncs, França, Itàlia,
Esp:,..;,ya, Hongria., Polònia. 1 Alema-1
nya.
'
Puntuació després de la ~tifuera
jornada:
..... ,.,
1, Hongria, amb 363 punts; 2, A·
lemanya, 314; Anglaterra, 94; Txé-~
coslovàquia, 85; Austria, 69; Fra J·
ça, 63; Japó, 45; Polònia, 34; Letònia, 28; Bèlgica, 24; Finlàndia, 19;1
Irlanda, 8; Egipte, 7; Dinamarca,~
7; Nova Zelanda, 6; Estònia, 3, 1 Ès:'
panya, 2 punts.
1

----------:*:----~·~~~
- ~~

El comerciant q,ue · no ~
més atavore1x els diariS de·
dreta perludica els seus ln;
teressos, ja que amb _la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta·
dans d'esquerra.

la humanitat
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TERRES DE LLENGUA CATALANA Focs
LLEIDA
UN OBRER M I' RT 1-: DENUNCIA
PER MALS TRACTES.
ALLIBERA M ENTS

Lleida, 16. - A Torres de cap.
delia ha ocorregut un lamentable
accident del qual ha. resultat mort
l'obrer Josep Bosch i Palau. de 32
nnys. A causa d'Una avaria en el t~
nel <: e està construint la Compa~
nyla. Energia 1Jèctrica de Catalunya, ha caigut una. gran pedra. al
damunt de l'esmentat obrer ·que !"ba
deixat mort a l'acte.
- Pilar Bo~..adors h~ denunciat
a la Com1SSarla. de vigilància que és
objec ~ de continus mals tractes pe:
part d~l seu espós Ma.rian Ca.mon I
Pomar. S'ha dispo:;at que es prenguin l~ s mesuro!S oportunes per a
evitar la repetició del fet.
- Han estat posats en llibertat
Lluis Lovera i Lafuente 1 Antoni
Ponsarnau i Sunyol, els quals estaven a 1a disposició de la jurisdicció
clvU. El primer dels esmentats lr.dividus estava acusat d'abusos deshonestos 1 el segon de tinença ae
fulls clandestln~-

TARRAGONA
NOTICIES LOCALS
-Han ingressat a la presó del Pr;
tori d'August procedent de Valls els

processats pels fets d'octubre J. OUé
primer conseller regidor d'aquell Ajuntament, 1 els senyors J . Sendra,
B. Mart!, E. Marti, i A. Fàbrcgas.
De la mateixa presó ha sortit Martí
Rovira, de la Nou de Gaià.
-Hom s'ha sorprés que el catalanisslm diari cCatalònia» no hagi comentat el fet d'haver-se obligat per
l'autoritat arriar la bandera catalana a la finca particular del destacat
lligaire Salvador Ventosa. i Pina.
Amb motiu d'aquest fet hom ha
recordat que el senyor Pic i Pon, en
unes declaracions no molt llunyanes,
va dJr que a les cases p:uticulars es
podia exhibir la bandera de Catalunya sola o acompanyada, a gust de
l'exhibidor.
I si això és aixl, hom no s'expllca
que dintre Catalunya puguin regnar
criteris diferents.
-A l'Ateneu ha estat inaugurada
amb molt d'èxit d'admiradors, una
exposiCió de pintures de paiSatges del
jove 1 prometedor artista tarragon1lleldatà Antoni G. La.molla.
Els entesos auguren pel destacat
paisatgista un brillant esdevenidor.
-Les ciutats pesqueres organitzadores de l'Assemblea, que se celebrarà a la. nostra ciutat dintre de pocs
dies, vlsltaren en comissió el president acc1dental de la Gestora Municipal senyor Ramas, per tal d'assabentar-lo oficialment de la celebració
de l'acte 1 dels afers que seran tractats.
De passada, sollicitaren l'ajut de
l'Ajuntament.
-Degut a la lntolerància. regnant
contlnuament són apercebuts gent,
que con!iat en el règim de llibertat,
que en indumentària hi ha arreu de
la Peninsula 1 a. l'estranger, són sorpresos per les mesures que bom ha
adoptat ací com una excepció. Es
més de lamentar que això passi tractant-se que la nostra ciutat és considerada com una platja de moda.
-L'autoritat governativa va multar dos súbdits francesos perquè la
seva indumentària no era prou ciutadana.

GIRONA
NOVES LOCALS

•

Glrona, 16. - A Figueres, ha estat
detingut i posat a disposició del jutlat d'Instrucció d'aquell partit, , om
a supos::tt autor d'un delicte d'estafa,
el vel Josep Devesa i Puigverd, t¡ue
Viu al carrer de Recasens, núm. 17,
amb motiu d'una denúncia formulada. per Antoni Bisbal i Carreta, habitant i vei de Figueres, el qual, segons el denunciant, havia de portv
en un camió que condueix de l'Agència. Costa, el dia cinc de juliol p ~
sat, de la casa Plandiura i Conesa,
de Barcelona, 10 sacs de sucre awb
desti al denunciant, 1 fins ara hom
ignora el parader de l'esmentada
mercaderia.
-Han estat detinguts i posats a
disposició del Jutjat Municipal, els
gitanos Manuel Flores Sarguera, de
30 anys, Lconor Giménez López, de
30 any:¡, i Maria Virtudes Flores, de
20 anys, acusats per Jo:;efa Guina.rt
1 Forquera, veïna de Girona, amb
motiu d 'haver-li robat dues llonganisses del seu establiment del carrer
de la Barca.
-Han estat denunCiats per mfrlngir el codi de circulació Pau Galan 1
Soler, vel d'Olot, Pere Corite 1 Soler, de Ridaura, i Pere Serra i Juncà, de Santa Coloma. de Farners.
-Com a lncurs a la llei de vagabunds 1 malejants ha. estat detingut Lluís Comes 1 ArevJ, de 28 anys,
solter, natural de CUba, el qual ha
estat posat a disposició del comissari de Vigilància i Investigació d'aquesta ciutat.
-Narcis Sànchez, vel de ls nostra
ciutat, mentre passava pel carrer del
Progrés, li ha sobrevingut un atac.
Ha estat recolllt i traslladat al seu
domicili pels guàrdies urbans.
-La calma és acl absoluta. Els
centres polltics d'aquesta ciutat, uns,
com els del Partit Catalanista Republicà. de la Plaça de ls Independència, i el d'Unió Republicana, del
carrer del Carme, segueixen clausurats governativament des del dia
sis d'octubre. El centre del Partit
Radical, tot 1 estar al Poder el senyor Lerroux, la major part del dia
est.'\ tancat 1 a la nit, hermèticament.
El Centre Catalanista de Girona 1
lo. seva. Comarca {Lliga), tan poca
concurrència com volgueu, ni tan
sols per a fer una partida de «manlllu. I això que també estan en el
• Poder, sobretot a. Catalunya, cooperant amb els radicals 1 cedistes a
l'obra destructora de les autonomies.
Ara els recionalistes tenen gran
Interès a portar gent amb automòbil a l'Aplec d'Olot, perquè no resulti un fracàs, ja que en aquests dies
els &.?nyors de la Lliga estan rebent
molts fra=os.
-A la. presó, hi va molta gent a
visitar els detinguts. els dignes republicans que s'hi troben empresonats..
-El procés del ComiSSari de la
Generalitat a Girona, senyor Puig
Pujades, 1 companys de causa està
encnlmat. No s'acaba mal. Segue1xen
el mateix ca.ml els recursos o apellacions al Tribunal Suprem del diputat al Parlament català senyor Pc!l'e
Cerezo, 1 del com1ssart de Policia senyor Joan Gómez 1 Serrana.
'
Ara diuen que els ~ en estudi el
!lscal.

TERRASSA

Insistint

de Bennala

REUS

LA CORRETGETA

NOTES LOC ALS

NOTICIES DIV ERSES
Durant el term1n1 de quinze dies
- La. vida polltica. del Municipi romandrà exposat a-l p úblic el paegarenc va escolant-se de falsó sem- dró de veïns subjectes a l'impost de
blant a. la dels seus congèneres ca~ cèdules personals que ha de regir
durant el present anys a l'objecte
talans.
De portes en!ora apar que la tron¡ que es puguen formular les reclamaquillilnt domiut el vaiXell que la méS cions q-Je es considerin pertinents.
El vel de Tivissa Jaume Tulleu guspira de tempesta pugul llul
car-se a l'horitzó. Però, tanmateix, bau Segarra, va deixar el cotxe que
la realitat és ben bé una altra. Hom conduïa davant l'Institut PollcUn¡c
no descobrirà un nou planeta si diu 1 en tomar-hi va trobar que u haque, «internos» hi bullen pressagis <1e vien furtat la cartera amb el titol
de xofer i altres documents. El fet
lluita cada. dia més difícil d'evitar.
Els gestors afectes a. la polltica del va ésser denunciat a la Com1ssaria
c:caudillo» no poden amagar ltJr dis- d'Ordre Públic.
- Heus ac! el programa de les
conformitat amb les intenCions dels
amics del «Presente y adelante!», festes populars del barri de Sant
com també no poden congeniar amb Magl:
Dia. 17.-Dispa.r de morterets. els partidaris de l'històric catalanisme dels trenta anys. En ambdues ae- Cercaviles pels carrers del barriGran
Ball a la Plaça. Farlnera.
tuaclons s'hi endevinen uns ferms
Dia 18.-Mlssa a. l'Ermita del Rocompetidors al sacrlflci patriòtic, l.
ser.-Concert al carrer Pl l MargalL
amb a.lxò, no volen transigir.
Dia. 19.-Jocs de cucanya.-ElevaHan arribat ja tant enllà que,
malgrat la consigna establerta d 'a- ció de globus 1 dispar de focs d'artlficL-Ball
popular de fi de festes.
magar llur enmurriament als ulls
Els guàrdies d'asals detinguealiens, hi ha hagut edil radical qut:,
prenent cafè, ha dit als amics de ren un subjecte transeünt que al
taula que a. l'Ajuntament s'hi balla- Passeig de Mata furtà diversos d()ria el «tango»-Segons paraules exac- cuments i 75 pessetes d'un automòtes--amb els lllguers-cedlstes 1 els re· bil. La quantitat no pogué ésser recuperada.
publicans nmtcs de D. Ale.
- L'Agrupació de Societats de
I és que a la Casa. Comunal ter-Mutus de Reus ha estat otlrassenca s'hauràn de ventilar afers Socors
de grandiosa transcendència., pwx cia1ment delegada per a. representar
el Pressupost extraordinari suara en totes les seves funcions la Comisdesenterrat i que fou confeccionat sió OrganJtzadora Pro-Federació 1
per l'Esquerra, 1mposa tributs als so- Foment del Mutualisme Català.
Avui dissabte celebrarà reunió
lars edUlcats 1 per editlcar, contra general
ordinària el R. A. C. Deparels qu:lls s'han cregit amenaçadors
a l'objecte d'aprovar la Memòtots aquells defensors dels interes- tiu
ria anaa.l i elegir la nova. Junta DIsos particulars contra la convenièn- rectiva.
reunió començarà
cia collectiva. I si hom ha de creuce a les 10 Aquesta
de la nit.
als seus representants més genuins.
- Demà diumenge tindrà lloc al
la cosa va. per bon cami, segons deteatre de la societat «La. Palma»,
clara la Cambra de la. Propietat per uns.
representació del drama. d 'Igna..
mit jà del seu Butlletí Oficial.
si Iglésies «Els Vells».
I mentrestant les escoles previstes
- Continua clausurp,t l'estatge
en l'esmentat Press-Jpost, segueixen social de la Gasa del Poble, la qual
dormint el son dels justos.
posa constitueix un fet contraproAmb motiu de les vacances tluent sl es té en compte que l'esmendels obrers Industrials, la Ciutat pre- tada clausura fou imposada com a.
senta, durant el dia. l'aspecte d'u- conseqüència. de l'o.!er de Montbrió
na enorme coHectivitat que reposa. en el qual el tribunal dictà sentènPerò tan bon punt les ombres de la cia absolatòria.
- Aquests dies ocupà un pla de
nit apareixen s'opera la transfomtació de la quietud a la. fressa. üumen- molta actualitat, les activitats que
es
despleguen a. l'entorn de l'afer de
gera, puix que en molts indrets de la
ciutat, i molt particularment a. la l'encasernament dc la nostra ciutat.
Rambla d'Egara, cobles i orquestri- . Nosaltres per damunt d'aquestes
nes deixen sentir llurs danses carac- tasques, ara 1 sempre, hi posarem el
terlstiques, l. la multitud, s'aplegn nostre lema: «escoles».
Avui dissabte al Velòdrom loen vetllada de xera bo i ballant i precal s'hi celebrarà una cursa de tres
nent la fresca de la nit.
hores
amb la. partiGal consignar que malgrat ~s cipacióa del'americana,
vuit equips de reconegunombrosos actes nocturns, cap in- da. vàlua.
cident no ha vingut a. pertorbar el
el senyor Ple l Pon
bon humor chitadà, la qual cosa pro- per laPreg-untat
situació de l'afer de la Indusva palesament el recte comportament trial Cotonera,
que tant afecta 1
de les masses.
preocupa a l'obrerisme reusenc, va
Mentres esmorzava en com- contestar que encara s'estan estupanyitl de la seva familia i amlcs en diant, 1 que possiblement acaba.rla
els paratges de Sant Feliu del Recó, amb l'arrendament de les fàbriques.
- Es esperada amb veritable exel ciutadà egarenc 1 ferm lluitador
inscrit a les rengleres federals, ano- pectació l'actuació a la nostra ciutat
de la Companyia de J oaquim
menat Pau Gili, domiciliat a la .Barriada de S:.mt Pere, mori de repent Torrents, Pepeta Fomès 1 Emilla Baró, amb l'estrena d'«El Fill del s~
d'un atac cardlac.
nyor Gold».
El dissortat Gili havia estat deAquest esdeveniment teatral que
signat diverses vegades per la Fra- tindrà lloc el dia. 21 al Teatre Barternitat Republicana Federal d 'a- trina. ha desvetllat entre els nostres
questa ciatat, per càrrecs importants conciutadans un lnterès molt remaren el sí del partit.
cable.
En deplorar la. pèrdua. d'Un a:nlc
afí als no.5tres ideals, fem present
a la familia el nostre pregon condol.
En un moment de descuit del
venedor de peix, anomenat Mi.qtiel
Gassol Llobet, domicilint al carrer
del Raval de Fermi Galàn, 62, un
lndividn desconegut va ficar-U mans
al calaix de la parada, i li furtà unes
setanta-cinc pessetes.
Això tingué lloc al Mercat de la
Independència d'aquesta localitat, I
ment re el desconegut oferia determi·
nats articles al perjudicat.
El cas fou denunciat ràpidament
a la policia.

Quan érem crfa;tures havfem ju,.
gat a la corretgeta. Suposem que
vosaltres també. En aquells temps
venturosos corretgeta, en diminutiu, era sinònim de toc f de tactcia.. Corretja, alxi tal com sona,
volia dir resfgnació, longanimitat,
benvolença.
Avu.l aixó ha. canviat. Lo. corretja, inofensiva, ha. devingut guerrera. I emprad4 en diminutiu,
S'agreu;a t es complica. No us dic
res del que ens cal esperar de l'home civil que, tot d'una, es cen11ef:c
entre pit i esquena una corretgeta
militar... Si rou creients, contesseu-nos. Si no en sou, atorgueu
testament.
Pemeu en els maldecans que ha.
dut a la humana esptcie la corretgeta, amb sivelles, que travessa
el pit i l'esquena de Mussolini o
de Hitler... Tots els moviments
que tendeixen a retrotreure'ns a
l'edat de pedra, es caracte.-itzen
per la cOTTetgeta ferrada. Fins
l'home que en temps d'Emili Vilanova va éS$er pacffic caporal de
municipals, avui, amb la corretgeta, es torna agressiu f violent. I
per un tres f no-res, atropella f
apallissa.
Milicians de l'esvd3tica f «eamises
~esr. etiopòfagues coincideixen
ea 4questa tireta de cuir que sosté el cinturó. Aixó eru ta pensar
en el cldssic mig eld3tic amb qut
acostumem dibuixar els marrecs
entremaliats. I treiem la conseqüèncitt que més que tovc el món
és criatura.
J . M. FRANCES

___________*___________
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VICTIMES

DE

L'AVIACIO

Avui serà enterrat a Barcelona l'alferes Rallo que morí
a Madrid
Avui, a les deu del mat!, tlndrò.
lloc l'enterrament de l'alferes d'avinció senyor Rallo, que mori en un
accident d'aviació ocorregut a Madrid prop de l'Aeròdrom de «Los Alcàza:resr., a conseqüència del qusl
mor1ren quatre persones.
Per disposició del pare del mort,
que és tlnent de la Guàrdia civil,
el cadàver del malaguanyat alferes
ha estat traslladat a Barcelona en
una camioneta de l'aeròdrom 1 portat a. l'Hospital mllltar, en un dels
departaments del qual ha estat !nstallada. la capella ardent 1 d'on sortirà l'enterrament.
Descansi en pau.

*

Un telegrama de protesta
Ha estat tramès el telegrama següent:
«lzquierda Republicana. Caspe. •
Redacción «Renacimlento A r a g anéS», de próxima aparlclón, protesta enérglcamente vU atentado cometido contra persona La.torre
Blasco. Transmit:.m pesame fanúliares. - La Redacción».

CASSA
DE LA SELVA
NOVES DIVERSES

S 'ha ajornat per un parell de dies
el viatge que l'amic Joan Reixach
Margarit llav!a. d'efectuar a bord
de la petita embarcació moguda per
mitjà d 'engranatges, de Fanals d'Aro a Barcelona.
- El proppassat dimecres, dia
14, el gcstvr major del nostre Ajunt.'lment, Mart1 Rosselló, féu publicar
un ban recordant als caçadors que
la veda no s·a.J.xccsria fins el l.er de
setembre.
No obstant, després dels treballs
efect~ats pels caçadors de la població, aquests han acNl!regUit que el
dia 15 poguessin c-1.çru.

,._
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Les cooperatives
sanitàries
Exposàvem en un article anterior
que les lleis catalanes i espanyoles
autoritzen el funcionament de les cooperatives sanitàries 1, com és natural, les seves farmàcies 1 laboratoris.
I avui, en fer-ne una ratificació, també hem d'insistir que les lleis aHudides ho fan sense cap limitació que
pugui suposar-se impulsada per l'~
golsme de la classe farma~utica
salvant les excepcions, en aquest cas,
que en tots els ordres extstelxenla qual no ha ~but fer prevaldre
el tòplc-naturalment!-de la dignitat professional davant el mercant1llsme que representa l'allau exorbitant d'especlfics av-..11 catalogats en
el Registre de Sanitat. Però això a
la tl no seria eJtra cosa que l'evidència de la superposició del lucre
a. tot lnterès social i humà d'una
classe, que davant el seu fracàs de
superació en la constant evolució sicia}. no sap trobar n1 vol, altres IDltja.ns que l'lnsídla, portada silenciosament i infiltrada en informacionS
semlotlclals, que haurien d 'ésser es~
pili d'una actuació clara i resultant
d'Una. obra recta, legal 1 justa. I val
& dir que de tot n 'existeixen proves.
Avui, però, és un altre aspecte el
que ens interessa l que també esmentàrem en el nostre article alludit.
Féiem constar que coneixiem l'ambient que regna en l'alta burocràcia
del Departament de Sanitat. La. port2.lada i petita entrada del davant
d 'aquell brollador dels peixos del Pati dels Tarongers, ens és familiar.
Les hores d 'espera passades per a
que cada vegada tinguéssim l'a vinentesa que ens atengués-és el minlm que hom pot esperar!-una mlca més a l'interior del Departamentc,
un senyor diferent com aquell qai
es fa passar una. pUota de mà en
mà. Les múltiples in:>tàncies que no
voldríem suposar «evaporades)) o.
l'antedespatx del Conseller, vero
que no es troben... La facilitat d'entrada que hem constatat hi tenen
els senyors farmacèutics amb la bona acollida que els fan certs caps
de Secció i Serveis, que els ajuden
pel que es veu n. resoldre aquestes
qüestio~s de defensa de la dignitat
professiOnal, ens dóna el suficient
motiu per fer eficients comparacions
com la que nosaltres, per exemple, sentlssim a dir a una hora determinada al Sr. Platero, amb un to
despectiu. que les cooperatives no
obririen les farmàcies i una hora
més tard, sentí::;im 81 r . Huguet,
en funcions de Conseller, va dJr que
sl, puix que una Cooperativa Sanitària sl no té fa.rmàcia. ja no és tal
cooperativa.
El fet, però, és que el que preval és el que ha dit el senyor Platera; en canvi, no té eficàcia el que
hem sentit a. dir eJ Dr. Huguet; 1
això ens porta a primer pla. el cas
de preg-untar-nos, quant menys. qui
és el qui ocupa, encara que sigui
transitòriament com ell mateix diu,
la. Conselleria de Sanitat; el Dr. HUguet o bé el senyor Platero. I cal
tenir present que aquesta demostració era efectiva quan el senyor Pl.atero encara no era oficlalment Cap
dels Serveis Sanitaris.
Els nostres amics i companys j(\
suposaran que no anem ara a fer
cap comenta.rl sobre aquest extrem.'
No ens interess'l.
Els que hem vist en l'època de la
dictadura com del despatx d'un governador civil sortia una ordre signada, sense donar-se'n compte el
governador, ja no ens sorprèn res
del q-..te hagi passat, del que passi i
del que pugui passar.
Ara que, naturalment, la lnjusticla. que s'està. cometent contra les
Cooperatives S anitàries, en aquesta
qüestió de les farmàcies-i cal tenir
present que el voler fer-ho derivar
cap a la iHusió dels preus dels especffics, és una habilitat infantil-, ha
de reportar una reacció, que ens
atrevim a dJr <r..te pot ésser detlnltiva,
a la liquidació de tota la trama que
en defensa de la. «dignitat professionab està estesa des d 'alguns farmacèutics i passant pel CoHegl Otlcialí
i de l'alta burocràcia, arriba fins a
Departament de Sanitat.

GOVERN GENERAL
Es festa i no passa res

A la Generalitat contlnua cel~
branke tot el pont de festes que
va decretar el senyor Ple. Ell, per
la seva banda, descansa com els
funcionaris, i alx1 mateix descansen
els seus magnífics gestors. Amb tot
això no passa res, ni ha de passar
res fins dJlluns, que es relntegrara.u
tots al seu lloc. I si passa quelcom...
que pa.ssL Es festa.

•
--..;;

1 dels malfactors, tant d
tats com dels que S'han e....~- tllt
pels J?O!Jles, a coñseqUènc~
dispos1e10ns preses a Barcel Cle -.¡
La. nota acaba dient queona..
dament es farà Públ1ca
&ec1ll.
noLa deis treballs que es~_~
tal de trobar solució a. ,,..,an Der
trincat problema.
.........est fn.
Pet 1 fet, és lògic que el
creat el problema. sàpiga ~~ l!atl
com cal.
· -.1<lrèï

La repressió de la
mendicitat

El «Butlletí Oficial

En la seva edició d'ahir
&
altres, les següent_, ~~~
El Governador general, lnteri, ha entre
clons:
~
fet pública una nota en la qual conGovernació
demna l'actitud que adoptaren fa
Decret
designant
les
persones
uns dies uns empleats de la Compa- pels motius
que s'esmenten, n..~'
nyia General d'Autobusos en lnter- ran
a formar part de l'AJuntalñ""
venir a favor d 'uns captaires que de Galdes
de MontbUi.
ent
anaven a ésser detinguts per uns aCultura
gents de les Brigades Municipals
Ordre
atorgant
una
SUbv
que els sorprengueren demanant al- la Lliga de Defensa de l'Arb~~.~
moina.
ter, de Molà, amb motiu de la • •~a
Diu la nota que, estant l'ordre festa
anual
seva
públic a mans de l'autoritat militar,
Economia I Agricultura
s'ha oficiat l'ocorregut al general
Ordre
nomenant,
en
Virtut
de la Divisió, per tal que imposi un
convocat per ...~
enèrgic correctiu als empleats dels concurs-oposició
del 9 de juliol proppassat A 0 ~"'"
autobusos.
pràctics dels Serveis d'Indús~rs
Creiem exagerada la intervenció Catalunya
eis senyors que s•,..,.. e
mUltar en un fet d 'ordre sentimen- ten.
-n.
tal. Es tracta únicament d'uns ciuTreball
tadans que sortiren en defensa d'uns
Ordre en virtut de la qual la
desvalguts. I resulta que l'opinió dels
de Renta-cotxes del Jurat ~!::
esmentats empleats fou compartida cló
de Transports Terrestres de ~
per un nombrós grup de ciutadans lona s'anomenarà,
des d'ara &«Ió
que presenciaren el fet. Però, en fi,
de Garatge, i esta'blint-n
si no es poden tenir bons senti- dla'Obrers
compos1ció.
e
ments ...
Ordre disposant que sigut co •t
El mateix Governador, interl, pu- tuïda,
dintre del Jurat Mixt de~~
blica una altra nota en la qual diu
de la ConstrucCió Obres
que continua estudiant tot el que Indústries
Públiques i Obres del Port de Bit
afecta al problema de la mendici- celona, \Ul&
Secció d'EmJllÍperaq . •
tat, tant a Barcelona com als po- 1 establint-ne la composició.
ors,
bles, i diu que els dos casos presenComissaria Delegada a Lleida
ten aspectes molt variats.
Anunci, als efectes de reciatnac!ó
A continuació la nota ta uns a- de l'aprovació
del Padró de cèdu.!
trevits comentaris t estudi dels cap- les personals de la ciutat de Lleida
taires de professió, dels vagarosos per a l'any 1935.
•

lt EN T G 1Es

Hom

necessita, a

l'«ALIANÇA

MATARONINA», un espeelaJ!sta
de malalt.ies del pit, un altre de
l'aparell d!aest!u (per a visita de
Dispensari, tres dies setmana, 11 dos quart& de set, tarda) 1 un metge
genero.l que cultivi l'es.Peclalltat de parts (l'edat del qual no excedelX!
de 35 anys) per a vlSltar a domJcW. - S'admeten sol:l!cltuds 1 documentació !!.ns el dia. 23 del present a la Secretnrta de l'esmentada. Entitat
Lepa.nto, 13, Mataró.

LA FESTA MAJOR DE GRACIA

mateix èxit, slnó superior, dels
precedents.

'lDJS

La. nota més sobresortlnt de Ja
r LA DE LA PLAÇA NOVA
Festa Major de la popular barriaVa desenrotllar-se amb tota nor.
da de Gràcia ha estat indubtaole- malitat el programa de festes anun.
ment la forma en què s'han enga- ciat 1 als envelats es registraren,
lanat tots els carrers. Com cada igual que el dijous, plens absoluts.
any hi ha hagut una veritable comAhir, dia de Sant Roc, comença.

la

F. A.

La mort d'un fabricant al
carrer Nou

que es causà amb una fulla. d'afaitar, fulla que no ha estat trobada

i en canvi la funda. sl.

EAJ • 39 • RADIO BADALONA
Proprama per a avui, dissabte

A les 12: Obertura; Senyals homAquest detall fa semblar que es
tracta d'un crun i no d'un suïcidi. ris; Música variada. A les 13'30: MitEl jutge ha disposat que s'esgotin sica selecta. A les 14: Jazz. A les 15:
gué diverses declaracions amb mo- aclarit el fet 1 no pugui restar el Fi de l'Emissió. A les 19: Obertura;
tiu d e la mort misteriosa del fabri- tots els r essorts fins que quedi !:en Música lleul:era. A les 21: Noticiari
1 Servei Meteorolòpic. A les 21'15:
més lleu dubte.
cant de ma.niquis senyor Fo-· ..
Radiació de la selecció «La Dolorosa.
mort al carrer Nou, el mes de maig
A les 22'15: Noticies de premsa des
darrer.
de
Madrid. A les 22'30: RetransmisAquestes declaracions han estat te
sió des de la Plaça. de Ja. República
tes amb motiu de l'informe que la
policia ha tramès a l'esmentat jut- La proclamació dels candi· del Concert interpretat per tres orjat en relació amb el fet, que es creu :fats al Parlament polonès questres. A les 22'30: Fi de l'Em~
sió.
es tracta d'Un crim.
En primer lloc declarà Carme RoVarsòvia, 16. - Els candidats per
drlguez, vídua de l'Interfecte, la qual a les eleccions parlamentàries s'han
es mantingué en les seves anteriors reunit arreu de Polònia. El pals està
L'eficàcia de l'anunci té
d~la.raeions, assegurant que en anar dividit en cent-quatre dllstrictes eleca 1 esmentat taller aquest estava tan- torals, cada un dels quals elegirà
relació directa amb la di·
cai.l~~ï! ~:r~ d~~ estava ins- dos diputats. El nombre de canditallat el taller. nomenada Emllia Pé-~ dats en cada districte és de quatre.
EUFORIA RADICAL
fusió del diari
rez, aportà pocs detalls d'interès.
La. proclamació dels candidats
Per a demà diumenge està anunLa. tasca prinCipal del jutjat és constitueix el primer acte de les
ciat en aquest poble un «SSlemne acto aclar1r les ferides que presenta el eleccions, que es celebraran el seofic.1al» que tindrà per objeclt' coHo- cos del senyor Fontdevila, ferides tembre.
ca.r w1es plaques a dos carrers de la
població (quals c&r<:rs no tA..nen precisament gens de veïnat, puix q-Je es
tracta de dos trossos de carretera>,
amb el nom de Ga1àn i Garcia Hernàndez un, i l'altre amb el de !'«insigne repabllcano» Don Alejandro
Lerroux 1 Garcia.
L acte en sl, no tlndria. més importància de la que li volguessin donar
els «quatre lúilladOS» que presumen
de republicanisme històric, sinó vingues precedit d'una diguem-nc l!.llèedota, que avui amb aquest acte torna a. prendre relleu. Quan l'actual
Alcalde ¡estor, era cap de la minoria. de l'Ajuntament Popular, en una
de les sessions municipals, fou presentada una proposició per la majoria popular dE>Q.uerra. en la Q.Ulll
es proposava posar en el Saló de
Sessions, un bust del que era Presiden' de la Generalitat de Catalunya, el nostre Francesc Macià.;
aquesta propos¡ció fou imp;Ignada
per l'esmentat cap de minoria, fonamentant-se que no era propi d'honorar la memòria dels homes ~.;n
vida, ja que la seva. actuació podria
no fer-los mereixedors de semblant;
honor.
Sembla., doncs, que el nostre «fiamant» .Alcalde gestor, ha perdut la
memòrm i ha evolucionat amb tots
els c:et.s 1 uts» per arribar a l'extrem dc desmentll amb els seus actes, a.llò que en un tempS defensà
amb la seva actitud, puix que els motius que esmentava per fer la contra & la proposició, S".Jbsistetxen i
amb molts méS «motiuS» en l'actuaGrAcia S'han celebrat oom oada any, a mb ext raon:llñàriA añ~cl6. Heus
litat. perquè suposem que Don Alela festa, senyoreta o'olors caselles. amb la aeva cort d'honor l -' poeta
jandro Lerroux, encara deu estar ple
amb la flo r natural, Rossend Perelló
de vida.
(Foto 5agarra)
SEMBLA QUE ES TRACTA D 'UN
CRU'w1
El Jutjat número 13 a.h1r pre::>.-

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

Amb motiu de la feata do Sant Roo els vetns de ta plaoa---wova o;¡;.
bren cada any tradicionals festes populan. En aquestes festes ocuptllf
un lloc Importantíssim els Jocs Infantils. Heus aqul un noi passa"
la «cucanya»
(Foto Sagarra)

*

CORNELLA

-

ANUNCIEU A«LA HUMANITAT»

petèncla de bon gust, d'esplendidesa. ren les festes que en aquesta o~ó
1 de originalitat.
a'amostumen a celebrar a la p.açól
Ahir, l'animació de tots els car- Nova. S'inicià la jornada amb du~
rers no va. decaure en el més m(- gran traca valenciana, seguida .,...
nim. No sols Gràcia era. al carrer, altres actes tradicionals com reparert•
sinó que molta gent del centre de tlment de pa. als pobres 1 conc
la cintat. va acudir a. la. barriada per per la banda. de la Creu Roj~•-"es.
a participar de l'alegria 1 animació
A ls tarda hi hagueren b..,..
r egnants.
aixecament de globus, parada de dèt
.Per l'entusiasme que regna. no és gants i nanos 1 jocs de. criattlf!
dtffcll augurar que la Pesta Major 1diversos. Al vespre el dlSParS
de GràCia, assolirà, fins al flnal, el grandiós castell de jocs d'artúlCL
-

•

•

u

••

, . . ._ _

I

L'enterrament de Francesc
Rosselló
Ahir a la tllrda tingué lloc l'a..:te
de l'enterrament del que fou excellent periodista Francesc Rosselló 1
Rlgalt.
La comitiva s'organitzà al pati de
l'Hospital Cl1nic 1 desfilà pel carrer
de Provença fins al d'Urgell, on s'a~
comladà el dol. Molts dels concurrents acompanyaren el cadàver f1ns
el cementiri Nou, on reberen sepultura les restes mortals del malaguanyat company.
L'acte, al qual assistiren moltes
p~onalitats i company-s de professió
del finat, fou presidit per Manu.l
L&sarte, propietari de cEl Diluvia»,
vicecònsol de França, M.. Antlgnac i
els senyors Joaquim Verdaguer 1 Enric B. de Qulrós.

-

Tots

--

CUl

-

Tl

===---

•

OELEGACIQ
D'HiSENDA
PAGAMENTS PER A AVUI

Josep Andreu, 277'34 pessetes; namon Badin, 80'88 ; Artur Clave:,.
550; Josep M... Castellvf. 1.18~ ~
Baltasar Garro, 514'W; Pere oarc •
798; Tomàs Goñalons, 22.9'74'40; Jlill¡
ta d'Obrces del Port de :earceloñllt
.,·-o· Jo84'89; Jaume Morera. 6.-.-;~ • ~
sep Paner, 2.974; .Josep pa,stor, ()C)O'
setes 12.920; Joaquim Ramon. 2 ~
H . Reinahadh, 162'15; Bal~trftlli
Juan, 81'78; Transports
3 379 85, i Rosa vuas, us2·49.

VIC HY CA TA LA f
FO NT ESTRE LL~
otab•t'!
Estomac, Feae, Melsa,

Reumatlellsmt (OIJOilU

BALN EAR I a Caldes de Malav a
Preus redults fl.ns el 31 d ·agDS' LOIIA
AdminlstraclO; Rambla de Iu Flors tl
Telèfon 18551
BARCE

LA HUMANITAT lluita pels jdeals catalans i republ~cans

-...

..

la humanitat

E 17 D'AGOST DEL 1935
pi&SABT •

TEA T RE I C I N EM A1
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ALEGRIA DE LA MAR !

LA TOURNEE DE LA COMPANYIA CATALANA DE JOAQUiM
TORRENTS

1

HEBNIA.TS (Trencats)
La vostres hèrnlea estan sempre
en constant perill ai no són ben
retingUdes. Els aparells que fa- ' Aill!;il~--~~~
brlca. el tècnic 1 especlalista. PE RE
SIMON us donaran el màxlm d e
garantia, 1 són. a.l ma.tetx temps
ela mée econòmica. Preus: 6. 10,
~

20, 25,

ao, •o

1 50

pessetea

EL REGULADOR
<casa
tunds.da el 1890>

cont.illua amb èxit extraor dinari
nèe que per Catalunya realitla ~companyia. ca"tillana de Joa·
Torrents, en la que figuren
tes tan destacats d~ la nostra
na com le~ actrius Emllia Baró
Fomes.
Il ~epeta.
Èl dia 10 actuaren a. Mo..ntblanc,
tou rep.resentil.da l'obl]} de L.lyjs"
QPes «El ftll del senyor GOltb, acon:
~~int un èxit brillantlssim d'inter"retaeió.
Y orambé fou celebrada com es me•i!iJ!. ra.ctuacló de la diva. Angela
f4a¡tincz. la. qual ca ,tà diversos
-.-.ents d'òpera.
fu•r>- viSta de l'è':~t obtingut fou ne~la una segona actuació, que
ó lloc el passat dia 15, r epre;'nfant l'obra «LUi vol viur e», també de Liuis Elles.
En ambdues representacions el pú~c sabé correspondre a. _la. generosa
tinalltat de la • co~p~nym Torrents.

carme.

151. Tel. 12743. sàrcelon•

.\liDl

~
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18 °/0 D! REBAlli

aie terrocarrlla atemaay•

Per alalormadó al Delegat Oficial Hoaoi'Qt

per • CataiUDya 1 Aragó
QUJLLBRMO SCHUL
MUDtat~er, Ull • BARCBLON A • Tel~loD 1l!Oa

5"

o.:.-•• tarO

RESTAURANT

per al dia. 21 s'anuncia l'actuació
d'aquesta companyia. al Teatre Barti'tna.. de r.eus, on serà posada en
escena. la. comèdia en tres actes, de
LÏufs :rues, <tEl fill del senyor Gold».
Còmpletarà. el programa un r~citat
d poesies a càrrec de la prunera
~triU Emflia. Baró 1 del primer ector Joaquim Torrents i un acte ce
cOncert per l'eminent diva. Angela
Martínez, a la qual acompanyarà 111
lano el mestre Jaume Mestres.
PEl festival promet ésser un èxit
més a afegir als molts que porta conquerits la companyia. Torrents en el
transcurs de la seva. brillant. tournèe
per les comarques tarragonmes.
v al a dir que, arreu, el públic sap
çorrespondre a. l'altruisme i al destnterès d 'aquesta Important formacló teatMl catalana.

APARELLS
FOTOGRAFICS

Ad!nlreu 1 aplaudiu la Companyia
de la "Comeclian en

Carrer de Sant Pau, 6

CUALQUIERA

LO

PRlSMATlCS - BINOCLES · CINEMES
PATHE BABY
PEL·LICULES
FONOGRAFS DE TOTES MENES

JOIES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCAS IO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

SABE ...

rigirà l'actor Enric Lluelles.
L'elenc d'aquesta formació que actuarà en un teatre de la capital la.
propera temporada. d 'hivern, està
fonnat per valuosos elements de l'escena catalana. ben coneguts del nostre públic.
Ultra el nom de la gentil primera
actriu Laura Bové, el prestigi a.rtist1c de la qual s'ha. consolidat tan
brillantment en la proppassada temROSI NA LAWRENCE
POrada de català al Poliorama, cal
!!!!1!1_1!!!!1!.!!..!!!...!'!!11111111!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__
e&mentar els d'I nna Peris, Mercè !...!!!_!!!_!1._!!!!!
~yona, Elvira Coma 1 Pura Alta/?L...,._,. .. _/: 15'-: Sessió radiobenèflca.. Discos
Yilla i els dels ac:. ;¡ Lltús Torner,
::¡-w'::1,'1::!f;!..v escollits.
Eduard Ca'>ré, Avelii Galceran, Fer15'15: La Paraula». Emissió d'un
Capdevila Jo..'\quim Vinyes, Emi- ::bcd ~ ~ r~---oJ
quart de quatre de la. tarda. Dirccta~
Perelló, Carles Tutusaus, Joan ~ ~
(ment des de Madrid. Ministeris. Re~
~t. :Marti Soler, Salvador Melon1 sum de la Gaceta».
~l• ~
4(
dat Ricard Blanc 1 altres que han de
15'30: Micròfon per a. tothom.
•
LI !
completar definltlvnment el q u a d r o l
TARDA
'lJ 1':nn Oto:JI·m _.d'actnus 1 actors.
~- f,_ 'í. 'Y.. ~ 16'-: Programa de discos.
eo>t.
Aquesta companyia començarà
17'45: Des de la Plaça de Rius 1
fo.IU/W'U:,~Ui
Y
molt aviat la seva actuació per Ca-f,
Taulet, reponatge del fall del jut_Munya. amb l'e;;t _na. de la comèdia t'Ol'ld.6l.ed.ere.r>
rat premis carrers guarnits.
en tres o.ctcs «Quan els reis, es tor1ÍJ'-: «La Paraula.». Emissió de les
de Lltús Elias.
nen homes», orlg~
ill6s6o...,~WIIíl sis de la tarda. Informació general.
18'30: Suplement de «La. Paraula»,
L'obra del dia. és, Indubtablement,
dedicat a la. Secció Infantil de RA~~-!'~~~~~~ DIO BARCELONA, rondalles, contes
consells útils, etc. - Programa. del
ràdiooient. Discos a petició de seTEATRE CATALA AL NO• nyors subscriptors de RADIO BAR-CELONA.
VETATS'?
19'45: Cotitzacions de monedes.
Recollim un rumor que ens plauria.
NIT
de veure confirmat. La reobertura
20'- : «La. Paraula!. Noticiari esdel teatre Novetats serà feta a base
El reputat pintor escenògraf Ra- de teatre català? I encam es diu portiiL - Programa de discos se!~
fael Garcia, de la casa Mala, està més: Es molt possible que sl tot es tes.
20'35: Excursionisme
Pintant el decorat de la nova. obra resolt a. satisfacció l'empresari sigui
20'45: Nontfciari des de la Reda~
~ Criolla» la qual han d'estrenar el senyor Josep Canals.
ció de «La PublicitatJD.
lllolt aVIat al Gran Price els artistes
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
ELS ARTISTES ASSOCIATS
~!.!?' companyia Catalana de Visita
S'assegura q-.1e la notable actriu valors 1 cotons.
.....,.,z I Glménez Sales.
21'-: Senyals horaris de la. CatePer altra banda la companyia no Maria Font passarà a formar part
- Servei Meteorològic de la.
1':3 dóna punt de repòs estudiant i de la companyia. d'Artistes Associats dral.
de Catalunya.
assajant l'esmentada. producció l'a- que ha format Enric IJuelles i que Generalitat
21'05: Orquestra de RADIO BAR-gu6nci de la. qual ha dasvetllat' jus- dintre de poc sortirà de tournèe per CELONA.
Catalunya amb una. obra de Lltús
cada curiositat.
22'05: «La Paraula». Emissió de les
Mentrestant segueix representant Elies. Celebrarem l'adquisició 1 cele- deu
i cinc minuts del vespre. Direc·
tada nit el vodevU de gran èxlt brariem que l'intent fos un èxit.
tament des de Madrid. Resum de les
uLa meva dona. és... un home» i a l e.s
radiades durant el dia.
informacions
tart~es les mé;; aplaudides obres del
22'15: Recital de violoncel per Ferewrtort.
ran Pérez. Pianista Concepció Compte.
Tots els dies, tarda i nit, al Barcelona
22'50: Orquestra de RADIO BAR-CELONA.
23'20: Programa. de ballables en

~

t•I t] r!t t,Iff f•

l

r_::

J

La pròxima estrena de «La
Criolla», al Price

~6

RAD I O

SABE ...

laç.l

una
·par·
deiS

cert

TELONS CURTS

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona

CIRC A L'OLYMPIA.
~ DESPRES"'
haldidament Manuel Sugranyes
el pr anat a Paris. Ja. té enllestit
Oirama de circ que ha de pre~~r a l'Olympia 1 molt avençats
re rebeUs per a. la temporada. de
rne~ que l'ha de succeir. De moPOdem dir qae la r evista de
presentació serà a base de usketchs»
.iJ."\! Podria molt bé ésser que .Sutèlnnyes ampliés la. seva acció a una
ri& Porada. d'operetes en la qual seella estrellada a Barcelona. «El ranlllestrazUl». Potser Tino Folgar i el
.,...;: e Obradors podrien dir-ncs-en
0 a cosa.

PROGR.Al\lA PER A AVUI,
DISSABTE
7'15: Primera edició de eLa ParauIu. Diari radiat de RADIO BARCELONA. Discos.
8'- : Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la Federació de Gimnàstica.
8'20 : Segona edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició de les comarques catalanes. - Discos.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
l\UGDIA
12'-: Senyals horaris de la catedral. - Secció Femenina. Música se1.\\JJ, DUEs GRANS PR01'1UCCIO lecta en discos.
12'30: «Plat del dlaJD del Restaurant
Tivoli. ·- Continuació del programa
de discos.
EmSSlO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals horariS de la Cek'dral.
13'0S: «Cocktall del dia» de Pedro
Chicote. - Programa. de di3cos va--

no

-u

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

(~1\ PITOL

riats.

13'25: cCocktaU d'arul» del ~tau
rant Brasscrie Tivoll.
13'30: Informació Teatral I Cartelera.
PEr
13'45: «Comentari teatral» per VaPAUL LUKAS
lent! Moragas.
1
13'55: Secció Cinematogràfica.
CONSTANCE CUl\.ODNGS
14'-: «Ls Paraulai. Emissió dc !es
dues de la tarda. In!orm<lció de Barcelona. - Actualitats Te.ltrals 1 MuSicals.
14'30 : Butlletf Oficlal dt la. Geneper
ralltat de Catalunya. Smnart del núVDI.'N}: GlBSON
"Ol(
mero publicat aVUi.
CouUnua-mero publlcat avui. PROGRAMA EXCEPCIONAL ció
de lea Actualitats.

mDiéa mató al Dr. úo!~Y1

=----

(prop Rambles) TeL 1C23J

B AR C E L O NA

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
7)'80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada),
Total : 100 pessetes
Prlmet , o. Bellver; segon. l30Uer; tercer, O. Drac (amb eotracla)
3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pesse·
tes 80, més 28'20 (passatge d'anada I tornada) . .
Total: 108'20 pessetes
Primer, Soller: segon,

o.

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
UE MO.BLJ!'.S, PIANOS, &AUlOS, CAlXEl::i UJ
CABALS, MAQUINES D'ESCHIURE 1 DE CO
Sl&, M.ALEn'E8, DISCOS, eto.

~J4

CORT.S CATALANES,

BARCELONA

Telèfon 30422

Camiseria • Corbateria

urac lamb entrada>; tercer, IDea-Pollen·

sa t Formentor

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

Ferrer Batlles

CondlciO TOT PAGAT, botels primera. autos o autocara, beDe!lcéncla., unpostos. proptnea. etc., etc. SORTIDA Dl.AH.IA des d 'una persona.
Agents especialment. autoritzats per la COMPANYIA TRANSMEOI•
TERRANIA per a la venóa I reserva. anticipada. de passatges. oeecomptes especialS a Entitats Culturals. Esportives I Obreree
Solament tracteu directament amb I'UNlCA

36, Soqueria, 38

VES'l'l'I"t; BAN~ :: BAKNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa. RA·
OLAN CPa.tentadal : Mlt¡e.s FERRO

de garantia

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA

~REUS

,tRepresentaclò. sense tntermedtari.S, delS millora a otela)

BARATISSIMS

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
Resten lliures al¡unea Oelegaclona per a pobles de Catalunya

S. en C.

LO

LO

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
PELL SANG VENERI PROSTATA ·
Carrer Nou Cie 11 Rambla, 11
Directora Or Riu Porta OIATERMIA
IMPOTENCtA
MATRIU
consulta, 11 a t, 4'30 a 11, F. 10 a l

VIATGES A MALLORCA

pnb el nom d'Artistes Associats
iplba de formar-se una. companyia
catalana de drama 1 çomèdia que di-

CUALQUIERA

MAQUINES
DISCOS, alo.

VALENCIANA

HORTA

TORRE SAN SEBASTlAN. (Telèfon 14342)
MenJadors tnstaHats en ttptques barraques valencianes - EspecJ&.
utat en la paella, llagosta barCeloneta i pollastre a l'ast, estu Horta

RELLOTGES - OBJl:.CTES DE PLATA

Una nova formació
teatral catalana

CUALQUIERA

I:!AIWELONA: Vta Laietana, :.1
MADRID· Passeli ae la Oaateuaua. l t .
LINIA RAPIDA Dl GRAN LUXE BARCELONA · CAOIZ • CANARIEB
sorttdea setmallalB ela dissabtes. a Iee 1~ Erectul\.rall et servel lea motooaua
aCIUDAD DE SEVI'.i.A• I cVILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sorttdae cada dia (Jlevat ell! c11umenié8) de l:!i.rOelona t Palma.. a les
21 nores per lea motonaus
aCIUDAD DE BARCELONA D I eCIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT I PALMA
EIVISSA
MAO I BARCELONA
O& MALLORCA BARCELONA
Lll'ilA COMERCIAL AA4.S ESCALES A l'O'I't:! ELS PORTS UE LA MEU1de BarQUinzenals
TERRANIA NORD O'Af.<RlCA I OANARJ.ES - Sortldel
celona ela OJJous. LlNlA OOMJmClAL BILBAO · CAOlZ CANARI.ES. AMB
- Sort.ldea QUID•
~ALA A TOT8 EL8 PORTS DEL NORU DESPANYA
zenals Ce Bilbao els diJous WNIA RAPlUA liE(lULAR ENTRE ESPANY A
1 'URRl'l'ORIB Ulíl LA GUINEA ESPANYOLA 1FERNANUO POO). - Sor·
tllles el dia l 'l ae cada mea. amb escates a Vaténcla. Cèdlz. LiUJ Palmaa. santa
cruz de Teoerlte l Freet.own. Santa l&abel de Fernando Poo. Bata Ko¡o l
Rto Benlto Del& nlxells
aCIUOAD Ol! CADIZ• I • LEGAZPh
MELILLA
LINIA REGULAR ENTRE BAR:}ELONA • ALACANT · ORAN
CEUT A • V IC E VERSA
VI LLA ALHUCEMAS
Soctldes eta l:!arcelooa cada dlumenste, a lea H nores: d'Aiscaut ela Ollluna
<1'0rall ela <11marts: d'Oran cap a. Alacant. ete dimarts I d 'Atacant cap a
Barcelona. el, dimecres

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

SETMANAL ~TRE BARCELONA I BILBAO
eu. DI Mtt;flU a la olt Ullp " \rtueucla, Alac&o~.._~Jillrlo
SevWa. VllfO. Vlllaaarcla, OorunJa. Musel, l:lantander t r:woao.
Al teruan t.-se 1es escales a e.
.l.'arTa&ona, Ceut.a 1 Huelva caaa duca setmauca
Sant Carlea t Ferrot cada auea setmanea
SEHVEl C..'O~'l I!:N'l'W¡¡ tiAHCELONA I 81LBAO
za<1a auea 'SOUDan81il
Sortides ela DIVENDRES <& la nlt, IJil.P " J:arragoua. t)aDt Oarlea,
VtnarOQ, vweccta. Oullera, AJB.Cant, Oartagena Aawlas, Almeria. 64&uua. Motrll Mala&a. ceuta, Càdl~. t>ev111a. euesva, Vl¡o, M.Arln. vt.
liall>UCIB Fenol Corunve ..,vllè8 Musel t:>ant.ander IJllbao t PMiliP.8
En les Un1ea ràpid 1 corrent a'ndmct càrrega per a Tànger, Larralx
1 Ca.sablanca amo tmnsbordament u. Màla¡a 1 també per a l 'llla 011&ttna 1 Ayamonte amb transbordament a liuelva
cll.Xt-.l!a ~~ltu ¡j.l\l(.\..l!J..AJI.Itt. oll.lll • MA~
80rtlC1e8 QUlOIIeUaJS OU! diJOU~ caLl 11. l:lete l A4Ar&eU8
l:lervel QUlU:tt:nal cap ·• IJENOVA
L.e carre¡a 1111 rep Bol nnsuau(J ae Ja Companrta Moll Oel l:tel:>lUJ
l'eléton t 3586
SERVEI RAl"ro

SoHhl<::<o Wl.ll

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles : 1 pesseta ; per cada
ratlla de més, 0'30 ; els dimarts, dijous J
diumenges, un 50 per 100 de descompte
OFERTES
i DEMANDES
.JOVE, mecanògrafa
nUXlttar d'ortc!Da s'ore.
relx sense pr\!tenstons.
Escriure a La Humanl•
tat. Núm. 326.

DISPESES
FAMILIA catalana
d 'esquerra admetrà un o
dos amics a tot estar.
Angete, 6, 1er. 2a.

GUARDAMOBLES pQ.
PENSIO de 6 a ll ptea. Pllc t econòmic. Cam¡;¡ó
Sagrado. 21. Tel. 85804.

C1Kos, des de 160 ptes.
tot confort. Pl. Macià,

18. pral.
.JOVENET amb ImmiCOBERTS a 2'50, enllorables relerénclea s'ofereix per a botiga. o es- tretenlments t 8 plats a
1r a 1a cart a, pa, ç 1
1
La
a
crlptor!. Escriure
Hunl.nlt.t. Núm. 8~ 1 . 1e e¡
posres, tot sur-erlor.
Ronda St. Pere, 11, pral.
SENYORETA mecanògrafa, escrivint correcta·
MOLT ECONOMIQUES
ment, català., castellà 1 llogo habttaclona. Tama62, pral. sra.
rlt.
trancés, desitJa collocac16. Dlr!glr-se a La Hu·
~
man~tat. Núm 316.
PENSIO BELTRAN, 5
discos.
t'J...A.lA
::II!:HVI!a t<At'JIJ \.oAt' 1\l.. tlt<At:IIL
ptes. diàries, setmaualll
per mo~transat•tllitlca oorreua espanyolll
24'- ; «La Paraula». Emissió de íl!3
CAPITALISTA 30 ptee.
SOCI
Tot comprés.
dotze de la nit. Darreres informabOrtla.- ux~:e calla :ll OJ~
per a muntar negoci Ce Carme, M, pral. T. 2tl!f0.
bons rendiments. Escriucions. - FI DE L'EMISSIO.
IIUI:NOií A.IRI:.b iOrt.lrt
SAN l Uit MUNTEYIDI:O
re La Humanitat. Núm.
ESPLENDIDS cooens,
3 de setembre del 1935. la m:ll!Illflca motonau
316
entreteniments 1 a plats.
a 3 ptes. 1 2'75 per aboCATALA. Correcclò d'o- nament de 15 àpats, r.errtgmala 1 provea d'Im- vei acurat. Pensió Llll&o
premta. Eatll I onogra- tana. Pl. Berenguer, 2.
fla. Preus mòdica Tel.
~u~ ~.. ua vua:oa~""a • ;.Uetcuaerl~
80990.
LLOGO babttacló a &&o
t..a carre&& e~> cep UW> ta vetlle c1e1 cUa ae 'lllrtlda 11.1 Ungtaco nQ.m
nyora o senyoreta, amb
e1e1 MOU ae ~·uean &eléton 18'rl4
PER CORRESPONDEN· reterènctes, prop tramvia
CIA en lrallcè& dues bo- l~les 12, 14, 15, 59 1 68.
l<'Undaóa l'any 1!!12
rea al dla. em contracta- Escriure a La Humanitat
ria.. Escriure a La Huma· num 303
L'AS de l'autnmobilisme
nitat. Núm . 312.
J
~lA LAJJ!:'l ANA
LLOGO bnbt. cent a
Sepwvcdl:l
SASTRE. falten apre- senyor sol.
'
ncnt.cs, mttjes 1 o!lclales. 174, 3er. 2na.
B lllSCO Oaray, 65, 4rt.
lra.. (P. S.).
DOS AMICS e. tot estar desitJo, preu econòmic. Escnure a La Hu·
Cal que els lectors 1 simVENDES
manitat. Núm. 301.
MOBLES ocn.sló, mobles
patitzants de la 1deotog1~
preus tnversemblauts. No
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PfR ALS AMICS EMPRESON ATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostïes oficines
· qdministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
de la Boqueria . .. .. . .. .
Rosa Serra, per la salut
122.360'8!1
de Companys i consellers ........... .
Familia F o n o11 Segui
(deure setmanal) .... ..
160'- Joan Pla .............. .
Maria Sagués, a la salut
de Companys i consellers ... ........ . ..... .
Pessetes

suma anterror .. . . ..
On grup d'esquerrans CALELLENCS a la salut
de Companys i consellers ... ......... ........ .
Un grup d'Esquerra de
MONTESQUIU I LA
FARGA, admiradors de
Companys 1 consellers
(6.• vegada) .......... ..
Francesc Solé .. . .. . .. . .. .
Uns esquerrans del carrer
Rades (P. S.) ... .. . . ..
Una venedora de diaris,
de l'Esquerra .. . .. . .. •
Emili Comas .. . .. . .. . .. .
Andreu Rosselló . .. .. . .. .
J. Llistosella (4.• vegada).
Pere Sàdaba . .. .. . . .. .. .
Rosa Oromi .............. .
Emili Miravitlles .. . . ..
Josep Pane ...... ... ... .. .
Telm Monterde ... .. . .. .
Marti Ribas .. . . .. . .. . ..
Uns catalans del carrer
Tamarit i Urgell (26
vegada) ............. ..
J oan Albanell, GUALBA
A s s u:npció Allepuz, de
GU.\LBA ........... .
P. CureU (29 veg.) ... .. .
Les nenes Maria Teresa
i Maribel (2.a vegada).
Dues germanetes Montserrat i Nuri Riau, i el
seu cosinet Jordi Verdú,
a la memòria de Macià.

F T ..................... .

Familia Jona Vilà, de
CALDERS (2.• vegada).
J. Tabac ...... ........ .
Fam1lia Solà .. .
Y. O. Y ................

S. Triadó Prats .. . .. . .. .

U. V. R ....... . .. .. ....

Un grup de republicans
d 'Esquerra de PALLEJA
(5." vegada) .. . .. . . ..
Vicenç Sopena, de GUARDIA DE TREMP ... . ..
Parellada (quota setmanal) ...... ........... .
Domènec Vilà .. . .. . .. .
A la salut del senyor Companys 1 consellers .. . .. .
Un N. N............... .
R oca .................... .
Concepció Cia vé i familia.
Codina Forgas .. . .. . .. .
Unes esquerranes (quota
setmanal) .......... ..
Consol Esteve, a la memòria de Macià . .. . .. .. .
Carme Esteve, a la salut
de Companys 1 consellers ..................
Maria Esteve, a la. memòria de Macià .. . . .. .. .
Ramon Geber, a la memòria de Macià .. . .. .
J oan Segúra, a la memòria de Macià .. . .. . . ..
J osepa Esteve, a la memòria de Macià .. . .. .
Francesc Segura, a la salut de Companys i consellers ... ... ... ... . ..
Ramon Segura, a la salut de Companys 1 consellers ... ... ... ... .. .
Mig dia de vacances .. .
Germans Coll .. . .. . .. .
Maria Gels, a la salut de
Companys i consellers.
Tres amigues del Mercat

28'5~
l' 6'2'10'·5'
10'-

5'1'1' l '1'·-

5'-

6'-

10'--

LES

6' 2'2'1'-

l'50

UN GRUP DE FERROVIARIS (tallers Clot)
M. S. A.:

A. Moral ........ .
M. Abella ........ .
J. Catasús ....... ..
H Estalles ... ..... .
F Uga ........... .
F. Gar! ........... .
J . Riera ......... .. .
J . Romagosa .. .
F Andrés ........... .
J. Ortega ........... .
A. Grau .............. .
R Rubio ........... .
J. Grau ... ........... .
ll!i. Gové ............
J. Badia ............... .. .
A Oliva ... ............

1'1' -

1'0'50
.1.' -

1'2'1'-

0'50

O' iO
0'50
0'50
1'-

0'25

l'·0'50

2'6'- SIS DE BONA FE, (quo-

ta setmanal) :

1'·- Joan Bta. Ripoll

Josep Llagostera .. .
Daniel Casals ... .. .
Josep Giralt ........ .
3'- Antoni Giralt ... ... .. .
1'- Màxim Ygal ........ .
5' 7'35

5' 2'2'-5'-,
14 40

,
1 50
,_
4
2,_
ó'2'2'ó'2' -

3,_
2,50
2,50
3,50
3,50
l'·l'_
l'

MANLLEU, «Centre Català Republicà d'Esquerra» (12 llista) :
Matrimoni Xuriac .. .
Joan Curós ........ .
Ramon Muns ........ .
Ramon Ribera . .. .. .
Pere Canudes ... . .. . ..
Maria Canudes ... . ..
Josep Canudes ........... .
Maties Conesa . .. . .. . ..
Dolors Toneu ...
Josefina Conesa ...
Narcis Toneu
Teodor Torre ... . ..
Eulàlia .......... ..
J osep Riera ... ... .. .
Antoni Pou .......... ..
Ramon Planes . .. ...
Agusti Casany .. . .. . . .. .. .
Vicenç Valle, de 9 anys.
Lluís Valle .. . .. . . ..
Ramon Figueres ...
Llorenç Isern .. . . ..
Jaume Guàrdia ...
Pere Faja .. . . .. . ..
Francesc Corrius ...
Climent Prat . .. .. . .. .
Marius ................. ,
Gaspar Caballeria .. .
Adrià Ben ito .. . .. . . ..
Ramon Gorbatera .. .
Matrimoni ·Portell .. .
Pere Rifa .. . . .. . ..
Pilar Castells .. .
Maria Campà ..... .
Joan Font ........ .

-.s s ...................
Jaume Prat ........... .
1' - x. x .............
Eudald Alberch .. . . ..

5'Jaume Pla ........ .
6'- Josep Pujol
.......... ..
1'-

Les opinions sobre el tractat són molt
confuses i contradictòries --- En general,
s'insisteix en el fet que Itàlia no vol pas recular i que la guerra seria molt perillosa
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Suma I segueix

El TRAFIC D'ESTUPEFAErHS

Cocaïna a 15.000 pessetes
el quilo
La policia detingué ahir dos traficants
de la droga, que dissimulaven el contraban dintre fundes de llapis

CONVEitSES PRELI~fiNARS A~m ELS
ITALIANS HAN ESTAT NULLES
Paris, 16.-«Le Matin» dóna compte aquest mati d'una conversació de
tres quarts d'hora de durada, cele~
brada anit passada a instàncies del
senyor Lava!, a l'Ambaixada d'Anglaterra, entre el senyor Eden 1 el
baró Aloisi.
Alosi explicà per darrera vegada
a Eden el punt de vista del seu Govern, mentre que Eden enumerà al
representant d'Itàlia les concessions
econòrmques que els anglesos estaven
disposats a acordar per a Itàlia si
renunc1ava a la seva acció bèl:lica a
Etlopia.
Segons aquest diari, Alosi refutà
tot oferiment de caràcter econòmic
«perquè a Itàlia l'interessa mantenir
forces armades a Abiss1nia a fl d'imposar-se als etiòpics 1 fer respectar
les propietats i mteressos 1tallans en
l'Africa Oriental».
«Mitjançant l'ocupació militar afegi Aloisi - s'evitarà el vessament
de sang».
Com pot veure's, les conversacions
prelinunars han resultat nul:les, ja
que Angla.erra 1 Itàlia r.1anlt 11en integrament les seves posicions 1 per
aquest motiu la tasca de Laval es
presenta durissima 1 ei final de la
Conferència es presenta com un fracàs sorollós.

- -

-- - -

Josep Tom,,- Cebrl~ ~ d:i'Straflcants, que es feia passar per perfodlsta valencià
<Fo.tò Centellet
ral."
port e.l seu nom, pel qual s'ha calllprovat que d'ençà de1 25 de j Uliol
passat fins a la data, fia efeotuat
diversos viatges a França. Ha declarat que el seu últrm viatge era procedent de Marsella, on adqulrt, regons les seves manifestacions, la coVlcêl'IQ Ramos Cap:?ll, detln8vt en cama ocupada per la policia.
arn bar de Marsella, company del
a entrar la droga la introdui
Tomàs. LI fou ocupat més de mig enPer
unes fundes de llapis cCaran
quilo de cocaTna
d'Ache» 1 barrejada amb els llapis
(Foto Centelles)
venia la cocaïna. En total se'ls tro-

d'acord Wlànimament que la. fórmula que eviti la guerra resulta impossible d'elaborar perquè Itàlia. ha
declarat netament «que no es contenta amb quelcom, perquè ho vol
tot».
El redactor diplomàtic del «Dally
Telegrapru> diu que Anglaterra no
intentarà pressionar el més minlm
França en la Conferència Tripartíta micíada aquest mati a Paris, Sinó
que es limitarà esperar que Fran~ es doni compte que el sistema d!l
seguretat dels pobles ha de rebre un
cop mortal i que Anglaterra es retiraria de la Societat de Nacions eu
el cas que la Conferència de Paris
acabés amb un fracàs, ja que aleshores, el mecanisme de l'organisme
de Ginebra, es demostraria incapaç 1
inútil.
Aquest diari afegeix que la solució
diplomàtica encara és possible 1 que
Itàlia carregarà amb una gra viSSima
responsabilitat si es nega a l'arranjament amistós del conflicte.
EN CANVI LA PRE1\1SA
FRANCESA TE ESPERANCES
París, 16. - «L'Echo de Paris» posa de manifest la Identitat regnant
entre França i Anglaterra sobre la
nacessitat de mantenir la pau 1 el
r especte a les obligacions contretes
amb el «Covenant» de la Lliga per
tots els membres de la Societat de
Nacions, I afegeix que ni França ni
Anglaterra cerquen cap mena d'avantatges a Etiopia. Afegeix que els
tractats existents asseguren Itàlia
grans possibilitats d'expansió a Abissínia, i que aquestès possibilitats són
perfectament compatibles amb l'article desè del «Covenant», el qual garantitza la independència politica de
tots els membres de la Societat de
Nacions.
Altres diaris diuen que la S. D. N.,
és la pedra de toc de la politica exterior de França 1 que aquell organisme ha d 'ésser conservat a tota costa.
FRANÇA 1 ANGLATERRA
ESPECULEN INDIRECTAMENT AMB LA GUERRA
D'ABISSINIA PER A LES
SEVES CONVENIENCIES
Londres, 16. - Una destacada personalitat
diplomàtica ha fet les de-

EN GENERAL LA PREMSA
ES PESSIMISTA
París, 16. - L'atmosfera als cercles
parisencs és d'un general pessimisme en relació ami> la Confert:ucls.
Tripar tita iniciada aquest mati en
aquesta capital.
«L'Ouvre» escriu que la jornada
d'ahir no va servir pràcticament per
a res i que, en aquestes condicions,
sembla lògic anunciar el fracàs de
la Conferència.
«Le Matin» fa remarcar que com
que els ital!ans exigeixen el màxim,
i amb tot i que el Negus ha fet
gran nombre de concessions, segueix
obert un profund abisme entre els
punts de vista d'Anglaterra 1 d 'Itàlla.
«Le Jouma.h> diu que en el moment que comença la Conferència
pròpiament dita, només es constata
t •¡
· ta
1 1a t ns
que
so1amen
la assort
realitat
de la sprofunda
divergència
que existeix entre les posicions italiana i anglesa. Afegeix que la labor
d'intermediari que recau damunt
Fra nça és dificilíssima, 1 per aquest
motiu serà necessari celebrar més
conversacions particulars que sessions
generals.

claracions següents en relació amb el
conflicte !talo-abissini 1 la poss!b!-

litat que esclati la guerra:

«Fins a la declaració terminant feta fa algunes setmanes pel Japó, que
va donar un caràcter racial al conflicte italo-abisslni, va creure Anglaterra en la possibilitat que l'incendi
ABANS DE LA PRii\li!:RA que amenaça el món pogués ésser 11REUNIO ELS PRESAGIS mitat en le,s seves proporcions 1, en
SON PESSDDSTES
ésser a.i.Xi localitzat, pogués passar
Paris, 16. - Els diaris, en general. amb gran rapidesa després d'un imen comentar l'estat del conflicte ita- portant victòria italiana 1 d'una inlo-abissini, diuen que la situació és tervenció de França 1 d'Anglaterra.
molt greu, ja que Itàlia 1 AbiSSinia Com que existeix una intima r elació
continuen fermes en els seus punts entre els esdeveniments diplomàtics
de vista, difícils de conciliar i que d'aquests darrers mesos a Europa 1
els delegats francesos i anglesos te- el conflicte italo-abissini pròpiament
nen damunt seu una tasca feixuga dit, recordem que a poc de la Coni plena d'esculls.
ferència de Stressa, en la qual es
Dos o tres diaris, però, no són condemnà tota nova violació del
tan pessimistes, 1 manifesten que les Tractat de Versalles, Anglaterra va
negociacions no comencen fins avui gprprendre tots els assistents de la
1 que els delegats de Frnnça i Au- Conferència, amb la firma del Pacte
glaterra tenen algunes proposicions Naval amb Alemanya, fet en contra
constructives, i afegeixen que Abis- de les estipulacions de l'esmentat
sínia sembla ben disposada a fer al- Tractat de Versalles. A partir d'aguna concessió a I tàlia i que aquesta leshores sorgeix una tivantor de renació, en enviar els seus delegats a lacions entre França i Anglaterra,
París, ha donat lloc a l'esperança q sigui que es produi una alarmant
que podria acceptar un arranjament esquerda de l'Entesa entre els dos
que evités la desastrosa alternativa països. França ha donat sortida al
de la guerra.
despit accentuant el seu ajut a Itàlia
en la qüestió d'Abíssinla, i en sorgir
LA VAL, EDEN I ALOISI l la declaració feta pel Japó, abans esS'ENTREVISTEN
'jllentada, i en manifestar, fa U..'1S
Paris, 16. - Aquest maU s'han re- dies, a l'Africa del Sud, per boca
unit els senyors Lava!, Eden 1 Aloisi, del seu primer ministre, que era precompletament sols, 1 en aquesta en- ; eis que Anglaterra fes complir estrevista no estigueren presents cap ¡· t.· rictamen
. t l'estipulat per la Societat
altre membre de les delegacions res- de Nacions en el cas d'un conflicte
pectives.
com l'Italo-abissini, Anglaterra ha
h agut de definir-se i mostrar-se deLA PRE1\1SA
ANGLESA cidida a impedir que Itò.lia envaeixi
CREU QUE NO ES SOLU- Abissínia, se li presenta ara, a FranCIONARA RES
ça l'ocasió de fer-se amb la clau de
Londres, 16. - El «Daily Tele- la situació creada, perquè sense que
graph», escriu aquest mati que la França recolZi decididament l'actiConferència de Paris, Iniciada avui, tud d'Anglaterra, ni encara aquest
no inspira a Anglaterra la més mi- 1 últim país - ja han passat els temps
nima confiança.
que Albion sola era àrbitre del món,
Amb tot i l'èxit indubtable d'An- - és suficient força per a imposar
glaterra en assolir una bona dispo- 1la seva opinió. S'ha enviat a Paris,
sicló del Negus per a fer determina- 1 per a acompanyar Mr. Eden, la perdes concessions, el fracàs de la Con- sona més ben assabentada de tots
ferència apareix com a cosa immi- els afers que entén el Foreing Offinent - diu el diari - a causa de la ce, o sigui Sir Robert Dauiittard,
posició tancada d'Itàlia la qual està cap del personal perma.1ent d aquest
disposada costi el que costi, a portar ministeri, 1 això és un indici clar que
la lluita a l'Africa Oriental.
en les converses començades avui a

I

Els agents encarregats de la res- portava Wl carnet estès a Valèntricció del tràfic d'estupefaents, de- cia com a corredor d'anuncis per o.
tingueren, a la porta de Santa Ma- la premsa d'aq;¡ella capital.
drona. Vicenç Ramos Capell i Josep
Vicenç R,liJD,2S portava .~. ~~aTomàs Cebriàn, aquest dl!.rrer titulat periodista, els quals es dedicaven
al tràfic d'estupefaents, que importa"en de 1 estranger. En ésser detinguts eis foren ocupades algunes fundes de llapis estrangers en l'interior
dels quals hi havia cocaïria.
'conduïts els detin4\lts a la Brigada d'Investigació Criminal, manifestaren anomenar-se Vlc"éHç R.amos
bà més de mig quilo de cocaïna, que
Capell 1 Josep Tomàs Cebriàn. tal
es disposaven vendre a quinze pescom deixem ressenyat. Aquest últim
setes el gram, o sigui a 15.000 pessetes el quilo.
Seg-o.~rament en !er-se la detenció
·d'aquests dos Individus la policia
donarà. una nova «font» com es diu
en l'argot dels traficants, als punts
de procedència de la droga. Es se-

-

Els altres diaris del mati estan

gur qt;e aquests individus en anteriors natges realitzats han aconseguit introduir a la Pen!nsula altres
quantitats d 'estupefaents, per la qual
cosa la policia es veurà obligada a
estrènyer la seva vigilància en E:ls
medis on s'acostuma a vendre la
«coca», per tal d'evitar en el possible el sea tràfic.

Paris entre Eden, Lava! 1 Alols!, sorgirà el tema que ahir varen discutir
Eden 1 Dau!ittard amb Laval. o sigui el de les concessions qu¿ Anglaterra haurà de !er a Fn\n.ça perquè aquesta recolzi el seu punt cie
vista en el conflicte que es debat.
L'esquerdada Entesa és possible
que hagi quedat ja composta a aquestes hores, 1 potser més forta que
abans, 1 d'acord França 1 Anglatera,
és indubtable que Mussolini haurà
de pensar-ho dues vegades abans de
decidir-se a fer la guerra contra l'opinió d'aquestes dues potències. Ni
una victòria de la raça blanca sobre
l'et1op, que signüicaria un profund
malestar entre les races de color de
tot el món, de les quals molts milions
d'individus components de l'Imperi
Britànic, ni Wla derrota dels italians,
que portaria en si un desprestigi de
conseqüències greus per a. l'Imperi
Britànic entre eis seus subdits de
color, convenen a Anglaterra.
com que Mussolini desitja esborrar
de la Història d'Itàlia la derrota que
els etiops infringiren als italians en
la batalla de Adua, ha ordenat que
una de les primeres batalles es doni
als mateixos camps del segle pa..ssat.
Els italians aniran a aquest combat
amb el màxim de preparació a fi de
tractat d'otenir Wla victòria esclatant que produeixi efecte moral favorable a les tropes italianes 1 depriment als abissinis.
La tasca de guanyar la segona batalla de Adua. la trobaren els italians
plena de dificultats. Per tal d'arribar
a Adua hauran de salvar una vall
perillosissima, amb escassos camins,
mig tapats per espessa vegetació que
no podran destruir pel foc 1 hauran
de construir una pista en pèssimes
condicions, puix que des dels flancs
de les muntanyes els fusells abiss1nis
farien foc mortífer. L'avanç per la
muntanya és pràcticament impossible.
En aquestes condicions, els !tc.lla.ns
no podran realitza r el seu projecte
de guerra a la moderna 1 hauran de
lluitar a salts, com en una guerra
típicament colonial 1 a costa de moltes pèrdues.
Quant a utilitzar l'aviació, resultaria impracticable per la mauca
de grans aglomeracions 1 bases per
als avions. A més, encara que en els
primers atacs aeris s'aconseguissin resultats eficients, més tard coneixedors ja els guerrers etiops de les possibilitats del seu enemic aeri, construirien refugis a les muntanyes 1
eludirien fàcilment el perill.
Si l'atac italià partis de Somalla,
els inconvenients serien encara majors. El clima és tan terrible que n1
els mateixos !ndigenes poden resistir-lo. La regió està plagada de pantans propagadors de febres per111osissimes; l'aigua potable escasseja, 1
la selva gairebé verge, per la qual
cosa la marxa de les tropes es veUria
molt dificultada, àdhuc per als contingents motoritzats.
Els experts anglesos creuen que el
més pràctic per als italians resultar ia la construcció d'un ferrocarril fins
el llac Thana, però es perdrien, almenys, dos anys 1 mig.
En general, hom creu que Itàlia
no ha calculat bé l'aventura que es
proposa portar a cap a tota costa.
¿Està ja França d'acord amb Anglaterra des d'ahir en les concessions que la segona ha de fer a la
primera, o bé s'ha esquerdat encara
més l'entesa?
¿Està França encara més inclinada cap a Itàlia o bé està completament d'acord amb Anglaterra?
França ha de pensar quina és l'amistat que més li convé: la d 'Anglaterra o la d'Itàlia. Cal que pensi
en la categoria d'ambdues potències,
en la frontera del Rhin, que, segons
va dir Baldwin fa uns mesos, era ja
la frontera avançada d'Anglaterra, 1
ha d'estudiar si és un disbarat dir
a aquestes altures que el conflicte
no ha d'arribar a esclatar. Hi ba el
factor importantíssim de la voluntat
de Mussolini el seu desig de portar
endavant el seu programa imperial
que, si no marxa ara, després de
tanta preparació, seria d'un efecte
desastrós per al seu prestigi, dintre 1
fora d'Itàlia.
Però ac! no hi ha problema per a
França ni per a Anglaterra...»
SEGONS LA INTELLIGENCE SERVI CE ELS ITALIANS VOLEN COMENÇAR
LA GUERRA A LA PRIMERA QUINZENA D'OCTUBRE I CALCULEN QUE DURARA UNS QUATRE ANYS
Londres, 16. - S'ha publicat una
interessant informació relativa al
conflicte !talo-abiSSini. Es tracta d'importants dades recollides pels -serveis
informatius secrets del Govern que,
com és sabut, es recullen en fonts
directes per mitjà dels agents de la
«<ntelligence Service».
Segons aquestes dades, I tàlla espera poder conquistar tot el territori d'Abissinia en l'espai de temps aproximat de quatre anys.
Aquest càlcul italià es reconegut
pels experts anglesos com a bastant
encertat encara que declara que podria fallar en sorgir complicacions
inesperades.
Es posa de relleu que si bé els italians posseeixen material bèHic infinitament superior al dels abissinis
1 podran emprar en la guerra, torpediners aeris, T. S . F ., centenars d'avions, artilleria pesada, forces motoritzades, gasos, etc., ets., en canvi
toparan amb greus inconvenients der ivats de la menor resistència !isica
dels seus soldats, el desconeixement
del terreny, la naturalesa d'aquest, la
moral dels combatents, etc.
A Londres es creu saber que l'exèrcit italià iniciarà Ics operacions dintre de la primera quinzena d'octubre
1 quan faci 15 dies aproximadament
d'haver acabat la temporada de les
pluges. D'aquesta manera, els camps
s'hauran assecat i es facilitarà l'avenç de les tropes, 1 es podran emprar, a més, aeròdroms de fortuna.
En contra de l'opinió quee es tenia
al principi, prevaleix ara, la de què
tls italians atacaran Etiopla por la
frontera de Somàlia i per la d'Eritrea.
V AI X E LLS
PER
T ALS I T A LIA NS

H OS PI ·

Amsterdam, 15. - I tàlia ha comprat el paquebot holandès cGelrin»,
per tal de destinar-lo com a vaixellhospital encarregat de conduir a Itàlia els ferits i malalls de la guerra
1talo-abissina.
_ ,
__ _ _
_
_
El cGeiria» fou construït a AnglaEls ao'b,.. que havien de contenir llapis d'una de termlnadil rr'.& rca, terra l'any 1914 i desplaça 13.868
utilitzats pels tra fi cants per a lntroduar la droga a Ba r~luna
tones.
<Foto Centelles)
L'esmentat vaixell efectuà. servei

I

Vl<;lLENT INCENDI EN UNA
F~BRICA DEL POBLE NOU
l'incendi prengué grans proponions
A dos quarts de vuit d'ahir al vespre, es produi un incendi d'importància a la fàbrica "La Proveedora de
Esencias", propietat de Mateu H idalgo, establerta al carrer de Pallal·s, 135, interior.
Segons manifestaren uns obrers
de la dita fàbrica, l'incendi es produi en incendiar-se Wl fogó industrial del taller i seguidament el !oc
es corregué a les matèries inflamables all1 emmagatzemades.
En pocs moments el foc s'estengué
1 amenaçà altres edificis que, gràcies a la ràpida intervenció dels bombers no arr1bà a proporcions majors.
majors.
Després de treballar incessantment per espai de dues hores, els
bombers aconseguiren dominar-lo.

Sortosament no calgué 1a.m
cap desgràcia personal.
entar
En saber la importància del
tre hi .acudiren l'alcalde gestosln!s.
nyor Pl e 1 Pon, el conseller r/ se.
primer senyo1· Xaumar de Bo g1dor
el regidor senyor Mateo el {~11!~1
coronel de la Guàrdia clViJ 1 ~treq~
autoritats.
a e.
F orces de seguretat 1 policia
daren de garantir l'ordre. Les .:,~·
dues originades per l'esmenta .,...
cendi són de molta importànc~ i Úl•
moment no poden precisar-se
do
cal !er un detingut balanç .~llò
quedaren destruïdes les naÜs ~la
¡¡!anta l:Jaixa 1 part de l'edi!icL e
Al lloc del sinistre restà un r t&de bombers durant la nit per t e ""
curar que. aquest no es refés j~ de
les matèr1es que cremaren Só q~
gran combustibilitat,
n ""

--=

entre Europa i Amèrica transportant seves tropes a Aroussl, les quals
per viatge 1.300 passatgers. De !a al- dran unir-se a una dues b
JlO.
0
guns anys es trobava amarrat.
Htars de Bali o de Harrar E¡ses 111!POSSI B I L ITATS D'ENTESA Dedjazmatch Abarrah fiÜ d ~enl'tt
Paris, 16. - Segons una informaha sortit amb reforços~ .Ra.S
ció de bona font, les probabilitats dKiassa,
amb el seu Pare a l'a...!.tal
d'èxit de la Conferència Tripartita delumr-se
Nord.
·-d&
han augmentat
considerablement
L'empadro.t;~ament de l'armada
degut que l'emperador d 'Abissinia ha Nord,
repartida en diversos dist ~
~anifestat que està disposat a auto- tes,
donat un total de
l'JO.
n tzar a Itàlia la construcció del fer- centsha
vint-i-cinc
mil homes sota¡re
rocarril de Somalla a Eritrea. pas- ordres del
Kassa, gÓvernad::
sant per Abissínia, i, a més li cedeix Gondar, Ras.Ras
Seyoum, governad
~ porció de territori de ia provin- Tigre 1 de Dedjae
Ayalah gove or
Cia d'Ogaden, que hi ha riques mi- dor, de la r egió extrema
'del N~
nes de ferro.
. L emperador, segons sembla, ha ~
dicat
als
governadors
que
POsin lll$.
A L A T A RDA, NO VA RE UNIO tes de les necessitats militars
de
París, 16. - Aquesta tarda s'hau seves
províncies. Municions ban 1:;,
tornat a reunir eis delegats de la tat enviades
per ferrocarril en ...
Conferència Tripartita.
recció al Sud.
,....
Encara que no hi ha cap refeEl
Negus
rebé
els caps de Sozna..
rència d 'allò tractat, hom suposa lia.
que les discussions han tingut Wl caràcter general, amb tendència a obELS PU NTS D' ANGLATERRA
tenir en detall una declaració de les
L<?ndres. 16. - El redactor di loaspiracions italianes. aix1 com de màt1c
«DaUy Telegraph» quf es
les queixes que té referent a Abis- trob~ adelParís,
comunica al 'seu ,.,._
sínia.
r1òd1c:
,.....
Sembla ésser que no s'ha avançat
«Han estat sobretot, els delegats
gran cosa durant el dia d'avui, en- anglesos
que han parlat. Han
cara que és prematura tota opinió comunicatels
. al senyor La val e¡ seu
optimista o pessimista amb respecte punt de v1sta
la situació en
a la solució del conflicte. El proble- què es trobariasobre
Europa dintre de
ma segueix considerat com extrema- quatre
anys &1 Itàlia desencadenés
dament difícil.
una guer.t:a de conquesta. Semblen
e r insiStit sobretot en eis punt,
E LS TRES DELEGATS Dl· hav.
següents:
NEN JUNTS
Primer:
El nefast exemple que es
Paris, 16. - Després de la reunió
celebrada. aquest mati pels senyors dona ria si la Lliga de Nacions per.
Eden, Baron Aloisi 1 Lava!, aquest metés a. un Estat membre seu acaVIVa fo.rça el territori d'altre
invità els altres a dinar. També as- par a t ambé
membre seu.
sistiren els ambaixadors d 'Itàlia i Estat
Seg<_>n
: La confiança dels Tractaa
Anglaterra a Paris.
crebantada si es permeter
Se sap que els delegats s 'han restana
di versos d'.ells fossi.D YioJala
compromès a guardar absolut sUen- que
obertament
i sense traves.
ci sobre la m'arxa de les negociaDestrucció de tota esperan.
cions. per la qual cosa els periodistes çaTercer:
d'acabament
en l'obra pacificadotroben grans dificultats per tal de ra a l'Europa central
1 oriental.
complir llur comès.
Quart: Les conseqüències econòmiEl periòdic «Paris Sol¡» creu que ques
pernicioses
per a la mateiD
la Conferència serà allargada fins
que corre el perill d'enderroels darrers dies d'aquest mes, recor- Itàlia
car-se
sota
el
pes
d'una
guerra llarga.
dant que la data limit és la del 4
Cinquè: Els deutes d'Itàlia a Ja fn.
de setempre, en la qual s'ha de dústria.anglesa,
que es veu en Ja fm.
reunir el Consell de la Lliga de Nade concedir a aquella
cions per tal de tractar del conflic- possibilitat
crèdits
suplementaris.
te italo-abissini. Admet, amb tot, la
Sisè: El fet que Anglaterra no popossibilitat que les reunions siguin drà
basar la seva polltica futuinterrompudes, per si fos necessari ra a ja
la Lliga de Nacions si França
que els senyors Eden 1 Alois! cele- no recolza
els mateixos principis.
bressin conferències amb llurs resSetè: Les greus conseqüències pet
pectius governs.
a l'opinió pública anglesa en el cas
Anglaterra vegi forçada, a cauL A CO N FEREN CIA ES CE• que
sa d'una falta d'ajut per part de
L EB R A AL M ATE IX LLOC França
a retirar-se dels assumptes
QUE ES CE LEBRA LA DEL polítics de
l'Europa continental i asP ACT E KELLOG
segurar
la
seva protecció amb traoParis, 16. - La Conferència Tri- tats bilaterals.»
partita quedà reunidà a les 10'30, al
periodista assenyala també que
Saló del Rellotge, del Quai d'Orsay, el El
senyor Laval tenia Wl aire molt
en el mateix lloc on fa anys es sig- preocupat,
que les persones collonà el famós Pacte Briand-Kellogg, cades prop i d'ell
es donen cada \&o
posant la guerra fora de la llei. ...
gada
m
és
compte
de la gravetat de
El primer canvi d 'impressions en- les decisions que hagi
d 'adoptar. ~
tre Lava!, Eden i Aloisi durà unes senyor Laval no esperava,
sens duutres hores.
les paraules tan decidides pet
Els tècnics de les tres delegacions te,
part
d
'Anglaterra,
i
no
sembla
estat
es reuniren en un saló immediat i
segur encara de si els angles:
passaren després al Saló del Rellot- molt
mantindran
les
fórmules
fins
el
ge on exposaren llurs punts de vista sobre els diferents problemes tèc- nnl.
nics.
Es guarda la major reserva sobre ----------*·------~~
el resultat del canvi d'impressions
d'aquest mati.
ElS nombrosissims periodistes francesos i estrangers toparen amb grans
dificultats per a realitzar llur labor
informativa. Es limitaren a recollir
als cucois francesos, britànics i fran- Un sistema de preparar-se
cesos de la conferència l'esqueta fraun triomf electoral
se: «Les coses no van totalment maKovno, 16. - Des de fa més d'Ull
lament»
any que les autoritats lituanes ~
A L A SO MAL l A ITA LI ANA cedeixen a la revisió dels came
HI HA DIA MANT S
electorals, operació que ja s·aca~
Roma, 16. - El penòdic «ll PleSegons informacions de font a;
colo» dóna la noticia que a la Soma- manya, les autoritats lituanes ~
lla italiana. a 150 quilòmetres escas- retingut 11.000 carnets, els prodreS
sos de la frontera italo-abissina, han taris dels quals restaran sen~e
estat descoberts rics jaciments dla- al vot.
vot
mantifers.
També es r etirarà el dret tidtse soals
membres
dels
antics
par
•
L 'OPIN I O DEL «QUA l D'OR·
vog 1 e sa, o sigui a uns 8.0~ ~
SAY 1>
Paris, 16. - Comentant les pos- sones; de manera que els partits
sibilitats de solució del litigi italo- lemanys ja tenen perduts, per enetiope, «Le Petit Parisien», que re- davant, uns 20.000 electors. ts d~
Als cercles lituans interessa
flexa habitualment l'opinió del «Qual
In·
d'Orsayl>, diu que els delegats tenen menten categòricament aquest~spe
Wl viu desig d'arribar a una solució formacions i hom creu QUe del!
que eviti la guerra i que en reali- cialment els antics membres esta-'
tat no hi ha motiu per no confiar partits nacional-socialistes no r únl·l
en Wl acord.
ran privats del dret al vot, sinó rl•~
«França - afegeix - es troba si- cament del dret a ésser elegl~·lboo
tuada, a dir veritat, en una posició vació que sols afectarà une" ·
que dista molt d'ésser fàcil. En persones.
· d'A:.
aquests moments. és a dir, després
Per altra banda, el M.inlstende ~·
dels recents acords de Roma, no pot fers Estrangers ~ls ha rebut rec~a
consentir que s'alteri l'amistat fran- Legaeió d'Alemanya una solaet e1ec-"
co-ltal!ana; però no pot renunciar mació per retirada del carn
tampoc a la cooperació franco-bri- toral
tànica. ni deixar que s'enderroqui la
miSSió de la Lliga de Nacions, que és
el veritable fonament de la pau europea. Es tracta de conciliar factors
Un projecte de Frossard
que semblen poc conciliables i d'as·o ALS
llunyar els punts espinosos, reempla- AUGMENT A R A L A PE NN' T APIT
çant-los per ajustaments 1 combina- OB R E RS JU B ILATS EN O TRE·
clons que fereixin la susceptibilitat QUE ASSEGURIN QUE
de les parts interessades».
BAL L ARAN
Frossatd.
Paris, 16. - El se~:or . tencl-'
AL N ORD D'A BISS I NIA HI ministre del Treball, té ~ lJ!_.eJle;;J
H A QUATR E CENT S MIL d'augmentar el socors
e es ~
H OM ES
de sis-cents a tres mU f~t;lrl d4
Addls Abeba. 16. - Les autori- any en el cas que el benefl
contats etiopes continuen preocupades la renda es comprometi e. 00
amb objecte de la defensa del país tinuar treballant.
cen&
1 poder fer front a totes les eventuaEl ministre espera que ~QilS
litats.
mil beneficiaris d'aques~ QUal cos-t
El senyor Dedjazmatch Amde sem- acceptaran la pro~ta, del m~
bla ésser que ha sortit amb armes 1 alleujarà les condiCions
municions per tal d'unir-se amb les del treball.

El CARNET ElECTORAl
ALITUANIA

----:*

Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre dia·t '
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