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Persisteix el bon temps general per
tot catalunya amb molt escassa nebulositat o boira matinal per llgua•
lada 1 costa de Tarragona. Ela venta 16n ent41mats o molt flulxoa
sense que s'hagi registrat cap precipitació durant les darreres 24 hores.
Temperatures extremes: Màxima, 32 graus a Seròs¡ mlnlma, 3
graus a Ransoll.
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Fundadora I.LUIS COMPANYS

EL CONFLICTE IT ALO-ABISSINI

Lc;:~ C~nferència Tripartita repren ·d emà les converSes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Guió del moment! antena
NOSALTRES D~SCUT IE M
DE BONA FE!
Els nostres lectors recorden l'editorial que en l'edició del divendres,

diii 16, dedicàrem
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a r eplicar la campanya que «La Veu de Catalunyn» ve
realitzant contra les esquerres catalanes. De bona fe precisàvem la lostra posició 1 de bona fe requeríem la Lliga perquè, si podia, donés explicacions a l'opinió pública sobre la seva coHaboració e.1 els organismes públiCS -fora de la Constitució 1 de l'Estatut- que actualment regeixen la
vida de catalunya.
Dintre les possibilitats d'expressió del moment actual -1 a «La Veu»
consta,
repetim-ho, que són limitadissimes, sobretot per a la Premsa
11
d'una determinada tendència, que no és precisament la seva- prer.lSàvem posicions nostres amb les següents paraules, més que su!lcients per
a qui volgués entendre 1 escoltar:
«Sobre que constantment, dintre les poqulssimes possibilitats de l'hora present i sense altre propòsit ttue el de rectificar les inevitables desviacions de tota organització en marxa, hem precisat al detall Ja nostm
posició i, des d'aquest mateix lloc, hem enfocat 1 estudiat els propis problemes, sobren antecedents de precisió i claredat en la trajectòria dels
qui, per la seva jera rquia i per la seva responsabilitat, figuren en el lloc
de direcció de la democràcia catalana d'esquerra. Són recents altes paraules 1 gestos categòrics que no oblida el poble per moltes parets que
s'aixequin entremig. No han faltat tampoc documents i notes. En aquest
sentit tothom sap a què atenir-se.»
Dintre de tot, parlàvem força clar ·per a ésser entesos, no? Totnom
sap quines són les «paraules» 1 els «gestos» als quals fèiem aBusió. No
és pas tan llunyana la data de la vista d'una causa històrica -històricadavant el Tribunal de Garanties! Quant als documents 1 notes als q:;als
fèiem referència, al més llec se 11 acut que parlàvem del Manifest de la
Comissió Executiva d'E. R. C., als dels altres partits d''esquerra catalt:ns
1 a la nota del Comitè d'enllaç de les esquerres catalanes. Tots aquests
documents han aparegut al seu dia, I en llocs destacats de l'edició, en el
nostre i en altres diaris, de molta més expansió que «La Veu de Cala!unya» perquè els seWJ redactors poguessin assabentar-se'n amb relativa facilitat.
Quant al segon aspecte del nostre article editorial del dia 16, acnt>àvem amb un requeriment a la Lliga perquè es deixés d'acusar gratuitamellt els altres !, sl podia, expliqués a Catalunya la :~eva indigna i vergonyosa actitud politica actual. I bé. «La VeU» d'ahir ens replica, en •;n
article editorial traspassat d'indignacions... per seguir-nos acusant àe
confusionisme! Com s1 haguéssim fet el requeriment a la paret 1 com sl
l'editorialista de «La Veu» redactés els seus articles per a un públic è.c
xinesos, segueix brandant els mateixos tòpics infeliços de fa unes setmanes 1 silencia absolutament les nostres explicacions 1, sobretot, amb ttl!a
cura exquisida, l'actitud actual de la Ulga.
Donem a continuació uns fragments d'aquest editorial de «La. Veu».
Nosaltres Ignoràvem quin concepte li mereixen els .seus lectors a
un periodista de la Lliga. Ara ens n'assabentem a través de l'article que
comentem:
«Es i.nút!l -<ilu «La vem>- negar la realitat. I el sol fet que els diaris esquerrlstes de casa. nostra vulguin entestar-se en aquesta feina impossible, ja s!gn!flca que els equivocs 1 que els conruslon!smes perduren,
sense aptitud de recttficació, sense capacitat d'esmena.
Cap cortina de fum, cap malabarisme revellit no podrà pas amagar
aquesta nua realitat. S1 seria tan fàcil a les esquerres catalanes flxat· llur
posició i llur actitud 1 no ho fan, és perquè volen mantenir l'equivoc I el
confusionisme. Es clar que això darrer no poden confessar-ho i és per
això que Intenten voler fer creure que és que no poden parlar.»
Nosaltres discutfem de bona fe. Donàvem uns aclariments I demanàvem unes precisions. «La VeU» prescindeix d'uns 1 altres amb una !alta
absoluta de respecte a les normes de la dialèctica I del «joc net». La • .èga sabrà el que fa. Però que li consti que amb actituds aixi no enganya
ningú. NI els Incondicionals. Han passat moltes coses a la vida pollt!co.
de la República 1 de Catalunya perquè pugui jugar-se alxi com alxi amb
l'opinió pública, fins amb la de dretes, que al nostre pals haurà d 'acabar
donant-U la raó al Cirera perquè almenys, dintre la seva inconsclencia
de parvenu, planta cara I crida.
Se'ns explica, 1 trobem justificat, que s'estableixin pugnes contrà.rles
en el joc polltic d'una democràcia. El que no se'ns explica a nosaltres ni
a ningú és que un partit que es diu catalanista cotitzi el nom sagrat de
Catalunya per a mercadejar conselleries governatives, regidories gestc..re:;
i fins, si passa l'oportunitat, alguna cartera per ajudar a mantenir la llei
de 2 de gener 1

La Veu no sap st som partidar is de menjar-nos tota la propietat prtvada; si continuarem l es
relacions amb els partits esquerrans espanyols; si som separatistes i si donem la nostra amistat
als «crims» socialistes.
La Veu no sap nt v.ol saber res.
1 tant no sap r es que àdhuc ignora que l'Esquerra ha parlat, amb
documents, sobre tot el que a ella
li interessa i fins de coses que no
jan ni tred ni calor als lligaires,
con~ és ara el restabliment constitucional. Però ha d'estendre el
pànic entre els seus i ningú no la
ja baixar de la lluna.
Tant preguntar, tant preguntar
encara no ens ha contestat st
són o no partidaris que en les futures eleccions puguin o no votar
aquells qui tot i justificar la seva
personalitat no tenen cèdula.
Encara no ens h an pogut cont estar una cosa tan senzilla com
és la de dir-nos quan venç la lletra que ells avalaren el 2 de ge.
ner.

t

•••

La Veu, a l'últim, ha pogut donar una mica d'esperança a les
«seleccions» que la segueixen. Ho
ja, però, amb diplomàcia· r eprodueix, sense comentaris, la informació de La Vanguard!la, segons
la qual ells i Maura entraran al
nou Ministeri.
Però els lligaires t emen per la
sort del rumor. Tenen por que
Rcyo Villanova els ho entrebanqui; per això actuen amb cautela.

•••

No es pot demanar ttna major
claredat a l'ex-governador de Saragossa, senyor Otero. En acomiadar-se dels periodistes ha jet un
breu balanç de la seva brillant actuació a saragossa. Las Noticias
ens n'assabenta. Ha dit que només tenia - en acceptar el càrrec - una vaga, que resolgué, i
una altra que ell mateix «provocó

para hacer resaltar el fracaso de
determinadas organizaciones». I

està clar, com que ell ho tenia tot
previst, al cap de vint-i-quatre hores ja ht tornava a haver pau a
Saragossa. Diu que abans d'anar
a Saragossa - ta uns catorze mesos - no hi havia ni un patró
que s'atrevís a acomiadar cap
obrer, però ell «logró que fueran

despedidos treinta y sels obreros
de la c. N. T. para substltuirlos
con elementos del Slndicato Pa;..
y Trabajo>>. Un altre mèrit d'a-

.. •

El DIPUTAT SENYOR RUBIO I
TUDURI ACARTAGENA

Mentre ~~~¡~ l~e~a e~ mo~tra en tot moment en una
a[titn~ [!ara i Jre[i~a, ~oma no ~a exJre~lat en[ara
mnuetament le~ 1eve1 reMn~i[a[ion~
..
___________

Ha visitat els ex-consellers
de la Generalitat

Cartagena, 17. - El diputat de
l'Esquerra Republicana de Catalunya senyor Rubió i Tuduri ha estat
a la presó per visitar els ex-consellers de la Generalitat senyors Gassol, Barrera, Mestres i Martf Esteve.
----------~**

En les converses celebrades, Aloisi s'ha limitat a
repetir les reclamacions italianes
ha de conterenciar constantment amb Mussolini

l'ORGAN DE LES JOVENTUTS
D' «ACCIO POPUlAR» SUSPES
No es volia sotmetre a la
censura
Madrid, 17.-El gabinet de censura de premsa, ha facilitat la següent nota:
La Direcció General de Seguretat
ha imposat una multa de 5.000 pessetes a la Direcció de la revista JAP
per haver publicat en el seu númet·o del 3 de l'actual, un text prohibit per la censura.
En el número de la mateixa tevista politica, corresponent al dia
d'avui, s'ha publicat alximateix un
altre text prohibit per la censura, 1
s'ha posat a la venda sense els recr-~isits reglamentaris. Aquesta relncldència en l'incompliment de Its
disposicions legals, ha motivat que
l'autorita~ governat~va, hagi disposat la suspen:ió del periòdic «Jap»
i hagi ordenat. la recollida dels
e>.emplars en circulació.

-----------*----~----Al «Circulo» del Passetg de Gràcia es treballa amb gran desinterès. Llàstima, peró, que de Bilbao,
Pontevedra, i ara de Saragossa,
vénen noves qúe desguitarren una
micu les coses.
Amb tot, hi ha prou eufòria per
a sobreposar-se a totes les tristes
noves que puguin venir. Altres
contratemps més seriosos no els
vinguin, que els d'ara, rat.

• ••

A darrera hora s'haurà de suprimir el número a càrrec d'Emiiíano Iglesias, perquè, tanmateix,
se'n va a ter de general mexicà.
I és una llàstima perquè tenia
preparades u n e s demostracions
d'economia política que haurte1~
constituït el succés de la diada.

(Segueix a Ja pàgina 7)
quest ex-governador, i ben remar- !'!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!"'!!!!!!'!'!!
cable, és que no ht havia presos
governatius a Saragossa í ara ell
n'hi deixa 150, cosa - diu - que
demostra que la seva actuccció ha
estat ben profitosa. Ja 110 cal dir
que demana l'honor i la glòria
d' haver tornat a engegar pels carr ers les processons, que és el que
acaba d'arrodonir l'obra eficient
d' aquest ex-governador .

De Nàpols sortiran aquesta setmana nou
paquebots · de tropes, cap a l'Africa orientat
ALOISI NO POT DISCUTIR
AMB
AMPLITUD.
!OSTA
SUBJECTE A MUSSOL I.; I
Paris, 17. - Se sap positivament
que amb tot I els reiter'\ts esforços

prodigats per Eden l Lava!, no aconsguiren del baró Aloisi que definls
clarament el minimum de reclamaclons italianes a Abissinia a fi de
crear una base de discussió.
S'explica aquest fracàs dels homes d 'Estat francès i britànic, per la
posició en què es troba Aloisi a ca~
sa del restringit dels seus poders Ja
ITALIA NO ES COMPORTA
que constantment ha de telefonar a
AMB CLAREDAT
Roma demanant instruccions a BeLondres. 17. - En relació amb el
nito Mussolini. Per aquesta raó, Alotsi es veu en la. impossibilitat de resL'ACTUALITAT
pondre de moment a les qüestions
plantejades per Lava! i Eden 1 els
treballs de la Conferència es desenrotllen amb una lentitud extraordin ària.
A causa de la seva especial situació Aloisi s'ha. limitat a repetir les
rec1amacions d 'Itàlia en allò que a
la seva expansió col!Jnial es refe_reix
1 a exigir la seva llibertat d'acció a
Ablssinia. posició que no pot satisfer de cap manera als senyors Ed~n
i Lava! que insisteixen prop d'Alots! ,
per tal que aquest, després d'una detinguda conferència amb Mussolini
rebi d'aquest instruccions concretes
definint les reclamacions italianes.
Aloisi escoÍtà les suggestions dels
dos membres d'Estat i demanà a
Roma els esmentats aclariments.
Hom espera que arribi aVUi mateix

El ministre prenia part, com cada
any, en el torneig de t enis de Cromer.

ABISSINIA DISPOSADA A
CEDIR

París, 17. - Els senyors Eden 1
Lava! so!Ucltaren del delegat italià
baró Aloisi que desitjaven una especificació més precisa de la qual
Itàlia havia fet de les seves soHicituds.
Encara que sense r eferència oficial
d 'allò tractat, és probable que Abissínia estigui disposada a estudiar al·
gunes concessions, que, en certa :..a.·
nera, poguessin satisfer les deman-

INTERNACIONAL

L ensenyè;Jment ·a

. ..

Davant el balanç emotiu que
aquest excellent deixeble de Salazar Alonso ha deixat en abandonar Saragossa, no és d'estranyar
que els radicals s'hagin sentit adolorits per la seva destitució i han
jet trompetejar per tota la Premsa de la capital de l'Ebre que
l'obra de l'ex-governador ha estat
exceUent i que s'ht solidaritzen
francament.

•••

Devem una explicació als nostres lectors per no haver parlat
del Dia de Lerroux en Cataluña.
No creiem patriòtic el ter-ho mentre tants pobles àe C::ttalunya es
preparaven a homenatjar sants i
sa1ttes de prestigi. Altrament, hauriem causat un gran perjudici als
empr esaris d'envelats, puix que la
gent s'hauria reservat totes les
energies per a la testa major més
testa major que hagin conegut els
catalans.
com que Renovación no allarga gens, nosaltres ens decidim a
ter tot el que paguem per a airejar aquest 8 de setembre, que
abans de néixer ta dóna senyals
de raquitisme.

Catalunya

L es recents dectaraetons ctet mimstre. d'I nstrucció Pública, senyor
Joaqutm Dualde, sobre els seus projectes relatius al règim de l'ense~Lva
ment a Catalunya han estat torça comentades, però encara no tant com
es mereixen. El senyor ministre, natural de València i residen t durant
molt de t emps a Barcelona, té idees completament anticatalanistes, segons ell mateix va dir en unes declaracions anteriors. Cal reconèixer-li,
doncs, el mèrit de la conseqüència per aquesta banda.
El punt essencial del pensament del senyor Dualde és que en els establiments de l'Estat ha d'ensenyar-se únicamente en llengua castellana .
Això ve a nuflar aquell decret del bilingüisme a les escoles primàries
de Catalunya que va dictar el sen¡¡or l'ttarceut Domingo, (decret que no
ha tingut gaire ejectuJitat) i tendeix a suprimir definitivament el rè.;im
del Patronat autònom de la Universitat de Barcelona.
val a dir que el sen¡¡or Dualde, generós, no preté11 pas prohibir l'eu.~e
nyament en català. L es entitats i els particulars de Catalunya podnm
sostenir establiments on s'ensenvi en la llengua vernacla. Es clar que
aquests establiments quedaran sotmesos a la suprema inspecció de l'Estat central.
En resum: l'Estat posseirà a Catalunya el seu total sistema d'e1c.Senyament primari, secundari, tècntc ' universitari, amb el castellà com a
idioma únic, t els catalans haura11 d'organitzar i pagar per llur COII•Pte
els establiments de llengua catalana que tingum a bé de crear i sostenir.
Tal és la tesi clàssica dels unitaris espan¡¡ols davant el problema de
l'ensenyamen t a Catalun¡¡a. l encara aquesta ès la test diguem-ne liberal, perquè n' hi ha una altra que no ens reconeix ni tan solament el t11 et
de crear i pagar les pròpies institucions docents.

• • •

Havem de dir la veritat: nosaltres, des del nostre punt de mira català, tampoc no som gaire partidaris de les fórmules miJ:tes i bilingü.;s
1 no ho som gaire perquè en veiem llurs dejectes greus en l'aspecte ldcológic i llurs grossos inconvenients en l'aspecte pràctic de la convivèneta
i la germanor de cultures, tan invocada d'un quant temps ençà.
Aquesta posició nostra s'avé amb la posició dels autonomistes d'altres
països, amb els dictàmens de la etència pedagògica i amb les lliçona de
les experiències realitzades, especialment a Bèlgica.
En aquest Estat, que és poltttcament un Estat unitari i que no s'anomena «integral» -no existeix cup Estat al món sinó Espanva que hagi
adoptat el dit qualificatiu llibresc- , la llengua flamenca ha arrtbat, per
etapes, a la plena igualtat de drets respecte a la llengua francesa, :tbans
única llengua oficial.
1 bé: després de molts assaigs, ha estat rebutjada a Bèlgica, tant prls
flamencs com pels val011S, la fórmula del bilingüisme t adoptada la ue
l'unilingüïsme, que consisteiJ: a UJar oficialment el francès a Valònia t c.l
flamenc a Flandes, en el triple camp de l'administració, l'ensen¡¡ament i
la justicia.

• •
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llbliotec ors o ssono Ga:t(<n:IJ,
uu::~ern, Vll..r'deli J altres personat!tatsdurant
l'acte d'lnauguracr6 de ta
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al cap de la delegació d'Itàlia la resposta del cap del seu Govern.
L'expectació davant la resposta del
Duce és lògicament considerada perquè del seu contingut es pot dir que
depèn el futur de la conterència.
El senyor Eden, per la seva part,
ha celebrat una llarga conferència
telefòruca amb el secretari del «Forelgn Offlce» Sir Samuel Hoare, que
es troba de vacances a la campanya
anglesa, on juga a tenls I fa ucamping».

1

DE LA «FESTA DE L' ARBRE FRUITER» A MOlA

,.lltat

.

Pcopular, lnstaHada com a homenatge a ta memòria de Fran-cesc Vinyes. A despit que la Gene
•
atatunya declarà oficial la festa, no asslstl a la d'enguany
cap representant del Consell

(Foto Pulg Ferran)

~===================
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NGsaltres, per raons de principi i per raons pràctiques, triaríem ~r
a Catalunya la fórmula destriada dels dos ensenyaments, patrocinada p..:t
senyor Dualde i altres, amb una esmena que ès rea~ment important: la
de rompensar económtcament les despeses dels establtments catalans c..<àb
tons sortits dels impostos generals, cosa que és justa. i qu~ veiem t'n molt.J
països estrangers on hi ha problemes anàlegs. No cal dzr que, de mes a
més, la validesa oficial dels estudis hauria d'ésser reconeguda, amb les
garanties autèntiques que jossil~ del cas, a totes dues classes d'establiments d'instrucció.
Faltant aquestes condicions, la test que comentem no és raonable ni
viable. La lUbertat d'en.sen¡¡ament en llengua catalana, però sense recursos econòmics adequats i sense la validesa oficial dels estudis, és tan ilfusòria, que la seva ojerta podria semblar una &ronia. ¿Es un esperit irònic,
potser el sem¡or Dualde?
'
A. ROVIRA I VIRGILI

•

Aqu.est número ~ ha estat v 1sat

Aparicions successives al baròmetre abissini

<Per Kelen, a «Le Journal des Natlons»)
curs dels treballs de la Conferència. des italianes. Els delegats, en vista
Tripartits, es declara als clrcols res- de la bona disposició d'Abisslnia,
ponsables de Londres que el Govern sembla que tracten de reduir un xic
abissini s'ha mostrat en tot moment les demandes italianes.
perfectament clar en la seva actiAmb referència a la reunió d'ahir,
tud mentre que Itàlia encara no ha se sap que foren molt laborioses 1
expressat clarament les seves reivin- hi han hagut freqUents conferèn cies
dicacions.
entre els delegats i tècnics de les
Es posa de manifest que amb un tres delegacions. S'examinaren detininteres lògic, tant Anglaterra com gudament els instmments diplou1àFrança preferirien veure una Itàlia tlcs que afecten ambdós països.
forta 1 satisfeta millor que una Itàlia exasperada, debilitada i empobriHAN
ESTAT
SUSPESES
da, com podria quedar per una avenLES CONV ERSES PER A
tura militar fatal.
DONAR TEMPS AL DEL~
S'afegeiX que els delegats franceGAT ITALIA A CONSUL•
sos 1 britànics han pogut constatar
TAR
durant les darreres 24 hores que i~s
Paris, 17. - La r eunió de la Conseves gestions prop del Govern d 'Ad- ferència Tripartita que s'havia de
dis Abeba havien donat resultats po- celebrar aquest maU, ha estat ajorsitius tota vegada que Abissinia es nada amb objecte que el baró Aloitrobava diSposada a discutir impor- St, delegat d'Itàlia, pugui conferentants concessions. Contrastant amb Ciar amb el seu Govern 1 rebi noves
aquesta actitud clara i precisa d'Ad- instruccions.
dis Abeba, Itàlia segueix sense exHom creu que les labors de la
posar els seus objectius d'una ma- Conferència seran represes dilluns o
nera. categòrica.
abans si fos necessari.
HOARE HA HAGUT DE
SUSPENDRE L'ESTIU El G
Londres, 17. - Davant les cons-

tants trucades telefòniques que rebia de Paris, el secretari d'Afers l!:strangers senyor Hoare ha. hagut de
suspendre momentàniament (!1 seu
esuueig i tornar a Londres.

En aquest número :
LA PREMSA
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A LA RECERCA DEL
«MON PERDUT»
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ComPntant la cridada a files d'aquest mmistre, ei «Popolo d'Italia»
v~u en aquesta la prova que sota el
r egim feixista ningú no es troba
te de complir els seus deures milltars.
A

L'INDlA

TREBALLEN

PER ITALIANS I ABISSI ·
NIS
Bombai, 17. -Es tan important el

LES LLETRES
DE

polo d'ltalia» confinna la noticia.
d'haver estat mobU\tza.t el ministre
de Premsa i Propaganda comte Cia·
no, qu';l marxarà a l'Africa Oriental
com a capità d'av1ació, destinat a
una esquadreta de bombardeig. El
comte C1ano és gendre de Mussolini.

Pàgina 3

SILUETES
TAGENA

EL MINISTRE DE PROPA•
GANDA I
GENDRE DE
MUSSOL INI HA ESTAT MO
BILITIAT
Roma, 17. - L'òrgan oficial uPo-

EL TURISME A BAR·
CELO NA

nombre de cascs de comerç d.! l'In·
dia que reben comandes .PPr a l'aprovi.slonament de I exerc1t italià de
l'Africa Oriental, que els comel'(.htr.s
han decidit consutwr un sindicat
per tal de posar-se d'ac.nd respecte
els preus I a les condicions de les
vendes.
Les comandes itailanes consistel·
xen, principalment, en blat. espel·
(Passa a la pàgina 7).
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;,JU8l'Le8 '''''''''''''''''"''

Num. ~ •••••••••••••••••····
Núm 4 ... , ,,,,,,,,,,, .. ,,,,,

~o

~uJIUII

Boruou ...............~···
1deru <.;alaspar '""'"'"
HeU-lloc o ............... .
Floret ....................... .
GranJa .................... .. .
Selecta ...................... .
Trencat ................... ..
Fartns d·arròa ........... .
I\'IONGETEb

115
125
5U

oasteua (correuu ..... .
[dem tselecta) _ ...... ..
Esuangeres ............. ..

911
ttl/
50

I !Xl

MnJ}orca _,, ............... .

liO

b:l

Valénclo _ ................ .

IU

80

65

121.
ISU
ó1
64

6;!

118

70

64

tj5

47

I

48
52

~

»

Ió

I

IIN

u.,,,,,,,,,,,,..._,.,
..................
.
...................

8U

I:>

64
58
56

..................
u••••••••••••••••

M.n.rl"<JC: ••••••••••••••• , ..... .

IU~

Mexicans .................. .
Palous ...................... .
:)a.UQ

62

183

-•••••••••-'•••••••••••••

Preua eo utes els

1a

19

!Ol¡ <.~Ullub

I sr

I

85
~s

I

S6

1 .s

44-

44

44
44

••
4~ bO
42 50

42
42

Ldenl estrangers ._. ...... .
UU1Xe8
-·····················
l:"éaolB estrangera
...... .
toem pals ................. .
t.leut!Ues Andalusia ..
ldem Salamanca

44
gs

42
110
¡O(¡

11U

I

PALLA a ALFAUI

y,,..............

el'

40 :K-

61

Ers paLS •••••••••••••••••••••

Allalll 1 .•
Attnls ~.• ..................
Palla d·Urseu ............
telem curta ...............
Preus eu Pte& els fO

.a•

CIVADE~

LLEGUMINOSES
l'8Vt:>; AUCIIIIUSia ..... ., ..
tdem Extremadura ... ..
ld6Ul MUilorCII ..... """'
~avona Andalusia ..... .
Ldem Elttrewadura ... .
veces AnoaluSJa ....... ..
tdem es&ran"erea ..... .

b(J

CIGRONS

..,

21
20

20
19

..........................

ORDI. MORESC I
Ulvaaa Katremaaura ••.
ldem M:ulcba ..............
Moresc Plata, dlsPOn~..
Ldem pala .. .. ... .... .. •.. ..
Ordi¡ Urgell ...............
lóJBca ola. Andalusia ~··

:>U

................ .

I I

Preus en rats ta Quarter .. Cie ' ,

ARROSSOS

Prat .......................... .

28

Meuuta prlmJi ......,..,...._.
::>egonet ................ .....

50
50

5\.o

~

RAD I O
*

, tu:> en u tes ets 60 QI.Lil08

Ó(l

Castella .................... .
&zt.remadura (corrent) .
telem
(crulaerl

25
2S
21

1 e recrea _ ....... ••u_, ......

6

s

2 5l

II'J

I

2 5l.o ,
oull~

GARROFES
(.;asteuo. negra .... .. ... .
l!.lvtssn •••••••••••••••••••••·
MAUorca ............. ......

ss
28

28 :,...
i1 :K.

Mutntera, negra .........
t:Wla .........................
l>4.
Vluft!oc. negra ............
s:.
P1eu» n rals ela ot:! auuus

Degu; a les múltiples festes oficialment obligatòries de la. darrera
<•et.m'lnr.. e'> pot dir que el negoci ha restat completament paralitzat i
amb la mateixa tendència sl fa o no fa de la setmana passada.
Scgueixcu els blats t1uixos i les declaracions del senyor ministre d'A·
gricult.ura no han influït a portar una r evaloració en el blat, però almenys
na sê:vit perquè la premsa en general comentés pel seu compte i a la seva
ns.nera les desgraciades declaracions de l'esmentat senyor ministre n'A·
,ri::Ult•Jr.\ sobre importació de blats i veritablement tota la premsa ha
.!St.l"ü unànime a considerar les esmentades declaracions de lleugeresa.
Les farines solament sostingudes. amb tendència a treballar quelcom
més l'~smentada indústria, la qual cosa. fa que el preu de les despulles
~omc:.ci a davallar quelcom. Aquesta fluixedat la considerem com un pre.udi ¿~ \ baixa que s'apropa en aquesta mercaderia, puix que repetim
~1 que diguérem la. setmana passada: «Hem de recordar que estem en
momen ~.; 'lC collita».
El moresc s'aguanta i li costa davallar i els importadors van fent el
seu agost. Ordis i civades, oostmguts.
Els arrossos no fan més que sostenir-se, puix que cada moment ens
apropem a la nova collita, encara que no és presumible que hi hagi grans
variacions.
Mongetes, cigrons i altres lleguminoses, més aviat sostinguts.

MERCAT

D'OLIS

Segueix encalmat el negoci d'olis degut, sens dubte, a l'època estival.
encara que aquesta setmana hi ha hagut arribades d'alguna. importància
per l'estació. Pel que es veu hi ha interès a vendre.
Sembla que per fi s·ha trobat el desllorigador per a rranjar el darrer
decret sobre els exportadors d'oli publicat a la <<Gaceta» el di:l. 1 d 'agost,
enc.aro. que no està del tot arranjat per part dels productor.>, degut, segon~ se'ns assegura a. una dissortada gestió que va fer el senyor Cirera.
c:tp visible de la Ceda a Barcelona, i resulta que els productors o agricultcrs olivaires diuen les mil pestes de la gestió feta a Madrid pel dissortat
senyor Cirera. Qué hi farem. No sempre s'ha d'ésser afortunat. Aquesta
vegada l'esgarrada és el resultat de voler fer politica amb tot.
Al mercat no es fan més que operacions pròpies per al consum i sense
<'of:\P variació en e ls preus,
PREUS A L'ENGROS Superior, 17¡¿,
Current, 172.
Fi. 1!12.
Extra, 222
Preus per 100 quilos

OLIS D'OLIVA

ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Oli pals, a vagons; oli andalús, 3 vagons.
Port: Oli andalús, 607 bidons.
Camions: 011 pals, 30 bidons.
OLIS DE PINYOL
(Sense envàs)
C olor verd, de primera. de 139 a 141; de segona, de 131 a 135.
Pre11s per 100 quilos.
Baixa acidesa, 143 a 145 ptes. els 100 qullos estació Barcelona.
OLIS DE LLINOSA
CUl~.

u I 10
Cru <sense envàs), a 160.
Incolor, a 185
Preus per 100 quUos

MERCAT

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRI\1\lA PER A AVUI,
DIUMENGE
7'15: Primera ediCió de eLa Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: S enyals horaris de la. Catedral. - Discos.
8'20: Segona edició de eLa 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.
.1\UGDIA
12'-: Senyals horaris de la. Catedral - Programa de discos selectes.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'-: «Cocktall del dia» de Pedro
Chlcote. - Programa de discos variats.
13'25: uCocktall d'avui» del Restaurant Brasserie TívoU.
13'30: Informació Teatral 1 Cartelera. - Continuació del programa
de discos.
13'55: 8ecció Cinematogràfica.
14'-: Actualitats T eatrals 1 Musicals.
15'-: Sessió Radiobenèflca.
TARDA
16'-: Programa de discos.
17'-: Transmissió des del Camp
de Futbol de Sants. Partit Sants, velles glòries del F. C. Barcelona.
18'30: Aries d'òpera pel baix Manuel Gas.
19'-: Orquestra de RADIO BARCELONA.
Albero.
20'-: Transmissió des de Hollywood Bar Dancing.
20'45: Reportatge pintores per F.
Barangó i Solis.
NIT
21'-: Senyals horaris de la. catedral. - Música en discos.
21'45: «La Mitja bora de l'estudiantil.
21'45: Transml.ss!ó des de la Plaça
Estanislau Figueres de la barriada
de Gràcia, amb motiu de la Festa
Major. Reportatge sobre la Història.
de Gràcia - Concert per la Secció
d'homes de l'Orfeó Graclenc, el Cor
«'La Violeta de Clavé» 1 Cobla Barcelona, Concert choral 1 sardanes. Secció d'Escacs a càrrec del Club
d'Escacs de Barcelona. - Programa
de discos.
24'-: FI DE L'EMISSIO.
PROGRA.I\IA PER A DEMA,
DILLUNS
11'-: Senyals horaris de la Catedral.-Servei Meteorològic de ta.. Generalitat de Catalunya.
1\IIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Femenina. Música selecta. en discos.
12'30: d'lat del dia» del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa de discos.
Ei\USSIO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals h oraris de la C:l.tedral. - Lectura de programa.
13'02: Cotitzacions.
13'08: <<Cocktall del dia» de Pedro
Chicote. - Programa dc discos variats.
13'25: <<Cocktail d 'avulJJ del Restau
rant Bresserie Tivoli.
13'30: Informació Teatral l Cartelera. - Continuació del programa
de discos.
13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: Actualitats Teatrals ! Musicals.
14'30: «El fet del dia» per Joan
Alavedra. - ButlleU Oficial de la
Generalitat dc Catalunya.. Sumari del
número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa. de Treball d'EA.J. 1.
15'-: Sessió Radiobenèfica. Discos

escollits.

TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: Programa del ràdlooient.
oients 65 ...... àd Discos a petició de senyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de eLa Paraula». dedicat a la Se.:ció Infantil de
RADIO BARCELONA. Rondalles,
contes, consells útils, etc. - Continuació del prO!fama del ràdiooient.
19'20: <<La Paraula». Noticiari esportiu. Continuació del programa del rAdiooient.
19'45: Cotltzaclons de monedes.

NIT

DE

V 1NS

Al mercat, amb tot 1 el poc negoci qu!! es desenrotlla, es nota quelcom de pesantor en els preus, degut a la. proximitat de la nova collita
1 miren de treure's les existències actuals per tal de fer lloc al aou
suc.
Es fan poques transaccions i en general segueix la desorientació general del !nercat que ja era la tònica de la setmana passada. En una pa·raula : Tot són càbales i comentaris i poques transaccions.
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CELLER DEL COLLITER
PenedéS, blanc, 1 "70; ld~ negre, 1 '70; ld., rosat. 1"70.
Camp de Tarragona, blanc, 1'85. Id .• negre, 1'90; ld., rosat, 1'85.
Conca de Barberà, blanc, l '70; rosat, 1'70; negre, 1'70.
Pnorat. negre. 2 40.
VUanova 1 la Ueltril. negre, 1 "70.
Igualada, blanc. 1'65; negre, 1'65,
M.utorell, blanc. 1'85. negre. I '85.
Mduc!Ja, blanc. J "70
Mistela blanca, 2 80; td., ne¡ra, a.
M usca teU. s 80

~·------~~~~~~~~~~~~~~

()lerlcJ

20'-: Les Emlss.!ons de «La Publicitat». La mitja bora setmanal de
comunicació radiofònica.
20'30: Programa de discos selectC3.
de «La Publicitat».
20'45: Noticiari des de la Redacció
20'55: Cotltzaclons de mercaderies,
valors 1 cotons.
21'-: S enyals horaris de la Catedral. - Serve i Meteorològic de la.
Generalitat de catalunya.
21'05: Setmana Còmica per JoaqUim Montero.
21'15: Orquestm RADIO BARCELONA.
22'05: eLa ParaUla». Emissió de les
deu i cinc minuts del vespre. Directament des de Madrid. Resum de les
informacions radiades durant el dia.
22'15: Recital per la cantatriu Pilar RufL
22'45: Orquestra de RADIO BARCELONA.
2315: Programa de discos.
2-1'-: <<La Paraula». Emissió de les
dotzJ de la nit. Darreres lnformacions. - FI DE L'EMISSIO.

EAJ • 39 • RADIO BADALONA
Programa per a avui, diumenge
A les 12 : Obertura; Senyals horaris; Música lleugera. A les 13: Música selecta. A les 14 : Música de Jaz
A les 19: Obeltura; M úsica simi~
nica. A les 20: Música de sarsueles.
A les 21: Radiació de la selecció
de l'òpera. Marina. A les 10'30: Retransmissió de la. Festa Major.

REVISTES
AVUI, tarda, 4'15 1 olt, 10'15.
El grau èxit:

Telèfon U 021

MISS·MISS

Darreres representacions en t~ia
festiu - Un contracte avanta JO·
sfssim obliga tancar el Romea. •
Per tal que tot Barcelona puguJ
veure l'obra de l'any, l'Empresa
ha decidit donar cada dia-. a lea
5'30 1 10'15, a preua revolucionaris, butaca preferència, 3 ptes.•
les altres localitats a 2 ptes.. entrada general. 1 pta.. MORENA
CLARA. Avui, 185 I 186 representacions, per la seva creadora An·
tònia Herrero. - Demà, a lea 5'30
1 10'15, 187 1 188 representaCions
de:

oer Laura Pinillos, Alady, Le111
1 toLa la Companyia. Revelació
àe futurs artistes en elS famosos q\UdrCIB e La Radio» 1
taberna de los tenoreS» - OemA,
grandloaos testlvals a honor 1 benetlci de la belli.sslma dansarina
lsabelita Hernlndez..

•• La

MARICEL • PARK
GRAN

PARC

D' ATRACCIONS

Entrada. 50 cts. Funicular 1 entrada, 1 pta. Darrer funicular a
les 2

FRONTO NOVETATS
Avui diumenge, .tarda. a. lea 4:
OEVA ~ TRECET contra CANTABRlA • OARATE. Nit, a les 10'15:
PRUOEN • ARRIOORRIAGA contra ARAMENOlA • CBIQUITO
BILBAO. - Detalls per cartells

Frontó Principal Palace

PUBLI • CINEMA

GRAN TEATRE DEL BOSC

Bea810 continua. Seient ONA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS · VIATGES, eto.

El millot" programa de Barcelona
Avui, tarda 1 olt, el meravellós
espectacle:

ELENA BRITO

EMPRESA CAPITOl

BRISAS DE LA HABANA

CAPITOL. - Avui, matinal, a
les 10'30. Tarda, a lea 3'30. Nit,
a. lea 10:
FASCINACION, per
Paul LUCIIII i Constance CumJ:Dlngs;
QUIEH MATO AL DR.
CROSBY?, per Wlnno Oibson 1
DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - AvuJ, 'matinal,
a lea 10'30. Tarda, continua de
3'45 a 12'30: VIDA NOCTURNA
DE LOS OIOSES. un !tim !antilstlc; ETERHO ENSUEÑO, per Ester Ralston 1 Roger Pryor; LIO
DE FAMILIA, per Stan Lauren l
Ollver Hardy 1 DIBUIXOS.
Demà, canvi de programa: LA
CARRETERA DEL INFIERNO , per
Richard Dix; RADIO REVISTA1936 (Televlón), super revista musical en color¡¡;; PAPA BOHEMIO.
per Ado!ph MenJou 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, matinal, a
les 10 30. Tarda, continua
de
3'45 a les 12'30 de la nlt: 365 HO·
CH5S EN HOLLYWOOD, per James Dunn i Eltssa Faye: CORA·
ZOH DE APACHE. per Cbarles
Boyer; CUAHDO EL AMOR MUERE, per Frank Morgan 1 DIBUI·

amb

EDUARD BRITO
Pilar Alcaide (ballarina),
Ann
Maitlland • Henry Bru (parella.
de ball), Charlie Hinsb (ballar!
internacional), Xalma (canQOner
modern), Germanes uuirre (ballnrloes), Orquestra Palomero 1
les 10 Brtto Olrls.
- DemA:
LAS CUATRO HERMAHITAS.
Avui. la Companyia oficial de
lEATRE CAlALA

NICOLAU • MARTORI

representarà l'obra de LI. Elies:

MADAME
1 la de Sagarra

La Rambla de les floristes
a Lleida

xos.

Demà. dilluns, canvi de programa: DOY Ml AMOR, per Paul
Lucas 1 Wlnne Glbson; RADIO
REVISTA 1935 {Televlsló), euper revista. musical amb escenes
en colors; E!: DON DE LA LABIA,
per Edmund Lowe i Glòria Stuard
1 DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Avui, matinal,
a les 10'30. Tarda, continua de
3'45 a les 12'30 de la nit: ENTRE
LA ESPADA Y LA PARED, en espanyol. per Oary Cooper 1 Char.
les Laugtbon; A LA LUZ DEL
CANDELABRO, per NUs Astber
1 Elissn Landl; EL REY DE LOS
CAMPOS ELISEOS, per Buster
Keaton 1 DIBUIXOS.
Demà, dilluns, canvi de pro·
grama: O TODO O NADA, per
Jantes Oagney;
SU MAYOR
EXITO, per Marta Eggerth; IMI•
TACIOH A LA VIDA, en espanyol, pe1· Claudette Colbert
1
Frederic March 1 DIBUIXOS.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de Comèdies Valen•
cianes dirichida Per ol primer
actorJ PEPE ALBA
AvuJ, diumenge, dos grans
èxits. Tarda: .ENCARA QUEDA
SOL A LA TORRETA I
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!
Nit, ol m.Ulor cartell de la tem.
porada. Primer:

EL FEMATER
Segon:
tPARE VOSTE LA BURRA, AMIC I
Dilluns, es~ena: ELS FILLS
DELS VELLS {1 acte) - Dimecres. estrena: POBRETS... PERO
HONRATS (2 actes). El que vullga riures, tindrà que vore esta
obra.

TEATRE TIVOLI

Avui. diumenge, tarda: TABOADA • ANSOLA contra GAONA
IRIZAR. Nit: AROSTEOUI • OUTlERREZ contra GABRIEL l i ·
CAZALIS Il. Dilluns, tarda: JOSECHU • REMENTERIA contra
URlA- LECUE. Nit: JULIO · SARASCLA contra RICAROO • MODESTO.

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 nit: cCualQuJ&ra lo sabea.
Còmic. - Tarda: eLa sota de orosa
Nit: cMiss • Miss•.
Romea. -Tardat nlt: «Morena claca.
Tlvoli. - Tarda 1 olt: «Hlpt, Hlo! ..
aurrala.
Espanyol. T arda: cEncara QUeda
sol a la torreta» I cPare voat.é la
burra, amte!». Nit: cEl Fcmeten 1
cPare vosté la burra, am.lcl».
Còmic. - Tarda l nit: «Mtss - Mlss».
Bosc. - Tarda init: Elena Brlto, cBr;l-

CINEMES
Amèrica. - d:IOiero». Escàndalo.ti romanoe•. cDesme de candllejru;a.
Arenos. eLa tsla del
mlsterlo»,
«Condenndo a muerte• l cEl club
de media ooche».
Actualitats. - Uocumental I cZaozlban.
Astòrra. - «El angel del arroyo» «De
tren a tren, dos bodru;».
Avinguda. cFraude legal» I cOe
tren a tren•.
Barcelona. - cSOy un tugltlvo», cEl
terror:_ del Hamoa» t cCoodenado a
mueroe•.
Boheme. - cEl enemtgo publico Dlin1
1». cEl novio de mamàlt I actua..
cló personal de Lola Cabello.

r

,Y:fto».

~roadwny».

Solect. - «Avcnturas de Serlock Hol
mes» 1 «El enemlgo públlco núrne:
ro 1» .
Talra. - eLa tsla Clel tesoruJ, cCnu.
cno el rot<» l «Volaodo voy 1 .
Triomf. - cSOrrell e h!Jo», cSusana
tlene un secreto» 1 cEl guapo1 ,
Tetuan . - cDuro de pelara, cVarnp¡.
resaa lll3:h. eLa Dolorosa».
Verdi. - cFruta verde», cDa. Frau.
clsQultu, cSra. casada oecestta Illa..
rldo».
Volga. - cEl mundo es mloa (801&ment tarda). cOa. FraoclsQUita»
1
cD1me1o con múslcaa.
Xile. - cHombrea del ma!uula• tEl
hombre Invisible• 1 cOrieote i Occldentea
Walkyria. - cEntre la espada y la
oared», cA la luz del canrtelabro»
1 cEl rey de los Cll.llloos Ellseos•.

I

Ha <
ra la. •
y otral

('

I~
·~

EL PA

En I

CINEMA PAR I S
· Avda. Pta. Angol, 11 I 13

1ntensa refrilreraci6. Temperatura
Ideal
Companyia Coliseum de Madrid

Telèfon 14544

Avui, tarda. a les 4. Acte 1er.
de la bonica revista del mestre
GUERRERO:

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VENTILACIO
Tarda. 4. Nit, a les 9'45

EL SOBRE VERDE
Colossal repartiment: M. Gonzà·
lez, M. Bala¡;uer, I. Nàaera. Ga·
lleguito, .L. Rodrfguez. EXIT DELIRANT 1, La gran super-revlsta.
del mestre OUERRERO Que dlr1glrà l'orquestra:

LA CALLE 42
(S0111.1Ileot tarda)

TODO POR EL AMOR
SU MAYOR EXITO

¡Hipt ¡Hipl ¡Hurra!
Genials intèrprets:
Conchita Leonardo, Olvido Rodrlguez, ula Yankée», Maruja Gonzàlez, Gallegulto, Lino Rodrf·
.:uez, Los tres diamantes negros,
Paco Bernat. 30 belllsslmes vlcetiplea, 30. 80 artlstea, 80. FASTUOSA PRESENTACIO. Nit.
a les 10'15. Les m.Ulora BUTAQUES A 5 I 4 PTES. Exlt !ormidable:

Avui. matinal , a los 10'30.
Preu únic, 1 pta. - DILLUNS:
I. F. 1 HO CONTESTA • EL REY
DE LOS CAMPOS ELISEOS 1
SUCEDIO UNA NOCHE.

¡ Hip! ¡ Hip ... ! ¡Hurra!

Avui, tarda, dues sessions. A lea
3'25 1 a les 6, ESPECIAL. Nit, a
tes 10: REVISTA PARAMOUNT •
MUSICA SOBRE LAS OLAS, per
Carole Lombard I Bing CrosbY. 1
EL DERECHO A LA FELICIDAD
per Charlea Ruggles I Mary BO•
land.
Es un programa PARAMOUNT.

- ¿1
Navar

La mar i l'aire
~

•r

COLISEUM

pels mateixos Intèrprets de la
tarda. - Demà, tarda: EL SO·
BRE VERDE. Nit: HIP! HIP... I
HURRA! L'espectacle que POt I
ha de veure tothom.

TEATRE BARCElONA

VARIETATS

Continua renovació d'aire
Companyia dol teatre da la
Comèdia, do Madrid

GRAN PR ICE

Avut. diumenge, tarda, a les 6'15
nit, a lea 10'15, el darrer éxlt
de Jacint Bonavonte:

1

Tol. 34651 • 33818
Palau do la Dansa i de l'úport

Cualquiera lo sabe

Avui, tarda 1 nit, DANSES SELECTES pels cAsos» del ritme
PRICE BAND
Sala refrigerada. Màxima ventilació i comoditat
La sala preferida per les famflies
NOTA: Prtce S. T. OlmnAs, Esport. Solàrium 1 Dutxes, ó Ptea.
al mes.

Admirable interpretació
Dimarts, ostrena de la. comèdia
de Muftoz Seca 1 Pérez Fernln doz:

PAP EL E· S

GRAN PR ICE
Tel èfon: 33818
VODEVIL CATALA
VIsita López - Gu11énu Salu

BRA US- MONUMENTAL

Demà, diUuos, tarda: MANIOBRES DE NIT. Nit, èxit grandlos
de:

Aul. diumen¡;e, tarda, a les 5:
HeoetlclO del genial ctorerot
RAFAEL «EL GALLO »
GRANDIOSA CORREGUDA DE
BRAUS
c;macn f lics braus den
C O BA L E D AV

LA MEVA DONA ES ...
UN HOME

Tarda Bu taauea, 1 pta. Ueneral,
0'40 Nit . Butaques, 1'50. General. 0'50. Moa aviat:
LA
CRIDLLA.

EL GALLO
ENRIC TORRES
MARAVILLAS

Llegiu LA HUMANITAT

Lle~i u

•

CINEMES

MORENA CLARA

Programa per a demà, dillans
A les 12: Obertura; Senyals horaris; Música vanada en disc. A les 14
Mus.ica selecta. A les 14'30: Fi de
l'Emissió. A les 19: Obertura; Senyals horaris; Música selecta. A les
19'30: El disc del ràdloo1ent. A les
20: Cotitzacions. A les 20'30: Música.
va:Iada. A les 21: Noticiari 1 Servei
Meteorològic. A les 21'15: Radladó
de Bobemios. A les 22: Jazz. A les
22'15: Not.feies de Premsa. des de Ma-~
drid: A les :-::!'30: Jazz. A les 22'45:
Fi de l'Emissló.

Demòcrat es!

TEATRE COMIC

TEATRE ROMEA

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

DESPULLES

Arago .....................u.
6S
castells (corrent) ......
b1
ld
(ea~ra) ..... .
Df
l"urca ............ ~......... ..
t11J
Local corrent ............
62
ldem enra . ... ...........
67
Q.eaiO ........................
112
PreU!' e o o tes els ltJU a uJIOt
BLATS

~dalusta

TEATRES

PREUS

PREU!!

ESPEC11AC LES PUBLICS

Bohèmia.
c:Sor An~tèllca
clsqultlll I cEl Oein) QIU 1Ila. ~
alma blanca•.
e teau& tl
Broadway. • •Gracia y lllmt>att
mos optlmlBtan 1 •El b a•. ~
glorlu.
eso de
Col rseum. - cMQslca SObre
ll
1 ·~ àerecbo a la fellcldact las o~as.
Cèntno Cmema. - «Emmat
puw limplo».
tA ~
Capltol. - «PasclnacJ6n1 1
mAtó al Dr. CroebY?».
«Qwe 0
Comtal. - «365 nOCbea en a
cCorazOn de aoache» 1 .8~~'
amor muere».
an<lo ei
Diana. - •Yo, tu y eua» E
dor de Florencla» 1 csuer~ I burla.
rlnO».
<le Illa.
En tença. llCuando bace rau
amigo» 1 cAves sln rumb
a Ufl
dnma del club nocturooa 01 l ·~
E$plat. - CUC<lClt, «1 Uya ~Illa
pre» 1 cM&scaradaa.
Sit~~¡.
Excelslor. - eV1da nocturna
Oioses», cEteroo ensuet'loa 1 1 <toU q
de CIUilll1a».
O lí¡,
Foc rto.... - c1!:3ea.naaJ.UB
d:loteroll- 1 cl/aya nlt'lna romana.,
Goya. - cEl cbtCQa, c&tvàa a
'
)eres• 1 «Marluero en tlerru 1113 lllU,
lns. - cOlona y bambre1 a·
arrlbaot I «Condenado a m~~te 11•
Kursaal. - eYo be aido eso1a 1 1 ·
alenda lmperlal».
• •Au.
Lareta na. - «Milbtca y muJeres
.l!.va para acà» 1 cDtck TurpJ.n• 1• tU.
Marrna. - «La peh.rroja. cLos·
cos• I «La voluntad dei m ex rt.
MaJèstio. - cFra Dlàvolo»
cesa ue la Czarda» ¡ «San¡re Jo llrtn.
Motropol. - «Extaslsa, «La llrlov~n~
de la Cznrdn ».
eesa
Mlstral. - «Un llo de tiiUlllla»
me quererte» 1 eEl bombre Íle~UéliJa,.
pano»
ls.
Monumental. - dia negro Que te
1
el n.lma blanca», cEl signo den~
cruz l cSev11la. de mts IUDores
1
Mundial. - cRaspuUn y La Zar¡ '
cEl nbuclo de la crlaturaa.
nat
Hurra. - eLa venus rubla. •Por
mal camtnoa 1 cUn secuèstro seel
saclOUal».
D·
Parts. - eLa caus ~ •• croo0
amon 1 cSu mayor é:l:lto». P<lr e¡
Patne Palace. - cLuces àe la ciu
Cludlt, cr'ra Dlà volo• 1 cCabauer~
de capa y espadalt.
Pu ~~t Cmoma. - RePOrtatges d'actua.
1
Ran>hles - «Ml vlàa entera 1 •No
aoy oluguo angelll.
•
Royal. - •Lo Que los Oioses destru.
}·eua, eLa ultima noveln» 1 cVacacwnes mariLimas».
Smart. - cSlntonras del COl'IIZóut
• un ladrón en la alcobaa.
Spl endid. cEt 96 de cabaUerla
uHombres en blnoco» 1 cEl tan¡¡o e~

Entrada, 2

ple~ .

Camiseria - Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

VEldTl H:> BAN lC .. t!AI:tNU::>::;OI,;
CAMiSES PLATJA :: Camisa RA
GW\N <Patentada) : Mlt¡es FERRO
de garaotl.a

PREUS BARATISSIMS

many «Junkers D-AKYS» cap a Ber·
lin, amb escales a Marsella, Ginebra 1 Stuttgart, amb correu, mercaderies l 11 passatgers.
Sorti a 1C3 9'40 l'avió postal espanyol «Fokker 8-EC-AKK», cap a Madrid, amb correu, mercaderies I 4
passatgers.
Sort[ a les 14'30 l 'avió postal espa·
nyol «Fokker 1()-EC-AMA», cap e.
València, amb 1 passatger.

VAIXELLS ENTRATS
D c Tamptco, amb asfalt, el vaixell
danès «Bretagne»; de Palma, amb
correu, mercaderies I 282 passatgers,
el motor postal espanyol «Ciudad de
Barcelona»; d'Hamburg, amb càrrega general ! de trànsit I 2 passatBASE AERONAVAL
gers de trànsit, el vaixell aletna!ly
Sortl a les 7 l'hidroavió postal Ita«Livorno»; de Bilbao, amb explosius, lià «Saboya I-BLEO», cap a Roma.
el vaixell espanyol «Nemrocb; de amb escales a Marsella ! Gènova,
Santander, amb el seu equip, el lat amb correu, mercaderies 1 12 pasespanyol <IGaltula»; de Gijon, amb satgers.
carbó mineral, el vaixell espanyol
«Erandio».
- -- --- - *
Velers: De Sant Feliu, amb càrrega general, el pailebot «ComerciO));
de Gandia, amb melcns, el pailebot
«Lulsa».

lgtes;a

-Pl

l~mbil

-¿

teo?

VAIXELLS SORTITS

Els espanyols el «Ampurdan»i amb no deuen p lanxa~-se mai
càrrega general, cap a Roses; e «Cabo Tres Forcas», amb càrrega gene- De ~enda a: F. Basora, Call, 6. •
ral i de trànsit, cap a Bilbao i t'S· Casa Sarret, Boqueria, 2. - J. Deu-

cales; el «Sac 6», en llast, cap e. Casablanca; el «Maria R.JJ, amb càrrega general ! passatge, cap a Algecires i escales; el «Villa de Madrid»,
nmb correu, mercaderies 1 passat¡;e,
cap a Les Palmes; el «Ciudad de
B arcelona•, amb correa, mercaderies,
I passatge, cap a Palma; el «Cervera», en llast, cap a Huelva; el «Legazpl», amb correu, mercaderies I
passatge, cap a Santa Isabel; el
«Maruja i Aurora», en llast, cap a
G ijon; el pesquer «Santa Ana», amb
el seu eqUlp, cap a la mar; el iugoslau «Vis», amb càrrega general i de
trànsit, cap a Marsella; el Iugoslau
«Timot». amb càrrega general i <te
trànsit, cap a Oràn; el norueg «Vim»
en llast, cap a Orànà l'italià. «Capo
Faro», amb càrrega general 1 de
trànsit, cap a Marsella; l'espanya}
«Nemrod», amb potassa cap a Bilbao; el danès «Marie», en llast, cap
a Gènova.
Velers: El «Fernando Gasset», amb
càrrega general, cap a Benicarló; el
«Joven Enriqueta», amb ciment, cap
a Dènla; el «Tibidabo», r.mb càrrega general, cap a Vinaròs; el cCarmen Pico», amb càrrega general, cap
a Ciudadela; !'«Estela», amb càrrega
general, cap a Palma; el «MMguel»,
en llast, cap e. Sant Carles; el cFrancisco Vera», amb clrrega general,
cap n cartagena; l'«Abel Matutes»,
amb càrrega general, cap a Eiblssa.
AERODROM DE L'AERO·
NAUTICA NAVAL
Procedent de València, a les 9'05
arribà !"avió postal espanyol cFokkèl'
8-EC-AKK», amb 2 passatgers.
Procedent de Madrid, a 1C3 12'50
arribà l'avió postal espanyol «Fokker
1G-EC-AMA», amb correu, mercaderies l 6 passatgers.
Procedent de Derlin, amb escales a
St".1ttgart, Ginebra I Marsella., a les
15'05 arribà l'avió postal alemany
cJunkers ~ATA.K., amb correu, meraderles I 18 passatgers.
Sortí a les 8'35 l'avió postal aie-

lofcu, Call, so.• J. Ferrer Batlles.
Boquerla, 38. - M agatzems cEl rtalSI·
glo». - M. López Duran. Av Po
de l'Angel, 12. - Matacàs 1 camprodon, :f'iveller , 9. - M. Plntó, ~
bla de les Flors, 18. - F. Pons, ""'tameron, 49. - J . R oca Pui~. san
Anna, 39. - Miquel Teix.idó, ArC~
número 2. - Felip Torrent, P1, 12.
Vidal i Milà, Rbla. de les Fio~.
Josep Xancó, Pla. de la Boquena, 1·

-*

AERODROM DE LA AIR·
FRANCE
,
Procedent de Toulouse, a les 7 JO
arribà l'avió postal francès, amb car·
re-.1, mercaderies i 2 pa.ssatgers- .
Procedent de Marsella, a les 7 10
arribà l'avió postal francès, amb cor·
reu, mercaderies 1 s passatgers. les
Procedent de Casablanca, a
12'17 arribà l'avió postal francès amb
correu mercaderies i 7 passatgers.
Sort! a les 12·27 l'avió postal ~:
cès cap a Tolouse, amb correu,
caSoderities 1 5 p assa'27tg,ersi.ó pcsta1 rranr a 1es 12
1av
••
ets cap a Marsella, amb correu, mer
enderies i 3 passatgers.
tal rran·
Sorti a les 7'22 l'avió pos orrol\1
cès cap a Casablnnca, runb e
'
mercaderies i 4 passatgers.

_,
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CAMISERS
GRANS REBtUXES PER fi
DE TEMPORAD~
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LA PREMSA
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La P ublicitat comenta els pro-
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10'60
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Llatma 1 Port ugal
Amerl~~tmestra
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Don Hilarlón y las chulapas

<De "El Sol ".)
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CAZA Y PESCA
Ha quedado levanta da la veda para Ja can de gobemadores radicales
Y

otras aves de paso.
<De "El Liberal".)

la

r·

EL PARO OBRERO EN EL MUNDO

En to!las pa~tes cuecen habas; pe ro un hermosas como las de aquí,
en ningún sitio
<De "La Llberlad".)

¡ES EL COLMO!
-¿Uas vlsto? En un pueblo de
Nav::.rn. penetraron Jadrones en la
lglesla, robanda los cepillos.
-Parece mentira que esto excite
lamblén la co<ll<'ia de los ladrones.
<Dc "Las Not·clas".)

pòsits atribuïts al senyor Dualde
i remarca l'activitat «patriòtica»
de la Lliga.
«Els propòsits que oficialment han

estat atribuïts al c:inlstre d'Instrucció pública respecte a Catalunya
h an produït positiva alarma en els
medis universitaris i escolar catalans.
«L.l Veu de Catalunya» d'ahir dedicava el seu editorial a comentar-los
desfavorablement, amb una timidesa que no pot sorprenca-~ a ningú
després de la singular posició que el
conseller gesto · de Cultura de la Llig'J. ha adoptat en la qüestió del l'atronat Universitari. Fa un parell le
setmanes que d'aqul estant mateix
dèiem que la -Jenc1-litat es desentenia de la Universitat de Barcelona i del Patronat. Aqu: · lamentable conseqüència la trèiem d'una nota cursada pel conseller gestor ae
Cultur. i afegíem que després d'aquelles manifestacions era llcit temer qualsevol iniciativa minlster'al
sobre la matèr ia.
La nota del senyer D<Iran i Ventosa pretenia donar la sensació que
la Generalitat, ofesa, feia una mica
el bot; en realitat, però, era una ulvitació insensata a qualsevol intervenció oficial en el règlm d'ensenyança establert per l'Estatut. Dèiem
que la inhibició deliberada que sostenia l'autor de la nota, en dir que
després de la incautació transitòna
de la Universitat i de tots els organismes docents per l'Estat la Generalitat no podia mtervemr en cap
qüestió suscitada en aquells centrt!S,
era abandonar els Interessos morals
i materials d'aquest ordre que l'Es·
tatut confiava a la Generalitat . Les
conseqüències d'aquella incomprensl·
ble actit<Id no han trigat a fer -se
sentir. No sabem sl les informacions
publicades sobre els temes tr actats
en el Consell de Ministres de San
Sebastiàn s'ajusten r igorosament n
la realitat; l'únic que podem dir és
que el ministre d'Instrucció Pública
no les ha desmentit ni hi ha IE:t
cap observació que les atenuï.
L'òrgan de la Lliga, en el seu article, prova de portar el ministre a un
pla conciliador, r : rò no diu un mot
ni fa cap allusió al criteri que fins
a ra ha sostingut el seu representant
a la Coru:elleria dc Cultura, ni n la
situació en què es troba respecte r.l
Comissari del ram. Ens sembla, però, que la defensa que intenta serà
tardana i ineficaç, sobretot despn•s
d'haver jugat la carta de la Inhibició que retreiem més amunt. En a.ltres circumstàncies en les quals t.o
fos cohibida la llibertat d'expre25arse I totes les Iniciatives de caràcter
públic disposessin del marge que t>ls
acorda la Constitució, hi hauria l'rsperança justificada de palanquejar
amb èxit per evitar l'absorció ..¡ue
amenaça l'autonomia universitària
1 i dels altres graus de l 'e~senyamen,t
a Catalunya; .ara cap d aquests recursos no és v1able i la sentènc1a de
!JlOrt pronunciada 1. tra el Patronat
1 l'ensenyament català a les escoles
primàries perU!a de fer-se efectiva
sense remissió.
Heu-vos ac! un altre d'aquells confusionisme que dèiem ahir. Les iniciatives del senyor Dualde haurilu
estat un altre premi a Ja doc!litat
coHabcracionlsta de la Lliga, que en
aquesi.a ocasió no solament no hauria P06Ut evitar el mal, sinó que
l'haurà empitjorat. En el moment
que es parla d'una possible ampliació coHaboracionlsta ministerial, 1 equivoc I el .:onfusionlsme que afligeixen la Lliga es f~n encara molt
més palpables, perquè mal pot defensar bé una cosa qui ha abandonat
a gratcient els drets que té a conservar-la.»

De Cartagena
Rafael 'l'assís Marca publica a
La Publicitat una interessant impressió soòre la visita que acaba
de fer als nostres bons amics del
Penal de cartagena. En reproduïm
part d'ella:

pa-

la·
4

a·

a

ra, l en els dies que prescriu el reglament muller i fills poden veure'!
amb no tanta C:lstància com nosa!·
tres.
Pere Mestres i Mart! Barrera t:B·
tan emocionats, però optimistes. Tots
e~:tan joiosos i us diuen amb veu
segur a ll<Ir esper . •1ça i llur fe en els
destins de Catalunya 1 la democràcia. -Ells quatre són la cosa més
alegre que hi ha a Cartagena 1 a
tota la seva contrada-deia Lluls NIcolau d'Olwer, d<.sprés d'una vls1ta
recent. Tanmateix, no caldr ia pas
ésser-ho gaire per superar l'alegna
que pugui haver-hi, per exemple, a
la. Unión, riutat abandonada pels
seus habitants, emigrats en massa
cap a la Torrassa, cap a Sallent, en
un èxode ben just!ft.::at, i que deixa
el rastre impressionant de les mines
tancades, 1 les cases que no ..tenen
sastre, dels carrers deserts 1 els
cnmps negres 1 plens de ferralla.
-;:¡s nostres ..mies contrasten, per
llur serenitat i llur confiança, amb
aquest t.r istissim espectacle. Els tepublicans d'esquerra de Cartagena,
amb una abnegació admirable, 1ue
més aviat els duu molèsties i vexa·
cions, atenen les J.ecessitats de cada
dia, acullen els visitants de Catalunya i els guien. Junt amb nosaltres
hi ha dos homes exemplars. Pujades i Gil, que han volgut aprofitar
les vacances per anar e· . bicicleta,
carreteres enllà, sota aquesta calor
asiliciant, a Cartagena i a Càdiz. Una
cursa sense recompenses esportives
ni seguidors, ni primes a. cada etapa;
només amb un a!ar y ideal.
Petò l'hora de visita s'acaba. Cal
prendre comir.~ dels a:nics, sortir uel
locutori. Reixes enllà, al vestlbul, rls
tornem a veure com els internen rn
el penal, i encara fem uns darrers
gestos de comiat 1 d'a reveure.
López Gallepos, <.! nostre guia
exemplar, ens diu:
«-Cuando ::;a.lgan de aqui, antes
qu ~ ustedes les vengan a buscar, bemos de llevarlos a Cabo Palos a hacer una paella.»
I quan passem el pont que separa
València i Catalunya, entre Vinaròs I Ulldecona, imaginem un altre
viatge més joiós fins a aq<Iella fita,
convencional, però qu ~ té un valor
sentimental 1 polltic ... »

«Patis endins, enllà de quatre cancells reixats, velem els nostres am 'e-s
i ells ens reconeixen. Una breu ~a
lutació· haurem d'acontentar-nos·
en? Afortunadament no és aixl. i ~>I
ca"> de pocs minuts som al loc-.Itori,
davant dels Consellers. Ens separen
dues reixes recobertes de filat metàllic i un corredor, i no els podem
donar la mà. Heu de cridar per parlar
i els mots s'encreuen en el broEL FAI\IOSO CJ,AViTO
git' de les converses iniciades an1b
-¿Me dej:1 osted colg~r el man- tots quatre alhora. Martí E~teve esteo?
tà una mica més flac, I ex.h1beix · 6(De "Heraldo de Madrid".)
micament l'unlfonne curt de mànigues. Gassol exclama: -Som una
mena de ~rares, però sense vocactó!
Tots ells demanen novc de Catalunya, pregunten pels amics 1 pels
parents. La visita dels catalans els
duu una satisfacció 1 un conhort qJe
les lletres no podrien mal produirlos. I tanmateix, cada. lletra que rebe.> d'ac1 representa un moment de
jola. Les volen contestar totes, I .. n
tenen més de dues-centr- Co~encen
a organitzar el confort relatm ~ue
hom els permet gaudir. Mengen t.n
comú els quatre en una cella que ...s
fa de despatx 1 de menjador; ,s
veuen r ellevats del passeig junt amb
la resta de la població penal, que,
·.Jltra uns altres presos polltlcs, no Ps
TOPONIMIES
gens recomanable, com pot supos:lr-No ern toqueu la toponímia de Ja . se. Poden menja r el que hom els duu
c05ta
Brava!
del defora, i c:;criure en unes certes
- Per què?
condicions 1 sota u
censure. posta~
-Perquè en tinc prou amb aquesta r eglamentària. La familia dde ~'!art
<De "La Publicitat".)
Esteve és allà, en un poblet e a "0 -

I
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MOBLES DE LUXE
\mBLES SENZILLS
~ALÇATS

1AQUINES DE COSIR
lADIOS
MITGES i MINJONS a preus de ganga
Compra-venda i canvi de tota mena d'articles
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
Sempre al

HOTEL DE VENDES
PELAI, 8

*'______

AW~fflH
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Casa ~
t:J:;'l UM AL I l N l ~ l I l'ol:>
DIABETiS - ALBOMINO·
RIA - lN FANCIA - ETO.

CARRER LLURIA, 62
<entre C.:onse!J de Gent 1 ArARó)
SAI.MI':IWN. tt~
llli\NSO. 72 Cdnvnnt del Merc11tl

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

L'alegria
es desborda

0'50
Tereseta ...... ...... .. .
0'30
Pep!ta .............. .
01i0
s uma a nterior ...... 122.765'85 Teresina ... ... ... .... ..
0'50
Quimeta .............. .
REUS:
0'30
Simó ... ...... ...... .. .
Amics del Foment N. R.
0'50
25'Maria Rosa ... ......... .. .
(9.a vegada) ... ... ... .. .
1J oaquim Roca ... ... .. .
1'50 UN U l:WP DE DEPENFrederic Siurana . . . ... . ..
DENTS TAXISTES:
ocurre en los doscientos pueblos de Per la !Xllut de Pérez FarJ' 025 ~ H. R.... ........... .
ràs ... ................. .
Catalwïa que estàn celebrando ahora
2' J oaquim Dominguez .. .
su fiesta mayor. Nada hay en rea- A la memòria de Jaume
1'Gregori
Roca
..
.
...
.. .
0'25
Compte ............. .
lidad que justifique esta desbordada
JQan Serra no . .. ... . ..
1'alegria. Sufrimoo un paro obrero, Estafania Benet, una sL'D·
3'l 'Antoni Sans . . . ... .. .
titzam de Companys ...
atravesamos una angustiosa crisis, vi1'J C. D............... .
Vlmos en estado de guerra. Pero es Una esquerrana sabada·
1'A A. S.............. ..
l 'llenca .......... .. ···
lo cierto que la gente rle, danza y
1'Rafael Parcerlsas .. .
se divierte mas que en estos cinco
1'J aume Mata ....
1'años. En los pueblos se respira una J osep Magafia... ··· ··· ..
2'
Miquel Anguera. ... ...
mayor tranquUidad. Claro es "Ue aún Un grup de dones de la
1'Seba~tià Camps . .. . .
..,
casa Fabra i Coats <28
quedan <<rabassaires» que no han resetmana ; la de vacancobrado el scs!ego que perdieron des35'60 GH.ANOLLERS (5.• aporde que la Esquerra les promet!ó reces) · · · · ·· · ·· · ·· ·· · · ·· · · ·
s·tació s et ma nal d 'un
Maria
Gual ... . . . . .. .. . ...
d
I
galarles las tierras e os 11amos». Ei nostre ajut als catalans
grup d'obrers de la casa
Pero el problema està acallado y no
(setmanal) . .. .. . .. . . ..
a·- uBotey»:
hay violencias, ni amenazas, ni que- Dues catalanes de CORo·so
I<' Costa ... ....... ..
ma de gaVIllas, ni robos de cosechas,
NELLA . . ... . . . . . . . ..
0'50
5'-· A Colomlna ........... .
rJ atentados, ni se ha ce preclSB la p P. i P. . .. ... ... ... . .•
O'Gi)
2'J Vila ..................
actuaclón de la Guardia civil Y de Josep Ba rrera, de SABA0 5\l
E Munné ......... ..... .
los Mozos de Escuadra. 'i, como rec.oDELL <7.• vegadal ... .
l '·
1'- s Vila ...... ........ .
no::e «L'Humarutat», «todo Catalu- Armanda Quintin de SA·
1'0 RIDtUndl. ......... ..
i'la es un entoldado.» Todo son !iestas 1 DELL (7." veg'ada' ...
0'51)
1'- J Vlfietn ........... .
mayores. Los «automrubus» salen 11~ Josepa Barrera, de SAo·co
P Corbera ... .... ..
nos de Barcelona y van dejando por 1 DELL (7.• vegada) ..... .
1'-1'- P Royo ............. ..
los pueblos a los fiestnmayortstas I e B B., de SABADELL.
b' 1' P. Gratacós ......... ...
Las coblas y los artistas llenan la Mercè senís, de SABA·
o·¡¡o
J . Pey .............. .
noche de algazara ... » Y bay una uo- 1 DELL <5.• vegada>
1' - S Botey ...... ...... . ..
3'vedad especialmente grata para los Miquel Mir .. . .. . . .. . . . .. .
5'-- J Botey ... ......... . ..
1' 5' - A Botey ............ .. .
piadosos aldeanos de I.Jataiuila: este Familia Glbert......... . ..
1'ailo han vuelto a celebrarse, con la Un català d'Esquerra. ...
25'- E Botey .............. .
1' solemuidad y el fervor de antai'lo las F'ami!ia Catalana republi1' I. Corbera ....... .... .
ceremonias rellgiosas en honor del ¡ cana Dte. l.r <6.• veSsnto Patróo de cada pueblo. Y hasgada) .. . . . .. . . . . . .. . ..
6' - COPONS, Centre Reputa las procesiones han salldo, dt's- R Huguet Bosch (8.• veblicà (6.• vegada):
l ' - E Font ...... .... ..
pués de cinco años, duran te los cua- I gada)... . .. .. . . . . .. . . ..
1'- ·
les un malentendido laicismo, que era Maria, esperant els amics
5'·- Andreu Bacardit .. .
1' 3'-- Joan Ferrés ....... ..
1'pexsecución y demagogia sectaria, tu- ¡ Un bergadà... . .. ... . .....
vo ceuadas las puertas de las !gle- Dolors de Navata, que ha
1'--J osep Lliró. .. . .... .
slas muchas de las cuales ardicron
vingut de Festa lV..ajor.
1' a·- Josep Brunf't ... .. .
2' Un esquerrà . .. . . . ...
en Ía noche del 6 de octubre, en que 1 R P., a la memòria de la
ú'·- Isidre Tomàs ... .. . .. .
pareció culminar el poder!o de la
1'-meva filla E. R. . . . . ..
Esquerra.
Alfons Segura ... . ..
A la memòria del nostre
1'·Es enorme el contraste entre la
1'pare . . . ... .. . .. . ... . ..
animación y la alegria de las Fif's- A la salut del President I
VALLFOGONA DE RIU·
tas Mayores que se celebran este afio,
Consellers... ... ... ... ...
l'CORB <llista 8):
con la tristeza funeral de años ante- Dolors VIves Bonay, Do1' Francesc Minguella .... ..
riores.
!ors Serra Vives I Ra1' Adelina Arifio... ... ... . .•
«L'Humanitat», el periódico de
mon Serra ... ... .. . . ..
3'- J P. tm que s a I u d a a
Companys pide que en mPdio de t11n- Festa Major Humanitària
2' Companys ... ... ... ...
1' to algazara se tenga un recuerdo para Un grup d'esquerrans del
Ton Tarragó, de Segura
l' «Íos caldos por el progreso y por el
carrer Creu dels Molers
J ooep Cardona... ... ...
2' ideal», y que en las. espléndidas co-l <P. S.) <5.• vegada):
Angel TI\Squella ... ... ...
l' nudns Upicas de Ftesta Mayor «se Enriqueta ... ... ... ... ...
2' - Na reis Cases Amella .. . ...
1:·- 0 50
O 50 Parelló, de Segura ... . ..
gu arde un plato vacio para el bues-I V!centa... ... ... ... ...
1
C1squeta
0'50 I un que no és Radical
1' ·ped que està !e jos y no pueè.e ven n.' M
o·c.\
J p
1'·Pero nosotros tenemos la impresión I ercedes ...
... ...
.. · ...
oJV
•
• .. • ·.. . . . • • • . . . . . . . . .
de que la gente està demaSJaao en-¡ Angelets... ... ... ... ...
0'50 Casimir Cardona ... ... ...
1'frascada en su alegria para parar~e 1 FAertnafil?tda ... ... ... ...
0'50 Ramon Sardà ... ... ... ...
1' a pensar en quiénes en afios anterlo- 1 n o J a... ... ... ... ...
o :~o Francesc Corb e 11 a (a)
,
1; 0
0
hic!eron
imposible
toda
alegria
y
.
Ramona
...
...
...
...
v
Pancho
...
...
...
···
···
res
1 -f ti 'd d para al fin jugarse a la Pllareta ... ... ... ...
0'50 J C. Arnús... ... ... ...
es VI a • ' •
, '
Mercè
o•:;:¡
- -aventura la autononua.»
Pilar ::: ... ... ... ...
0'50
suma I segueix ...
122.984'45
Ptes.

I

Els cristians espanyols ballen de
contents davant les dues-cent~;s
fes tes majors de CatalunJia. La
nostra tera, alliberada d'obstacles,
da11sa que és un gust. Ya, el fill
de El Debate ho explica aixf :
«Y en mayor o menor escala esto

i
I

Salvadors
d'Espanya

*:- - - - --

s. o. s.

El Liberal de Madrid publica el
següent <<Run-Rum>:

Heraldo de Madrid dedica el
seu editorial a comentar el pàni~
monàrquic. Entt!n, però, que hem
de refermar cada dia més la •ws.
tra ferma posició:

«Cuentan Ics cronistas adictos del
último consejo de Ministros, CC'n
ilustraciones musicales, celebrada en
San Sebastiàn que al salir de la
«Sin forzar ln hipérbole, la lectu- Jglesia, en donde oyó una salve, fué
ra de la Prensa monàrquica da una llamado Gll Robles nada menos que
sensaci?n de vértigo, de auténtica ltr el salvador de Espl\lia.
cura. GPodrà creers.:. sin aso~bro,
El hombre debió hincharse como
q~e «La Epoca» cons1dera que e1. es- un globo. No hay nada tan dulce
pmtu de la Ceda no es catóhco, ara el amor propio como que !e llaapostólico, romano? ¡«El Debat"» la 1 ~en a uno en públlco salvador de ·
Compañia de Jesús y sus ~mulos he- 1 e.lgo tanto màs si la presunta salva- '¡
terodoxos!
1ción' es la del pais en donde se ha
Re aquí el texto:
1 nacido
.Bien se compre':Jde, por todo lo I NosÓtros, y el Sr. Gil Robles, saexpuesto, la urgenc1a de formular ese bemos que España no necesita que
f rente de lo~ católicos dc que habla-1 1a salve nadie ya que t!ene arrestos
ba el Sr. \ 7ahente. De.los católicos or- bastantes para salvarse sola, restatodoxos. De los católlcos, apo.stóllcos blec! ' ndo sus Jibertades adormecldas.
romanos. Se tratarà quizà de formar ¡Pere) es tan bonito eso de ser conSi·
enfrente ~!! él otro frente que se l!a- derado como héroe 0 como panacea
ma~à catohco - liberal o católico- ma- vivien te de la patria, aunque 110 sea
sóruco; pero pocos podràn dejarse en- màs ue por unos cuantos compargaúar por ese nombre, nl dejar de sas ~e llevan la lección bien aprenver cuàl de los dos calificat!vos es el dida~
que verdaderamente hnbrfl de impri- l L 05
·os han llamado vnrlas
· su se11o a ¡ cong¡omerad o.»
agran de España a Marti·
m1r
veces salvador
Líneas antes ha asegurado que los nez de Velasco Y salvador de Ese t.óli os
•
.
!1- e «~o t·1ef!en d erech o a. prac- patia resulta, para
los am1gos
que
t;car. doctrmas ll~erales». Ent!cnda-1 no le env!dian, .el Sr. Goicoechea,
se b1en qu_e aquí l~berales està escrl· • que ha p:!rtenecldo y pertenece al
to en senttdo de demócratas, de pAr- • gremio de los que hicieron todo lo
lamen~rios. de constitucionalistas en posible para que no quedara de Es·
opos1c1on al conccpto de fasclstas Y pai'la màs que el ceno en donde està
d1ctadores. Como recordàbnmos hace enclavada el templo al Sagradú Counas ~oches, «La Epocn» desde su razón de J esús.
fundaClón basta hace muy poco-b:lsEn las colecclones de periódlcos de
t~f::e despu~s del 31-, ha sldo un .Pe- los últimos veinte años hay millarPS
n~co monarqulco constt.tuc!ona!l~ta de salvadores de España que, por salY aun està en la memon~~: !1e to<los varla, han tenido la donosa ocurrensu actitud de franca opos1c1ón a la cia de atormentar a los españoles.
dictadura en defensa de sus princi- ¡ También Azaña fué acl11mado coplos monàrqu!cos, de una Monarc;ula mo salvador de Espafia en un mitln.
consti~ucional y parlamentaria.
I una vez nada màs, porque esas cur·
Segun, pues, su nueva teoria de ' silerlas no son propias de los audique los católicos no tlenen derecho torios llberales. y algulen preguntó
n pract.icar dcttrinas llberales, «La al que era entonces, y lo volverà a
Epoca» no ha sido católlca basta ser por Jas sefias, presidente del r..ú:\ahora.
sejo:
De otra parte, «El Debate» ame- 1 -¿Le ha emoclonado a usted lo
naza con la excomunlón a «El Si- de salvador de España, Don Manuel?
glo Futuro», y éste le contesta lhA lo que hubo de contestar Azañn,
màndole peJ.iódlco inmoral.
cordialmente:
Por muy divertida que nos resulte
-¿Como quiere que me emocione,
el espectàculo, se nos ocurre pen- 1 mi querido amigo, sl eso se lo llamasnr 1ue este ranv de lCX'ura. que fSte ! ban todos tos día.s a Prlmo de RIcaos de d.icterios entre afines, que vera ... ?»
esta insan1a de invenclón de teorlas
___ ____
descabelladas y absurdas es la mf:s
clara demostraclón de que polemizan
-entre ellos y con los adversar!osa la desesperada porque defienden lo
!ndefend.ible porque su terror ante
las probabilidades de un próxirno
gran triunfo de la gran democracia
española les turba el pensamiento, La més moderna I tlpica Cerveseria,
les conturba el ànimo y les lanza por Restaurant i Xarcuteria de Barcelona
el despeñadero drl dlsparate y la demencla.
RONDA UNIVERS ITAT, 5
Afirmar que el catolicismo es lrsereforma en el servei de cuina.
conciliable con la democracla, es ne- Gran
gar la realidad circundante. En los EXCE L·LENTS COB ERTS D'ESTIU
pueblos màs cultos de Europa la co- a ptes. 5 i 6, inclòs 'l'i o cervesa
laboración de los partidos católicos
L!l casa de la bona cervtsa
con los de auténtlca lzqulerda, in- DEMAN EU la cervesa ALT HE I·
cluso con los sociallstas. es un hecho DELBERG GOLD, que és, sens
comente y naturalisimo. Naturalisidubt~. la millor
mo porque en esos paisf:s la democracia crlsliana-promiscuidad int ,)erable para «La Epocn-, los partldos
católicos son fuerzas politicas de cen- NOTES POLITIOUES
•
tro y en al!nlllos de franca y deActivi
!ats
del
«P.
R.
d'Esquerra».
clarada lzquierda.
La. Junta Municipal de BarceloMuchas veces nos hemos lamentada na
del Partit Republicà d'Esquerra,
de que entre nosotros el catoliclsmo
politlco no conciba su funclón sino per tal d'atendre les moltes demancomo batalla contra la democrac!a y des que se li fan per a la inclusló
los humlldes y al servicio de los pri- al cem electoral i les consultes per
a l'adquisició del carnet d'identitat,
vilegiados de la fortuna.
El espectàculo del terror derechis- ha nomenat una Comissió encarreta a un camblo de politlca.-todos sus gada d'atendre aquestes consu:tes.
aspavientos y gestlculaclones son pu- Dita Comissió rebrà els socis 1 simro pàni<»-no debe insplrarnos ex- patitzants que s'hi dirigeixin, tots
cesivo alborozo. Cuanto mAs clerto els dies feiners, de sis a nou del
crean nuestro trtunfo, tanto màs pro- vespre.
.
. .
També acordà per unanurutat curcuraràn mal.ograrlo por los medios
sar un telegrama adherint-se a la
que sean.
Que no nos cojan desprevenidos sl petició de la reYisió del procés per
l'asassinat del periO<lista Slrval.
se deciden a tocar a rebato.»
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L'ORDRE

La situació social
a Saragossa

PUBLIC

UNES DECLARACIONS DEl
GOVERNADOR DIMITIT

*

El coronel lbàñez diu que no
à
d
¡· ·
ser cap e po ICia
Entre les persones que han esta~
n la Comandància militar figura el
coronel de carrabiners, senyor lbà·
ñez, c_l qual ha fet la seva presentac1ó en tornar d'Alemanya.
El coronel Ibàilez .estigué 11na
bona estona conferenc_Iant amb el
general Sànchez- Oca_na, al qual
donà detalls del seu v1atge per Alemanya.
.
En sortir canViàrem une~ _breu~
paraules amb el coronel Ibanez, el
qual ens manifestà que surt cap_ a
Madrid demà, 1 que, en t~rnar, "eguramcnt emprendrà un v1ntge ¡Jer
Itàl.ia.
L1 preguntàrem sobre el seu prcr
de cap
pperli nomenament
d e t
· superior
t tà dc
o e1aà e a a 1utnya, I cèonlesGo 1'12
no ser nomena perqu e
vern
té d'altres cancÚdats que segurament valen més que ell.
UN PARE QUE VOLIA
RAPTAR EL FILL
Ha estat detingut Bonaventura
Bover Tormo, el qual està separ.\t
de In seva esposa, la qual viu a ~ar
rer Muntaner, 108, i s'anomena Car.
me Mogà, a la qual casa es presentà armat amb un martell. Tirà la
porta a terra a cops de martell '
volia emportar-se un fill del matrl·
monl 1 que està en poder de la mareGracies a In. prompta interverJ.cló d'uns ~· "iies, hom evità que
portés a ef<
el seu propòsit.
MES OBJECTES RECUP~
RATS PER LA POL ICIA
La Brigada d'!nvestigació Criminal ha aconseguit recuperar altrt!'>
dues màquines fotogràfiques del r >ba tori perpetrat el dia 14, al ··arree Tallers.
Les dites màquines han estat ~ro
bades al domicili d'un dels detinguts. Solament manca recuperar
dues d'aquestes màquines.

Encara que ens hi refer!em en la
nostra edició d'ahir, a la secC:ó d'in·
formació telegràfica, reproduïm avui
de "Las Not!cias" d'ahir la segUent informació de Saragossa, reiaclonada amb la recent destitució
del governador civil radical, senyor
O ter o.
D'u aixt el telegrama:
"Zaragoza, 16. - A consecuenc!a
de la decislón del gobernador, sefior
Otero, se ha creado una grave situación polltlca local. Esta mañana, el
sefior Otero manifestó a los period!stas:
-Según leo en la Prensa el Consejo de Ministros de anteayer tomó
el acuerdo de sust!tu!rme con caràcter de urgencla, pero of!C.:almente
naclie, basta este momento, me h:t
dado cuenta de tal dec!sión. Por eso
yo cr~o firmemente que esa parte de
la nota de ampliación oficiosa del
Consejo de Minlstros que me atafie
no es rigurosamente cierta; por lo
menos en lo que a la s!tuacióo de
Zaragoza se refiere, porque o yo estoy desplstado o no coincide la realldad con el pesim'smo que esas manltestaciones refiejan.
El gobernador hizo historia desde
que vlno a Zaragoza. Terna una
hu.elga que se resolvió y, desde entonces, no hubo màs que otra que
él mismo provocó para h acer resaltar el fraca.so de determinadas organizaciones y, en etecto, antes de
pasar 24 hora.s desde que se planteó,
el paro quedó abortado. Añade que
a su llegada, hace catorce meses,
nlngún patrono se atrevia a despedir obreros por temor a las represalias, huelgas o boicot, pero él logró
que fueran desped'dos 36 obreros de
la C. N. T. para sustituirlos con elementos del Sindlcato Paz y Trabajo.
Tampoco habfa presos gubernat!vos
Y en la actualidad hay 150. Esto demuestra que la actuaclón del gobernador ha sldo beneficiosa para la
cuest!ón social de Zaragoza. Recuerda tambiéo que bajo su mando ha
tenido lugar la primera. proces\ón
que se celebraba desde hacia cuatro
afios. El V!ernes Santo pasado, s'n

EL JAZZ I LA VIANDA

Aquest és un carrer tortuós,
d'un barri canalla, d'una gran ciu·
tat. Tant se val quina. De bon
mati s'hi arrengleren carretons de
fruites i verdures, de peix, de cafè
t llet. El mercat és pintoresc i la
clientela, bigarrada. tUli cal pre·
gonar la mercaderia. Qui més crf.
da, més ven.
Es per això que una pobra ve..
lla, esquelètica i malaltissa, no
aconseguP.tx despatxar una coli·
flor. La seva veu trencada i feble
es perd dins el desconcert esten.
tori i la gent passa de Uarg.
Tot d'una, apareix un jove músic, músic de jau, amb l 'instru.
ment a coll. VIu a l'escala de ma.
la mort on s'estintola la vella.
Prou la coneix. Fins la saluda:
- 1, doncs, àvia, ¿com ha anal
el negoci?
-Pèssimament - somica la po.
bra -. Fa dues hores que m'escar•
rasso i no he venut r es.
-0111 Això no pot anar. Ara
veureu ...
1 tot seguit empunya el seu ins.
trument inversemblant arrencantli notes alegres i estridents. La
gent comença d'aturar-se. El músic interromp la simfonia i comen.
ça de pregonar:
-Aci tothom/ ... Els millors pe.
brots, els bròquils més gr osws, les
albergínies més llèpoles... Acil
Acil
S'inicia la venda. Uns compas.
sos més i un nou pregó. El negoci
s'intensifica. Els altres venedors
rondinen. Però el músic va tocant
i cridant fins que s'exhaureixen
les existències.
La pobra vella es creu somniar.
Vol besar les mans del seu salva.
dor. Però aquest ja és escales
amunt . No s'ha ficat, encara, al
llit i ja en comença d'ésser hora.
cas excepcional? No ho cregueu.
Als barris canaUes la solidaritat
sol ésser més efectiva que als dist rictes aristocràtics. No us mireu
mat amb men!lspreu el més esqueixat dels tocador s de jazz. Potser, com el de l' anècdota transcrl·
ta, ha estat capaç d'una acció més
gener osa que cap de les que nosaltres encertaríem a engiponar.
J . M . FRANGES

- -----*
DELEGACIO
D'HISENDA
PAGAM ENTS PE"I A DEM A
r

Josep Antonin, 50.137'47 pessetes;
Josep Bailina, 500; Vlctor Colomer,
2.467'50; Joaquim Carreras, 150; Di·
pòsits de Carbons Tenerife S. Ja!iber 1 Companyia, 1.590'90; Domènec Ros, 125; Roneo, Ribot 1 A.,
3.016'68; Ramir Hortet, 905'42; Francesc Rosset, 1.000; Romagosa i Companyia, 17.762'43; secretari J untes
Administratives, 5.437'61; J oan Subirà, 22'50; J osep Sardó, 1.500.; Frederic Solé, 500; Torras, Ferreries 1
Cons., 20.380'72; Joaquim Vilaplana,
321 94
tft~~~; :i~~~~~~ J~~~- Vlllasaló, . ;
En or s'assenyalen els següents:
Josep Antonin, 6.!>50 pessetes; Dipòsit de Carbons Tenerife, S. A.,
440; Ja!1bert i Companyia, 1.190;
Roneo, Ribot 1 Companyia, 400; Romagosa i Companyia, 2.480; Torras,
Ferreries i Cons., 2.800; Lluls Zacarin!, S. en C., 120.

r--------------,
sl roecessiteu comprar

JOiES O RElUl TGt~
no deixeu de vlsltar la liquidació que realitza l'antiga I a cre·
tlitada Joieria I Rellotgeria LA
ROSA DE ORO (Fiveller, 20),
amb els seus preus Incomparables, perquè plega el negoci

SOlAMtNT PéR AQUfH MtS
ES TRASPASSA EL LOCAL,
AMB O SENSE GENERES
<<LA ROSA DE ORO >l
(Fiveller, 20)
que se registraran !ncidentes de
ninguna clase. Tampoco se le puede
imputar que baya htcho polftlca,
porque en tal sentldo se le dieron
óxdenes a las que él se ha atenido
extrictamente.
-Lo que yo sé -agrega.- es s! es·
ta medida ha sido provocada por
algunos scctores o blen por las slmpatfa.s que me h an traido y que
pueden conslderarse pel'grosas para
algunos.
Después dijo que se ha hecho el
propós!to firme de delegar el mando en et secretaria del Goblerno, sefior Caudevilla, y marcharse de Za·
ragoza.
Respecto a sus relaciones con e
ministro de la Gobernacióo dijo que
habtan sido enemigos polit!cos en
Galicia, pero que ello no tenia nin
guna repercusión en la actualidad
porque sus relaciones eran buenas.
A preguntas de un periodista ma
nilestó que en ningún caso aoeptarfa
otro Gobierno c!vll mientras conti
núen las actuales circunstanclas."

TOPADA D'UN CAMIO I
UN CARRO
Ahir, a la tarda, a la carretera.
d'Esplugues i prop el fielat de consums, un camió que procedia de Tar.
ragonn va topar amb un carro, el
conductor del qual sembla que anava dormint.
Director: ANTONI OLIVARES IZQUIERDO
De la coHisió van resultar feri~s
els ocupants del carro Josep Berdal
Gestor J urfdico-administratlu
Asensló, de 42 anys, i el seu fill Enric, de 15 anys. Aquest ha sofert Gestió jurldico-administrativa de tota mena. Defensa a tots els Jutjats
!<\ fractura del fèmur dret i el seu Municipals i d'Instrucció. Tramitació de DIVORCIS. Legalització de
estat és greu.
FILLS. Embargaments. Desnonaments. Revisió de LLOGUERS. Compra,
També té ferides diverses el convenda i administració de FINQUES
ductor del camió, Joaquim Monlleu
de 36 anys.
O!iclne.s: CONSELL DE CENT, 254, pral. - Telèfon 23365
Despatx de 3 a 8
(Consulta gratis)
ELS NOIS LLADR EG OTS

CENTRE JURIDIC AD MINISTRATIU

Dos xicots de 13 i 15 anys
foren detinguts mentre robaven tuberies de plom

A LONSO

OFICINA JURIDlCA ADMINISTRATIVA
El vigilant Joan Jaume Domène<.'
COBRAMENTS DE CREDITS
I el guàrdia urbà núm. 137, veieren
REGISTRE D'ESPECIALITATS FARMACEUTIQUES
dues persones que saltaven la parc¡;
d~ ln casa núm. 5 de la Via Augusta
BARCELONA
Telèfon 51249
El guàrdia entrà a la torre i el vt- Passeig República, 36
gUant s'esperà a fora per tal d¿
tallar la fugida als malfactors. L'urb\ pogué veure dos brivalls de 13 1
lG anys que digueren anomenar-.:¡e
Josep 1 Joan Rodrigo Alvarez, tomlcUiats al carrer Grossot, núm. 142
Sant Pau, 5 - Telèfon 16943 - BARCELONA
que tallaven les tuberies de plom
amb la intenció d'endur-se-les.
Casa especial en xocolates Francès, Espanyol 1 Suls. - Llet pura de vaca
Seran posats a disposició del fri·
Cafè amb llet, nata 1 crema-Yoghourt 1 Keflr DANONE
buna! de Menors.
SALO PER A CASA l\IE!STS I BATEIGS

«GRAN JA LICEO»

llegiu -avui i tada dia LA HUMANITAT, ~I vostre diari

la humanitat
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·EL· TREBALL ·
DE «L' EUROPE NOUVELLE»

un fn~UUlA ~~~U lA RfVUU[I~
ON VA FRANÇA?
El periode de vacances pel qual
travessem ens permet de considerar
amb calma el gran problema de polltica mtertor que es planteja a França. d'una manem cada vegada més
acusada, des de fa dos o tres anys.
l que éa de creure que s'haurà de
resoldre durant l'any 1936. Pierre Domimque ens incita a aquest examen en obrir en d.a Republique»
una pàgina. «Revolució?» i en proposar l'objecte de l'enquesta, que és
el que segue1x:
I. Creieu que les Lligues assoliran
el pOder o almenys que podran jugar el paper de policia suplementària? Creieu que França va vers un
Estat feixista?
li. Creieu que el Front popular
.radical-comunista podrà jugar aquest
paper? Va França vers un estat si
no soviètic almenys socialitzant i
d'inspiració jacobina?
III. Cre1eu que la democràcia
parlamentària podrà mantenir-se i
durnr llarg temps entre les dues
forces contradictones que s·arronten
1 malgrat el doble recurs a la violència que acabem d'esmentar?
Heus aqui la meva resposta:
Sigui'm permès de subratllar la
darr<!ra frase: Acabem d'esmentar,
diu la pregunta, un àoble recurs a
la violència! Indubtablement. Però
veiem també que aquest recurs és
ajomat contínuament. A l'any 1934
s'ha parlat del 8 de juliol i de l'U
de novembre. Aquest auy s'ha parlat del 14 de juliol. Els joves entusiastes han confiat per a aquesta
data en una era nova. i els estalviadors han fet provisions. Però hem
vist" que no ha succeït res. Arriba
a semblar que l'habitud tingut el
capnci d'organitzar durant les grans
«jornades» unes comitives oposades
c¡ue es manifestin simultàniament
aJs dos extrems de la ciutat per tal
d'estar ben segurs d'evitar una topada.
se·m dirà. que oblido el 6 de febrer.
Però què era el 6 de febrer en l'e&perit dels enemics del règim? Una.
maniobra que consistia a portar
«l'adversari» a vessar sang per tal
d'«oprimir-lo». Els morts d'aquests
dies, encara. que poc nombrosos, suscltar~n un gran ~ov!ment d'indignaciO, la unportànclll del qual admiraren alemanys, russos i italians, acotumats a topades més sagnants.
D 'aleshores, els dos costats dubten:
cada un veu que si r ecorre primer
a la força, compromet el seu èxit.
Estem doncs. en presència de signes contraris. Veiem com es constitueixen i com s'organitzen agrupa.
clons hostils. Veiem a l'interior d'aquestes agrupacions, com els elttremistes s'Imposen sobre els moderats.
Un costat i l'altre sembla que es
prepann per a una batalla lnevita.
ble. Però subsisteix una diferència
considerable entre l'ardència dels
propòsits i l'audàcia real dels adversaris El conjunt de la població
<:ontmua mantenint un horror profund al desordre i a la mateixa iHegalit.'1.t. Es pot, doncs, encara pensar que es trobarà un home d.Estat per a fer triomfar, a la mateixa
vigiUa. de la catàstrofe, i «bo i servint-se d'aquest espantaocells», una
solució intermèdia.
Ind:.~btablement, França travessa,
seguint l'exemple d'altres nacions
continentals, una crisi de liberalisme. Estic conven~ut, i amb ml Plerre Dominique, que els francesos han
estat els primers d'anunciar-lo en
el ((Pamflet». El fenomen era fàcilment previsible. car anava a ésser
poc menys que independent de la
voluntat de la gent. L'estat de guerra econòmica, política i moral, en
el qual viu !"Europa. d'avui exigeix,
tant sl es vol com si no, l'emprament de mètodes autoritaris. Els
francesos comencen a sentir aquesta necessitat. Però és amb dolença.
Ahnenys quan es tenen més de quaranta anys.
La generació de la guerra està.
completament identificada amb el
règim republicà tant com amb els
seus atrusos. Es crítica el Parla.ment, però s·!mita els seus defectes
i se'ls encoratja. Quatre a.nys de crisi no ban estat prou per a. compen-

sar en el seu esperit cinquanta anyS
de república. pròspera, dolça i fàcil.
Entre la gent jove, en canvi, la
comparacio es ra. únicament entre
l'estat present i l'estat de prosperitat !mmedi~tament anterior. AqueSta gent no ba registrat res més que
corbes descendents. No tenen gran
cosa a conservar; àdhuc ni ban trobat almenys un empleu. Per altra
banda, la. influència heroica de les
grans revolucions europees de postguerra ha arribat fins a elles. A la.
seva manera tle veure, Importa menys
l'ésser lliure de qualsevol cosa que
no ésser lliures «pen qualsevol cosa. Segons això, veuen a França un
estat escleròtic, on ja no hi ha cap
renovació 1 on tota. la iniciativa generosa es perd en una impenetrable
xarxa de rutines.
Per tal de contestar a la principal pregunta que fa Dominique. caldria per tant saber: Primer. Si l'estat de tensió que Imposa successivament en tots els països règims
d'autoritat durarà durant els anys
futurs. Segon: Si Ia jove generació,
en entrar en anys. continuarà o deixarà d'ésser revolucionària. Dues
preguntes que podria ésser que en
formessin una de sola. Car un retom a la prosperitat l a la pau, en
donar una seguretat a aquests joves revolucionaris i assegurar-los per
a l'esdevenidor un mínimum d'estabilitat. els tornaria conservadors.
No és pas probable que la. pressió
dels esdeveniments econòmics resulti irresistible en un esdevenidor prOper. La desvaloració, tot i el que
pugui pensar-se, constitueix una
vàlvula de seguretat d'una eficàcia
previsora indubtable. Mentre dura el
reflux de l'atresorament regna una
eufòria que fa inconcebible qualsevol revolució de misèria. Se m'objectarà, potser. que el mateix anunci
de la desvaloració provocaria desordres. Jo no veig prou clar que les
coses hàgin de prendre un aspecte
tan dramàtic. Els Governs de França han adoptat tlns ara un mètode
experimental molt prudent. Han
produït la deflació per parts, mentre sondaven l'estat de resistència
de l'opinió. El dia en què s'arribi
al limit, les resistències contra la
desvaloració hauran, per a q u est
mateL'C motiu, diSminu1t i un ample consentiment s'establiria al seu
entorn com s'ha establert de fet ( lvant de la deflació.
En l'ordre exterlor1 impossible de
respondre. Això depen
dels homes
i de l'atz:l.r, de les converses de : \val amb el canceller Hitler, de les
conseqüències imprevisibles del conflicte !talo-etiòpic, de la solidesa de
la Petita Entesa, i d'altres mil elements, el resultat dels quals no pot
pas ésser avui esbrinat.
Queda. la «política pura».
Cal considerar com a simples falsedats els rumors de cop d'Estat feixista, encara que en gran part quedin acreditats pels discursos del r.lateix senyor de La Rocque. Jo veig
ben clar que a la llarga un cap
d·una confederació ha de moure o
perdre les seves tropes Però no es·
tem encara ací. Si els que s'ban unit
guarden el menor sentit comú, esperaran la 1nagnifica ocasió d'acció
que els serà donada pels esdeveniments pol!tics de l'any 1936.
Hi ba un punt sobre el qual tots
els que s'escriuen amb Dominique es
troben d'acord -Be r ger y, Buré,
Piot-: el Front Popular és incapaç
de governar en la seva forma actual. Si com es preveu generalment,
doncs, ies eleccions de l'any 1936 el
porten a ocupar el poder, el seu
regnat acabarà igual com les experiències de rany 1924 i del 1932, però
mes ràpidament, per un xoc sorollós. No hi hauria pas necessitat
de combatre'!. Hom podria tenir-ne
con!iança pel seu suïcidi.
No hi ha dos sense tres, díu el
proverbi. Per tant, cal preguntar-se
si la vegada vinent les dretes acceptaran passivament aquest atac,
i si els mateixos caps, quan el veuran dibuixar-se, no provaran de prolongar l'experiència bo i acentuantla. En vlgilies d'un retorn a la U-

la Companyia han d'atendre la
raonada reclamació dels deu ferroviaris acomiadats
La Companyia de M. S. A. acaba.
d'acomiadar injustificadament ueo
jornalers ferroviaris interins QUe
prestaven els seus serveis a l'estació
de Port-Bou. Es tracta d'assalariats
que el que menys, portava cinc anys
de treball a. la Companyia. Pels a~
cuments que ens plau reproduir a
continuació, adreçats al Govern i :>1
Consell Superior d'Administració d~
M. S. A. es palesa la raó dels reclamants, que esperem veuran i ;espectaran els qui han pres una <iecisió com la que ens ocupa. Es ur.
cas de justícia que cal resoldre a favor dels seus obrers reclamants.
Heus aci el document que els Interessats han adreçat al Govern:
«Exmo. Sr. prestdente del Consejo de ministros y demàs minist ros. - Madrid.
Sefiores:
Los que suscrtb!mos, Ja!me Dur!Vl
Clara, Miguel Tarradas Frígola,
José Llensa Ribas; Vicente Budria.
Serrano, Francisco Pérez Clabel
Juan Peiró Badosa, José Mercader
Llurens, José Gri Oller, Jaime St"'rradell Mart! y Dlego Raja Mu1\0;
todos empleados jornaleres en la. ~s
tación de !. c. M. Z. A., de PortBou, en la cual ven!mos prestaudo nuestros servicios desde hace 13
afios, 11, 10, 9, 9, 8, '1, 7, 6 y 5 año3,
respectivamente, habiéndosenos e~
municado que a partir de la segund'l. quincena del mes corriente quedàbamos suspendldos de empleo y
sueldo en situación de disponibles,
cuyas causas parecen dcbid.o a l:l.
ruptura. del Tratado comercial franco-español; nos permitimos acudir a
VV. ss., transmitiéndoles còpia de
la carta que en !echa de hoy hemos
elevado al señor presidente del Consejo Superior de Administraclón de
b . Cia. M . z. A., haciéndole constar
nuestra disconformidad en los despidos que nos afectan, por no encontrar justificada ni la causa 1ue
los motiva ni el procedimlento dc
llevarlos a cabo, según se detalla en
la referida carta cuya. copia. adjuu,.
tamos; por lo que
Pedimos justicla, supllcando a
VV. SS. se dignen intervenir acerca de la Cfa. M. Z. A. ordenando
sea mantenida nuestra colocación,
cuyo acto humanitario les serà. reconocido por estos servidores al grl~
to de ¡ Viva la República I
Port-Bou, 15 agosto de 1935.
Flrmado.t
I el ql.le ban tramès al president
del Consell Superior d'Administmció de la Cfa. de M. S. A. :
«Sr. presidente del Consejo !:;uperior de Administraclón de la Ci~.
M. Z. A. - Madrid.
Respetable señor:
Los que suscribimos Ja!me Duràn
Clara, Miguel Tarradas Frígola, Josl' Llensa Ribas, Vicente Budria Se·
rrano, Francisco Pérez Clabel, Jua.n.
Peiró Badosa, José Mercader Llurens, José Gri Oller, Jalme Serradel. Martí y Diego Raja Muno; t·ldos empleados jomaleros en la e&tación de Port-Bou, en la cual V-:!nimos prestando nuestros servicios
en la c~rga. y descarga de mercadarias y de engancbador. desde hace
13 años, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6 y 5
afos. respectivt~mente, hab1éndosenos comtmicado verba!mente por el
señor jefe principal de ésta. -quién
dice bacerlo en cumpllmiento de 6rdenes superiores, alegundo la disminución del tràfico por esta frontera- que a partir de la segunda. quincena del presente mes quedà.bam>Js
suspendidos de empleo y sueldo ...~
sítua.ción de disponibles, respetuosa.mente recurrimos a Vd. permitiéndonos exponerle:
Que nuestra dificil sltuación nos
obliga -aunque pacificamente- H.
no silenciar nuestra màs decidida
disconformidad por nuestros despídos que conslderamos injustos e unprocedentes, ya que ademàs de t·star convencldos de que antes, quién
debiera, no ha tenido en cuenta. ni
nuestros años de servicios, ni la calidad de los prestndos, ni la diricil
situaci6n que representa para unos
padres de familia quedar sin pan,
trascendiendo en grave y antihuma..
nitario, mayormente cunndo esto sucede en c!rcunstanclas muy desfa-

NOTIC IARI
ASSEMBLEA DEL FRONT
UNIC DE 'l'REBAILADORS
1\IERCANTILS

El Front Unic de Treballadors
Mercantils, integrat per l'Associació
Ferretera, Assoc~ ació d'Empleats
d'Agents de Duana, Consignatari'!,
Armadors i similars; Acció Professional Social ·de l'Associació de
Comptables de Catalunya; Cambra
del Viatjant, Corredor 1 Representant de Catalunya; Sindicat Mercantil de Barcelona; Unió Ultramarln3
i Unió de Mossos i Cobradors, juntament amb l'A-;.~oclació de la Dependència Mercantil, la Secció Perma·
nent d'Organització i Tr:!ball i el
Centre de Dcpendehts de Badnlona,
convoquen a llurs afillats i a tot el
proletariat mercantil a l'Assemblea
que se celebrarà al Gran Price el
vinent dimecres, d~a 21, a les deu
de la nit.
En aquesta Assemblen es discutirà
l'actuació a seguir davant la possible
anuHnció dels "laudes" dels rams
del Detall i Alimentació.
Cal que hom es doni compte de
la gravetat del moment. Es per això
que el Consell Directiu del F. U. T.
M. recomana a tots els tretntlladors
que acudin a aquesta Assemblea.El Secretar at General.

CRISI

DEL VI A CATALUNYA
Pòrtic

Som al damunt de la nova collita. I la. gravetat de la situació vitiVinícola 110 ha fet sinó aguditzar-se
d'any en aey.
Hom podrà dir que és un cas de
la crld general en z>economta del
món. Però al.tó ni és un remet ni
Ull conhcrt.
La crisi, per aUra banda, n.o té
cap sentit misteriós ni u resol nuraculosantent. No h el moment d'enfJOlf~·nJJs
en massa explieacions.
Ta1unateir, els jets s~porten Iu te.sis més contradictòries.
N'hi lwu.ria prou amb dir, per iZ..
lustració de l'llomc mitjà, que la crl.S! ecou.òmica mundúü es mani/esta
per la ccYntradicció que la producció
excedeiX el consum. Per una banda.,
.sobra de tot: cafè, cotó, sttere, blat,
carn, vi... Per l'altra, multituds de
parau i proletaris, cada vegada més
empobrits, manquen de tot: aliment,
vestit, habttació, etc. En resum: els
prod.JU:tes 110 es vénen perquè la mi.sèria no permet comprar-los.
Cercar reme¡ a la sitlUICió és la
tasca dels dirigents de les grans
pui.xar1ces financeres i polítiques La
1'106tra és mes retluida i més mode;;.
ta. Ens proposem utudiar particularment el problema del vi, tal cotn
el veiem. plantejat al nostre pais
amb t'objecte determinat d'exami~
11ar els remeis possibles i pràctzcs,
exposar-los i deixar-los a la mà de
QUi tzngui la responsabilitat d'aplicar-los.
Ajeg~rem que en publicar aquest
estudi ho fem en compliment (.·un
deure moral contret en acceptar la
Prend~cia del COI't$ell d' Agricultura : la del Con.teü Protector de la
Prodwccíó Vitiulnicola. creat espe<:ificanunt per L'estricta execució a
Catu/unva de l'&tatuto del Vino
(Ordre del 15 dt aetembre liel 193l,
publiCIId& ul ButUetí liel dia 18).
El1 ciuTccs esmentat. represe¡¡.tu.ven la conflançn dPls homes de la

Generalitat que sabríem realitzar
les consignes donades directament
per l'aleshores President de la Generalitat i el seu conseller d'Economia t Agricultura, 8 enror Joan Comorera
Elis ;,li.avien captingut de la transcendència dels problemes agrícoles.
El seu impuls COil3tr~tiu l'lutvien
demos&rat en resoldre, malgrat els
entrebanca propu d'un mlgrat règinL autonòmic, la qüestió del blat

a Catalunya.

Què s·ha fet en la tnteritat? Esperem el temps de pàssar balanç.
En aquesta hora, ni més ni men¡;s
dificil que les antenors, complw~ fii
deure de ter present als que ens enviaren que les seves ordres /oren
cumpltdes. El seu. amor aucnyat al
I benestar dels catalans els portava
a preocupar-se del problema economic del ~i, c~!Jdal a catalun11a entre
els de l.Agncultura ..
Despres de la llutta1 uaturalme11t
I apasswnada, entorn ae
la Uet ~de
C_antractes de Conreu, la campa:.¡,a
d 11830l&r un bon preu pels prod.ui;tes

El pro blema

PELAYO, 1

de Vl de tot Catalunya l'llaver de
destacar per a ter les corresponents
deduccions i estudis.
Cata lunya.
impedint. l'exportaciO als Estats doncs, produeJx a nualment, par terUnits)).
me mig, la quantitat de 8.400 845 hecí1:s amb aquest mot d'«agoma,>, 1 tol i tres de v L
després el d'angoiXa, com un economista ben ponderat caracteritza
Valoració en pessetes
el caire Que presenta. el problema
del vi a casa nostra. Acceptem
Convé molt posar de relleu el que
aquests qualifica.t1us. No podem fer traduït. en signes monetaris represenaltrament que subrallar-los.
ta en el conjunt de l'actWll econoEls vinyaters sofreixen en carn mia
Catalunya la produccló viUviva aquesta nngolX& i aquesta ago- cola, de
ja que molt sovmt sembla Ignia. L'horitzó sols ofereiX als seus
esguards negroses nuvolades. anun- norar-se o bé oblidar-se precisament
per part.. d·aquells que Hl8U.r1en de
eis de maltempsada.
Però la malvestat transcendeix a tenir mes en compte.
lA collita del vi. calculant el proCatalun}-a sencera. Les se~ents es· blema
se¡ons les <Ud.es del
tadlstiques bo posaran de relleu amb darrer aritmètic
quinquenni {1929-1~34) assoeleqtiència matcmàt.lca.
leix un valor de 152.615.480 pessetes
L'extensió t.ot.al de la Generalitat anuals
de Catalun~-a és de 32.196.60 km. o
El promedi del valor en pessetes
siguin 3219.660 hes.. de les quals dc! total de les collites. de l3. prorany 1931 se·n conrcnrt'D 1.080.!:08, l ducció agrícola catalana, puja per
l'any 1932 només 1.062.363 hes., C'lr anys a uns ~.000.000 de pessetes.
a més de les pròpiament improdueVe1em que. en el conjunt, ]a va.tiv!!S. descomptem 1.442 000 hes. de- lorac1ó del vi representa. una tereed1cades
a
bose
1 pasturatge.
o·&QUestes U)(i .
hes., n'hi lla ni part, és a <llr, un 35 per 100.
25i.Slo dedicades 2al363conri!U de la. Vl- AiXò St'Jl3e comptar la valoració dels
subproductes de la. ~1nya cuns 6et
nya.
mlliOnsJ n1 el preu dels 77.642 Qm.
Se~goo.¡ dades del serve1 Agrocò- que
es donen per Collsumits oom u.
mic \&..,y apical& 1g32-33í l'esl.at de tru1ta
fresca. xun. c¡ue tothont eunla producció en les demarcacion:; capren
que és molt interior a la rooL
t.alanes és el se¡ücnt:
Calculant nl preu mtt}a de 11'20 pesA v1oifh:aclú HI. obtta t.J. P'r ua
atea quilo, representa 1m total de
3.492SOO
2.36-1.764
~·45
620.936 Ptes. que DO podem IJJO.:'Il)·s221S 325
1.420.368
2ll'll8
prear en trai".tar. ..at .saat:r qua.nt
287.400
181.062
11f32
\11l cada acy. per R-nue mic. la pro214.525
135.163
1'42
ducció de 1& vinya. cnt.a.l.a.na.
S! posem de relleu que el conreu
24.3$
6213.570
4101357
de la vinya ocupa el primer lloc en

I

a Catalunya
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Un rus proposat

S:'

CIA

ngredl un guardià
a 1·~~~~~
Comparegué, ahir da la f.lodeLltlo
na! d'Urgència, è1 sJ~~~ et !tlt)!hams Wotesch el
U\.llt ru ~.
presó esperant '¡a ~Ual estava3 l't'~
quest territori, com :~n~xlllllsi6 ~.lt
Vt nit, a l'hora del tanx esttJab!e a.
cops de cadira un
. o, agi'Ec!T ~
presó i 11 causà. lesio~ar~a <!e ~
tit reservat. A mes a
. ~~~
le.., autoritats.
lll~ ~
A l'acte de la vist.a.,
s'explicà molt malameu~1 Pr~ .
llà, i hom envià a busca en ~
pret, que és el relator s! Ln Íl_lU:
Ferratges. Mitjançant aqu nyor J~
el Tribunal ha pogut ~'t sen!or
que el processat hav1a est ~t&r.ti
sat un cop de França·
at e~
panya, <;l'on també fÓu~&ué a 4
era env1at de l'una balld"Pulsat, •
tra com una pilota Ell vol¡a a !'aJ.
dre a Tolosa, on pimsava a rornilll.
escola.
IX>sar lila
El processat s'explicà en
manifestà conèixer divers anglès
mes.
os 1<1~
També digué que no
.
del que ham l'acusava era lau1or
s~ltà nl agredí ningú 'i ~~~ ~o In.
d aquests delictes era un e au1or
seu de cella, també estrang01nPGny
Com qt.e les proves foren er.
r a bies per al processat el i!n~a,l).
l'ha condemnat a quatre
Ull<J
dia d 'arrest pel delicte~ .llln
1 250 pessetes de multa pe¡ d'. Jur1'1S
III.SU!l~

NOTICIARI
Contra un artilita teatral. _ •-·
moL1u d'una reclamació pr """"~
da per unes artistes contra ~
ton Brito, el Jurat Mixt d'Es .,.,¡.
eles va condemnar al pagamenr?·
ni\ quant itat a l'esmentat b . ¡¡.
per la qual cosa s'ha procedit :r{.tt.n.
bargament, I entre l'embar a 1!.:1:·
s·~a vist 9ue era suficient ~r\ ~·Je
bnr la d1ta quant1tat figurava co.
anell solitari i una agulla de 0
bata amb un brillant.
·
Aquest mati s'ba procedit a la
taxació d'aquestes joies, i a ¡·erett
el barlton Brito, que havia que«ai
dipositari de les dites Joies, les ha
presentades al Jutjat, I els pen~
han dictaminat que eren falses
Com que el lletrat de la pari
soHicità. l'embargament ha
gut que no eren les embargad~
sinó una l.mltació, en cas que no
s'ampliï l'embargament o no sati¡.
faci l'Import de la condemna s·en.
viarà pel delicte de falsedat el (X)r.
r esponent atestat al Jutjat de Glllir·
dia
Demanant la nuHitat d'Un tult·
ment. - Al Negociat de repartlmtl'
d'assumptes civils, s'ha rebut u~
recurs en el qual es soHicita la JUl.
litat d'un testament atorgat per .u!JI
personalitat de Barcelona a favor de
la seva esposa, com a única here\'11,
dos dies abans de morir.
Impugna el testament la famllh
del mort. Aquesta. al:lega. que el tnls·
passat era cocainòman, l que l'esposa, secundada per diversos metges, entre ells el de capçalera, ~13
quals li facilitaven injeccions de pa.1·
topon i d'altres que contenien r~
cnïna, U precipitaren la mort.
Segons els Interessats, el traspassat féu testament en complet e;t.l;
dïnconsciència, puix que, seg<m
afirma la familia, tenla el propò.;:t
de divorciar-se.
L'herència que ha deixat aquesli
personalitat, per a més dades. adr>
cat, és d 'uns tres milions dc ~
tes
El Jutjat na admes la demand.l.
l del que pugui derivar-se segur,¡.
ment es farà l'exhumació del Clld~·
ver. A més a més, si es compror'l
el que fa referència als tòxics, ~ls
infractors seran processats pel c.ellcte de tràfic iHfcit de drogues cm·
brutidores.
Desaparició d'un sobre amb 1.m
pessetes. - S'ha denunciat al Jutjl~
de guàrdia que anant en un tranl·
via, Enric Serrat, U sostragueren un
sobre on portava 1.800 pessetes eo
metàHic.
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la. producció agrícola de Catalunya
convé també, alludir, de passada la
primacia. econòmica de l'agrlcultÚra
mnlgrat que sigui el nostre pa.is tin~
~ut pel més industrial de la Penmsula, amb tota justesa.
L'examen de les xifres permet retreure la dita que en la «Geografia
General» de F. Carreres Candi es
fn constar. o sigU!, que puja al 75
per 100 la quantitat del total de població catalana que té interessos dl·
rectes al camp, que en Viu en més
o en menys de la producció agricota.
Tracto. naturalment, de recalcar
la transcendència enorme i bàs1ca
que tenen les qliestions del camp
en el quadre de la nostra economia.
En definitiva resta fonamentat l'interès que ha de merèiXer la produ<!ció vinícola pel fet d 'ésser Ia columna més puixant, el pern més sòlid
i fonamental en la vida econòmica
del nostre pa.is.
lA solidaritat indeclinable dels
valors econòmics explica que sl el
camp no es guanya la Vida, tothom
va malament. I en el camp, el primer es, com ba'fem mostrat. la prodt:cció Vitícola. Quan el vinyc~.ter
s'arruma, la miseria s'ensenyoreix
de la més e:rtensa zona.
Esguardem, doncs, amb tota ~ura.
el problema del vi. No es tracta
d'una qüestió parcial. El seu abast
el fa interessant per tothom. Del
fet de trobar-hi solució o no. dependrà. en gran part el benestar de
molts 1 l estabilitat de moltes coses
que a primer cop d'ull poden semblar allunyades.
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de la vinya, havia de trobar arreu
Aquestes dades, com és lògic, vaun simpàtic ressò i aplegar tots els rien d'Un any a l'altre. ~specia.lment
partidismes sota la bandera de l':n· les de producció experrmenten les
terès comu. Aquest objectiu i el de fortes os~iliacions que fan qualificar
preparar l'aparell de cn!dit que amb UJ?.8 collita de bona o de dolenta.
l'aval de les institucions estatals ¡a.- ~ és que per a ?onar una base
cilités les operacicms de rediSlrtbu- sòh.da alS càlc~ s ~a de r~córrer
ció territorial, eren les preocupa- a ftxar el J>romedi ant.mètlc d un pe.
cions que més pesaven en la cons- node .de diScrecional amplitud.
ciè1Wi4¡ d'uns veritables homes de
Cre1em adleJ?t exposar els promeGovern, dedicats a l'empresa d'tus- dis del d~cenru del 192~ a 1931:.
taurar entre els catalan.s més iU$t!Promedia .del total d hectàres ~on.
· l ·
· ntvell de v1da reades de vmya: 253.528.
~a soc1a t un supenor
Promedi del total de Qm. de raün
czutadana.
produïts anualment· 9 831 892
Entenem complir un deure en oPromedi del total de ·Qm. dè raïm
trenar a Lluís Companys i a Joan destinats a taula: 77.642. ·
Comorera, el prese11t T~P~· Ri va
Promedi del total de His. de most
també l'homenatge de l amt3tat per- obtinguts rany: 6.400.1145.
~everant.
GAL~~
Aquesta darrera xifra. d'hectolitres
Manuel
~
de promedi anual en la. producció

. 'cola
VI't"IVInl

Temen clara noció que, àespr~s
de jer avançar l'Estatut jurittic dels
Quan es vol parlar d'un proble·
conreador3, la ta&ca meJ urgeut era ma., el primer que s·acostuma a fer
la de revaiontzar els productes i do- és demostrar que exisieix. Dissortanar-los sortida a preus remunera- dament, en aquest ca:; no cal. Nin1
dors. I com que entre aquests ¡¡ro- gú no dubta de I'exis¡¡encia
del produet~, el d.e més volu11t econònnc blema. ni tan sola que planteja múlper Catalun¡¡a és el vi, Joo creat el tiples i dolorosos con!líctes. L'ev!dènCon#ll Protector de la Producció cia. és aclaparadora. Fins arriba a
Viti-oinícola.
tòpic el reterir-se a In gravetat de
Una Ponència, que presidirem, tor- la qüestió.
mada. pel senyor Llore~ç Badell,
Els economistes que se'n preocucap de la Secció Vitivinicola dels pen, pocs o molts, bo fan en termes
~rvei3 d'Agricultura, t el senyor de por insuperable, a l'Igual que els
Feliu Roig, del Celler Cooperatiu de 1 factors de la prixlucció directament
les Cabanres, vàrem adaptar imme- afectats.
diatament l'Estatuto del Vino a les
El senyor Josep Maria Creus i
realitats catalane!, sense, però, tras- Vidal, en el seu llibre del 1934 «Vipcusar el marc que se'ns imposava. sió econòmica de Catalunya» hi deAixò succeïa el setembre de l 'anu àica uns assenyats paràgr:1fs sota
1934. A l'oct!lbre emprentem un viat- la següent sigmficativa rubnca: •El
ge d'estudi per a observar perscmal- vi és avu 1 el gran problema agr1ment l'aplicació de l'Estatut del Vi co~ dc Catalunya».
Diu que el
a França, i assistir a la reunió par- cultiu de la vinya es desenvolupà a
lamenttiria que tindria lloc a Paris. Catalunya d'Una manera excessiva
QUan uperàvem el dida 10 d'c.c- e iu1prerued1tada. all..~ e ls anys 18":
<><~·
t.ubre per a inaugurar amb el Pre- 1890, aprofitant-se de la de\11Stació
ndent t consellers la Fira de Mos- que causà a França ln filoxera.
tres de Toolow;e, on sobrewrtw la
Afegeix, tot seyuit, que rwrotúpid.a
msta1lacfó de la Oen.eralUat de Ca- Lie1 Vo!.stelld ba contribuït durant
talanva. 1a el coratge t el concepte forces anys, a. agreuJar rest.a.t. a¡òde la d41mtat havta seguit la t;;ra- nie de Ia nosl.ra econom.tn. vinícola,
da nolent4 imposada pel desu._
Has. vinya
Qutm. rai:n
C:u feú en.~ c:n:wen. de raonat 1ma .Barcelona
118-~
3.503820
dimiSsió que creguérem inexcuso.ole. Tarragoua
94..223
2 259.575
Home., de ilet • de partit, no sabrlem Girona
14.956
289000
coUaborar wluntàriamcnt en rtgi~ Lleida
~ 389
218.21)i
de suspensió i violació dels r.ostres
princfpL•.6.2'10660
Promedt
2~.518

*
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La Justicia

La Secció Permanent d'Organització i Treball del C. A. D. C. I .
assabenta als seus afiliats que ba·
vent-se autoritzat el funcionament
de la Secció, està treballant R.cttvament per tal que dintre pocs <11es
el local on s•estatjarà aquesta, estigui en condicions per a poder des·
envolupar les activitats que li han
estat autoritzades.
Oportunament donarem instru::vorables para encontrar el nuevo Lra.bajo que nos rinda lo indispensable cions pertinents als socis l especialpara el sustento de nuestras que-- ment als companys que es troben
r idas esposas e hijos.
en atur forçós.
Crea, señor presidente, que no&otros no qulsléramos molestarlo en
1:> màs minimo ni tampoco quislé- ------------*----~~---ramos que a la dlscon!ormidad que dos en empresas o particulares, se
le elevamos se la diera un sentid:> hallan amparados por las condic¡ode protesta sistemàtica, sl no tan nes de trabajo siguientes:
solo se nos reconociera lo que a Ja
I. Nlnguno puede quedar despemayor1a. de los trabajadores de la dido sln causa justificada.
frontera.; por lo que de no serio,
n. Toda prestación de servtcios
resulta que los obreres !erroviarios con caràcter temporal implica el reestariamos en condiciones de infe- conociruiento de empleado fijo, cuanriorid.ad a las de nuestros camau- do se continua trabajando desput13
das y por consiguiente, impropias de de los tres meses de trabajo consela actual sociedad cuyas leyes n c•s cutivo.
reconocen el derecho de vivlr de una
III. Al quedar despedidos justimanera decente y digna; y es por lo fi ad
te
f lt d
b j t
que nos vamos a permitlr insistir .;oe amen por a a e tra a o, Obre la !mprocedencia. de nuestros dv obrero tiene el derecbo a una 111despid.os, ya que no encontramos demnización proporcional a sus años
de servicio y el patròn viene oblij ustos ni los antecedentes que los gado a. readmitirle preferentemente
motivan ni la manera de llevarlos a cuando se necesite aumentar de .mecabo.
vo el personal.
Ho encontramos justificada la cauu de n uestro despido, porque en JU.~
Y es por esta segunda razón que
tarupoco no podemos prestar nuestlcia no se puede admitir que de&- tra
conformidad a. los despldos (!Ue
pués de tantos años de servtcLJs nos afectan, ya que equlparàndonos
inlnterrumpid.os, el solo hecho del a los demà.s trabajadores, resulta
cese temporal de trt.flco motivado por lo expuesto, que ni son J·ustlfipor la ruptura del Tra.tado comercial franco-español, sea. suficiente cados, ni se nos reconoce el derepara prescindir de nosotros, espe- cho a empleades fijos a pesar dr
cialmente cuando existe la !mpre- llevar de cinco basta trece años d~
sión que muy en breve van a. "Ca- servicios ininterrumpidos y de tt'nudarse las conversaciones diplom:l- nerlo solicitado oportunamente ticas para un nuevo arreglo corner- mientras durante este tiempo aan
cial, lo que hace esperar que a ~10 ingresado en ~~ter de fijos otros
tardar el tràfico aumentarà nueva- con menos ant1guedad en el traoa.mente. Hasta aqui, lo que conside- Jo que .nosotros- ~i ahora se no'>
ramos injusto, ya que tampoco no mdemmza proJ:?Orc:wna!mente, de
puede admttirse tanta falta de c¡n,. prevalece~ el cnteno <l:e que nuescrificio por parte de la Cfa. en per- 1 tros desp1dos son justif1cados.
juicio de que sin màs espera y stn
Por todo lo expuesto, pedimos jus·
que para nada se tenga en cuen- tlcia, suplicando a Vd. se digne 1:1ta nuestros mucbos y peligrosos ~er- tervenir para. que nuestra coloca.vicios prestades, se nos sacrifique ción sea. mantenida, cuyo acto evia nosotros solamente.
deneJaria sus altos sentimlentos huTampoco no nos Mnformamos en manitarios, quedàndole agradecidos
eJ procedlmlonto de nuestros dos- altamente sus attos. servidores,
pidos por varias razones, entre otras
·
la.; siguientes: Porque todos los tra.F!rffiados.
bajadores de esta frontera empleaPort-Bou, 15 agosto 1935.»

El Govern i el Consell Superior de

nió Nacional, potser Intentaran la
r evolució «nlimero 2:t, de la qual
parla Domlnique. En aquesta hipòtesi l a violència feixista esdevindria un recurs contra la 1Hegalitat.
Aquesta és la mlllor oportunitat per
al coronel La Rocque.
Adhuc aleshores la presa del poder contra un govern armat esdevindria una operació molt difícil.
Però les Lligues, en haver agrupat
l'opinió mitjana entorn de la llibertat i de la propietat amenaçada,
portaria aquest govern a confessarse ell mateix Incapacitat d'exercir
eficaçment el poder.
De totes aquestes previsions parcials, en trec una màxima general:
La violència no pot ésser dicaç s l
és emprada a titol de resposta i en
cas de desacord profund entre el
pals legal I el pals real.
Un govern pot invocar el mandat que ha rebut dels electors quan
aquests, posats a presència de les
conseqüències d·aq u e s t programa,
s'inclinen a rectl!lcar-se. En aquest
cas raccló de les Lligues pot constituir una justa anticipació ni resultat eventual d'una dissolució refusada pel govern o per a expressar
l'opinió veritable dels francesos, de
cara a una situació polltica o econòmica donades, mentre que llurs
vots indicarien únicament llurs reaccions sentimentals de cara a unes
forces morals que estiguessin presents.
Però, llom em preguntarà, les Lligues no s'aprofitarien de Ia tendènCia favorable de l'opinió per a establir definitivament un règim de feixisme reaccionari? Es possible, però
en aquest cas no crec que el seu èxit fos veritable.
Hi ha un poble francès complex, equilibrat, realment democràtic,
que impregnarà, nmlgrat les Lligues,
totes les formacions polltiaues. França ha estat dividida endebades en
{{feixistes» 1 «antifeixistes», car no
acceptarà d'ésser governada ni pels
uns ni pels altres. Algun dia hi
haurà. una síntesi. Hi haurà una
Unió Nacional sense esclaus, feta
amb un esperit d'igualtat i de bona
voluntat per homes nous. Dissortadament, sembla impossible que pugui ésser realitzada a base del sistema electoral. Des de Paris haurà
d'ésser projectada a les províncies,
en ocasió d'esdeveniments que obligaran antics adversaris a unir-se.
Quins esdeveniments? Probablement
una topada violenta, però breu i estèril, dels dos fronts, la qual permetrà als reconstructors que hi a cudiran tot se¡uit, d'usar, sense
causar massa estranyesa, alguns mètodes autoritaris -i és evident que
serà necessària. l'autoritat per a «espavilar» els francesos, ensenyar-los
la cooperació, desacostumar-los d'aquest optimisme lànguid en el qual
estan adormits tots els països.
Aquestes són, avui, les possibilitats. Pe1ò els homes de bona voluntat ban de treballar per as~t'1lir
l'objectiu scn.se paasar per períodes
de violència. I totes les esperances
no s'han perdut, encara.
ALFRED FABRE-LUCE
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Les seccions
del C. A. D. C. I.

Acomiadaments in¡ustos al a
Cia. de M. S. A. a Port-Bou

IJ.'Aa

En què consisteix el
problema

Té les mateiXes caracteristlques
de la crisi econènuca mundlal. Es
produeix més vi del que demo.na el
mercat. Per tant, els preus s'envileixen i cauen per dessota. del preu
de cost.
Tradull al llenguatge de la realitat immediata, aiXò vol dir que
els viticultors no es poden guanyar
la vida, que el conreu de la vinya
els a.rruina i que el fAntasma paaro::. de Ia miseria s'ha presentat a
les llu& dels page506, el recurs essenc1al del qual era la colltta del rahn .
Les conseqüéocles no triguen a
repert:utir en el moviment del co
merç I de la indústria. Una extensa massa rural veu reduïda al Umit
la seva. capacitat adquisitiva Cno di·

A

L 'ENGRO S

PLAÇA SrA. MADRONA, S
TELEFON 34951
BARCELONA

L&

~~

xem la capacitat de consum). Viu
al fiat i queda malament. FUlS que
fuig del camp i crea els problemes
de l'absentisme carregant la VIda
ja prou feixuga de la ciutat, aug·
roentant la llista de l'atur forçóS I
la L~e~f~~y~et~usada per la criSI
del camp es propaga ràpidament nis
nuclis ciutadans. Potser és !nteulre:;
sant reproduir aqui unes para .
de Mussolini pronunciades
semblea agrària de 3 de nov.,_
del 31928 en la plaça Venezia~ll!~
volgut que l'Ag3ricultur!'- an aitb
1
davant de l'economia italiaelSna poble.!
amb fonamentades raons;
.
que abandonen la terra. ~tan ~
demnats a la decadènc18, 1 un """
abandonada és debades proc~

en.2:;

~et~~~~Ja f:ex~~~~enf!Is fill5

que l'han deixada.»
El que vol dir el senro~ PJ~
lini és que el pagès que
tornar
la vida ciutadana ja no vol el ou·
mai mes al tros. Pel demes. té tota
ce. en aquest cas concret. t de gela raó. Seria ben intere~u •nt. Jel
gur, establir-ne, objecti~«;, altra
causes. Però aquesta és ...qüestió que l'envesUda aqui.
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Ht ba sempre, en la dava con·
dels preus el compliment de Ja de
d!ció ri¡iéÍa de !'anomenada. lle~ran
bronze· quan l'oferta és n1~
que 1a' aemllnda, el preu
Es la resultant fatal de
rèncla.
d ·es .,.
Aquesta condició obeeiX a ¡;
rlants:
gi per
1.• Que l'oferta sob.:-ePU
augment; en la producció. restJi:l·
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CONFERENCIES
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Conferència esperantista. - Orga.
oltzada per la Federació Esperantista
Catalana, tindrà lloc dijous vinent,
dia 22, a les vult del vespre, a la SoINFORMACIO LOCAL
NOTES DIVERSES
NOTES DIVERSES
cietat esperantista «Paco kaj Amo:t
Hom b a pogut veure, tal com proEl nou Consell directiu del Reus
(Pau i Amor ) , Sa lmeron 56, una coner fi , després d'infinites r eunions nostlcàvem, que tots aquel~ propò- Departiu, despr és de les da rreres
El r edactor-cap ordena a un neò- fer ència pública pel professor se- 1 P
innombrables visites als proh oms sits de fer complir les ordenances
f it:
nyor Del!i Dalmau sobre el tema dels r espectius partits polltics, ha municipals s'han esvaït I sols queda eleccions ha quedat constltu1t així:
President, J oan Busquets Crusat;
-Feu-me una nota necrològica de d'actualitat «L'Esperanto a Alema. estat possible
organitzar una gestor!l ara en l'ànim dels gestor s les con- vice-president I, Paoayotis G. Orph a·
Tal i Tal, que acaba àe morir . Vó& nyaJ.
municipal,
en
la
qual,
-e.lmenys
13
següents
forces
per
a.
eostenir
una
Dides;
vice-president n, J osep Cas1
m a tei%.
meitat dels seus components j a va· lluita intestina que n o té alt~el m ò- tellà Baró; secretari, Josep Ferré
El noi, amatent, agafa la ploma
.
is
1
dí
tad'
d
bil
que
el
d'apoderar-se
d
a
guns
NOTICIARI
i les quartiUes. Aba?U, però, conr en serv.r, manso , a e ura e càrrecs ue estan ocupats Interina· Roigé; tresorer, Eduard Salvat PàInauguració de l'F'§Cola d'Estiu. Primo de Rivera, exe~clnt eis matet- ment ~r tal d'oferir-los als cons- mies; comptador, .EmllJ. Tost BarreelS dies triomfals de la ineludibles com <> la aurora, son, tam- sulta:
ra; vocal I, Ramon Folch Rovira;
les onze del mati del vinent dia 19 xos càrrecs consellerils i alguns de picus dels respectius partits.
tra .en uells dies que ara ens bién como ella, frescos, estimulantes; -Quant voleu que duri la nota? dA agost
tindrà lloc l'acte d 'inaugura- major lmportàncla.
El cap se'l mira i li ja:
,
El senyor cereceda, que va t:ocun- vocal li, Ramon Borbonês Mnsdeu;
pJPubllc&t~qllunYfUlS i que eus re- son siempre despertadores de la con-Home, mentre acabt avui ma- ció de l'Escola d'Estiu d'enguany al
La nota més des~acada d aquest ciar a so de bombo i platerets la vocal li, Josep Rovellat Fuster; vo~ten1
paraules del Dante: Nes- ciencia y del sentido grave de la
saló d'actes de l'Escola del Treball, esdeverument m~tpal és que el correcció i l'apercebiment dels que cal IV, Ag-11st1 Esteve Fabregat.
;otdeD ~or dolore que r!cordarsi del vi~ como el gorjeo de los pàjaros tei%.•.
El servei d'automòblls suara
Urgell. 187.
dia de la seva constituCló varen acu- es burlen de les disposicions munt·
•••
¡:111 ¡naggt e nella misen.'l. No s'ha- mauaneros y, tambtén como ellos,
Com de costum, hi prendran part dir a Casa la Vila, els gestors nomc- ctpals en e¡úronta.r-sc amb els pro- establert a la linia del Nord .fins a
En t'n tren exprés italià viatgen
¡et~~pO fe~c encara, en eosa.ncbar la alegres en el acento; son siempre oTarragona
ha vingut a augmentar
el
Conseller
de
Cultura
de
la
Genenats governativament al "ButlleU ptetaris com era de preveure, se li
{'.a Prs~· Republica No trtomfaven portunos porque se apo)'-an en la rea.- dos conspicus caps fei:&istu. El te.
d'Una manera considerable el perlll
~ e . Gil Robl~;s. fil havia un lidad del presente o del pasado pró- ma de la seva conversa és, natural- ralitat i les més altes representacions Of.cial de la Generalitat": set de la llan crémat les ales.
1 aiXi velem que no solament els dels ja molt abandonats passos a. oi~.oerrof a~tenticament. repubhca.
ximo, as1 como en la arquitectura ment, Abissínia i la necessitat que acadèmiques i culturals de Catalu- Ceda, set de la Lliga 1 set radicals.
Va haver-hi una prèvia reunió, que proptetaris no compleLKen allò es~ vell, puix que el material modern
~n
de Madrid amb Manuel del Uempo cada dia se sustenta so- tenen les nacions superpobladu d'e;z;. nya.
Podran concórrer a l'acte d'obertu- va durar molta estona, i a l'acaba- blert, sinó que, abusant de la del· emprat per l'esmentat servei és tan
vt;niem el pre.stdentr-, amb LlUis bre el dia antenor; en suma, son pansions territorials.
ment d'aquesta els radicals varen re - xadesa municipal, es fan cases no- silenciós que els conductors de vehiEn aquestes el tren frena violen- ra t{)ts els mestres i mestresses.
~s - autor del Viaje por las es- siempre históricos. Sagazmente ha
Setmana final de l'Escola d'Est iu. tirar-se 1 va. constituir-se tot seguit ves sense cobnr els dipòsits de l'al- cles no perceben la presència del
SeilO -de España--, amb Rafael Or- dil'hn un bombre ooUttco que Luls tament i se sent un aldarull de mil
Jiables a la via. Un del3 interlocu- -Em Premsa ja el programa de la l'Ajuntament gestor amb els set lli- gua., sense fer les vorer~s del car- comboi fins que aquest és molt a.
cuelaSGasset - que ara ha actuat
tors baixa per assabentar-se del que Setmana Final de l'Escola d'F.stlu, gaires 1 els set del partit dels jesuï- rer 1 altres coses que fana llarg de prop, I això, naturalment, consU1t'P dar privat en la causa per
tuel.x un perill molt remarcable.
fem públic un resum de les activitats
passa.
d'IIC~at d'aquell mmyó noble,
de la Pedrera
-A l'obrer de les brigades m uque seran desplegades des del dia 6 tes. A xl funciona actualment, at?b contar.vui 1
Al cap de poc torna. 1 diu:
rassJ inteHigent que fou Lluis de Silgran ~tlsfaccló de les dretes castiS- tindrt 11 .,;,; ~n ~fval esportiu an~ nicipnl.s Joan Urgell Marti, de 55
-Lamentable! La locomotora ha al 12 de setembre vinent.
Jiel 'causa de la qual segurament
pmx que no cal dir que si es pret l.J 1 • · del Tnrragona F e» anys, mentre escombrava al Raval
L'eix principal de les tasques d'a- ses,
jet un atropeUament. .. Com si no
" t 1 ~ ssita t d e fer a lguna pro- mena
« ~'-·
~
· ·.
~!dra. demanar la revisió -.molts
s~n a a n~ce
1 dedicat als jugadors del seu pn- de Francesc Macià, li sobrevingué
fóssim prou, encara, d'un home n'ha questa seLmana serà l'exposicio dels cessó
poUtics i escrwtors a.mtc'! de
per
a
demaruu:
que
pl<>?Ul,
la
mer
equip,
que
darrerament
ban
as- un atac de feridura. Amb un t axi
principis
que
informen
l'Escola.
acfet dos.
catalunYa, bonS amlCS de cataluEl. plat fou portat al seu domlcilL
tiva segons el mètode Decroly 1 les convemè~cla que hi assistei.xi. el solit \'ictòries esclatants.
••
Conslston,
serà
presa per
Se celebren amb força anl.ma•
fort del programa és un part1t enEls periodistes espanyol3 que va- demostracions pràctiques que hom di- tat, ja que d'haver-hi els unammts.Yturant el viatge, un viatge tnomradicals tre el Reus Departiu 1 el Tarrago- ció les festes populars del barri cle
ren amzr a Itàlia, invitats pel «Du- rà més avall.
al rostres amtcs, mans aiW~'Jcs:
Sent
Mag!.
entremlg,
cal
suposar
(que
ja
és
na
els
quals
es
disputaran
una
forEl mètode Decroly serà estudiat en
ce», foren esplèndidament tractats.
companys, Josep Gra•1 Fran·
molt suposar, en els temps que cor- mÓSa copa donatiu dels cupons «La
Recordem que actualment t.s
Allò que hom diu «COT que vols, cor In continuïtat del desenvo!upam~nt rem) qu<! entre ells deu quedar-hi Acción».
Cf5C Madnd, Josefina Cari:.bies, Ri·
poden efectuar les reclamacions que
del
nen dels 3 els 14 anys, d'una banque
desitges».
La
seva
estcida
degué
TaS Cheril.
_ Entre les ponències que es pre- es considerin pertinents sobre l'imda, per un grup de persones espe- encara algun partidari "d'aixecar el
costar força lires.
Entre els amics, un poeta: Lluls
vel de les novícies", i això ~mpre sentaran a l'Assemblea de Pesca- post de cèdules personals, el padró
En visitar unes importants obres, cialitzades en aquesta modalitat pe- seria un destorb per als interesso-; dors que es celebrarà el dia 30, es de les quals romandrà exposat al
de Tapia, que si com a ~ta té ~ta
la nostra més alta COI1Slderactó mon treballaven nombrosos obrers un dagòsica i que estan al front dïns- dels angelicals dretans, que ara es- discutirà. la Implantació durant els públic durant quinze dies.
ltllectual com anuc és d'una cordladel3 periodistes va preguntar
un titucions belgues creades pel Dr. De- tan com el peix a l'aigua.
El dependent del Centre Cie
mesos de maig, jur.y 1 jul1ol de la
croly, com són: lli. senyora. Jadotd'eil3:
litat, d·uim lleialtat, d'una stmpatia
Quan e112 d'abril del 1931, els llei- veda absoluta de pesca d'arro~sega Lectura Josep Lorente Nicolau l S
Decroly, Directora dels Serveis Mèextn~ordinaries. Una altra condició,
-Què, treballeu gaire?
datans, gairebé per unanim tat, va- ment; reglamentació de les JUnt:es presentà al Quarteret, on lliurà una
ben stDgular, que recordem d'ell: el
-Sí, senyor- va fer l'home-. Ul- dico ·Psicològics de l'Institut Decro- ren portar a Casa la Vila el seu locals; Implantació de g.uardes J~ cartera que contenia. documents
seu senyoriu, la seva. finor, la seva
tra el rendiment normal, dues ho- ly; el senyor Seghers, President del Ajuntament netament republicà, un rats marit~s de vlgil;àncta, i prL1.J- la qual fou trobada a. la Biblioteca
res mé~ p~r Abissínia i dues... per Laboratori Psico-pedagògic del doc- dels primers problemes que se 11 va bició de 1 us de la dmamlta.
. de resmentaèa entitat. Ha resultat
~~ seva visita ens quedà un
als penodtstes que ens vénen a vi- tor Decroly; la senyoreta Jadoule, Dl- presentar, va ésser el dels funclom- Ha estat aprovada la sentènc~ ésser la cartera que dies enrera !ou
rectora del Laboratori de Pedagogia
llibre ratllat per una efusiva i lm·
sitar.
i de Psicologia. d'Angleur; senyoretes ris interins i temporers. No cal dir dictada pel Consell de guerra :J~~a furtada de dintre un flutomòbil que
•••
mereScuda dedicatòria. Després.··
-Lu1s oe Tapia, el popmar poeta
el seu propietari ~ L-<à parat al carque durant els anys de la dictadura, tra els encartats pel sumari de
En un dels fulletons dedicats A la. Gallien i Cleret, Directora 1 Professooesprés han passat un dos anys i
madrileny I ex-diputa t a tes
rer de Gaudf.
ra,
respectivament
de
l'«Ecole
de
l'abús
en
coHocii;T
empleats
~·aque~la.
_:¡cg~ntinuen
al
nostre
port
els
recerca del «Món perdut», el text
¡;rmbla que n'hagin pa~a~s molts
Conr.tlt uents
A la Comissaria de Vigilància
més. El cel de la Republtca s'ha
"
parlava del clàssic «calumet de la l'Ermitage», 1 senyora Degand, Di- ta classe, va arrtbar al màxi~, pulX tres submarins que es dediquen a. una nola ha presentat una denúncia
enfosquit, està carre~at de r.ll:vola- de Tapia, burla burlando, venta, paw>, o sigui, aqueila llarga pipa rectora de l'Escola de l'Institut d'En- que aquell Ajuntament republicà que fer evolucions en aquestes aigües. contra el seu pare per mals trac_ Avui la. platja de la Rabassa- tes. La denúncia ha ~<;tat cursada el
deS de tempes.ta. Llu~ de Tàpia. ja desde hace afios, poniendo en verso que circula de boca en boca a les senyament especial del Dr . Decroly. du a la confiança de tot un poble,
De l'Institut Rousseau, de Ginebra, va abstenl!-se en absolut de donar da celebra la. seva festa major.
no és dlpu_tat . són diputats ~miltà la historia politica de Españll. Y la assemblees d'indis. Però el Jat a«- hi
Jutjat.
col!aborarà
la
senyoreta
A.
Desla. cessantia a cap temporer o inIglestas, Pcrez Madrigal, Ranur de historia social, porque en la dilatada vers va voler que el «calumet» apaEs treballa en les obres de la
coeudres.
teri, ja .fos de dreta o d'esqut'rra en
MaeztU, Calvo Sotelo, Albifiana. Què 1 obra de Luis de Tapia las costumbres regués, al text, transformat en «coela vaguem de la part baixa de
Professorade
l'Escola
Normal
de
la
la seva inclinació política, mentre
hi farem! Un dia o altre tornarà a contemporàneas estàn crlstalizadas lomet».
Reus.
sorttr el sol.
Avui diumenge, a les 9'30 del
.
I com sigui que el traductor s'ho Gener::>litat. senyora M. Comas; la complis amb la seva obligació. El Lepant, 261. cinQUè
en breves y brillantes granos de sal
BARCELONA
Avui, com que el temps és rufol I àtica; la sal que preserva. la corrup- va prendre molt a la valenta, un Directora del Grup Escolar «Ramon programa d'aquells homes era més
matf, al carrer Sant Pau I Sant Blai
Llulli>,
senyoreta
A.
Rubles,
1
el
mes-tesagradable,. tanquem-nos a. . casa; ción».
enlairat
que
no
portar
la
misèria
1
núm.
1, se celebrarà. una reunió dé
del3 tmtrants de la casa va dtr-li tre senyor B. Sarnpol.
la desesperació a les llars d'uns treagafem el llibre que . ens delXà la
Entre els que contribuïren a aques- xiroi:
pares, m _:·es I tutors de nois I noies
'
Cal
remarcar
que
alguns
dels se- balladors que, com a tals, sabien comllSlta de Lluis de Tàpta el setembre ta edició cal destacar Hernàndez
assistents a les Es.;oles Nacionals per
-No us hi encaparreu. La cosa
dcl 1932. Es u~ lhbr.e breu, massa¡ Calà, el periodista Lluis c.:e Oteyza, no té importància. Jo mateix m'he nyors conferenciants faran demostra- plir amb la seva obli.gac'ó.
tal de tractar d'anar a la constituNOTES
DIVERSES
cions
pràctiques
amb
infants
normals
breu: setanta-vult pàgmcs. En aquest l'escultor Juan Cristobal l'h:..moris- empassat ez colomet amb aquella
ció d'una associació dels mateixos.
L'actual Ajuntament gestor, inspii
deficients
i
que
l'actuació
del
Girona.
se17.
Ha
estat
denunciat
ll!bre .,.... 50 coplas de Luis de Ta~ia : ta Antoniorrobles, el Dr. Marañón, alegria.
rat i dirigit
la negror verinosa
Amb tota cura èe detalls s'es·
nyor Sampol consistirà en regir una del diari "Elper
- bi ~ .una nota q!-le advertelX : . el poeta Ramon del Valle Inclan, el
a manca de el vei de 'Girona Francesc Tlsler, per tà portant a terme l'organització òe
escola activa decrolyana durant tota cap iniciativa Correo",
reten!.r
en
el
seu
poder
unes
joies
i
la
cursa
tEste. edictón se. costeo ~r los ad- novellista Félix Irabayen, el poeta
de 24 hores que el dia Zl
que tingui un x·c dc
l'Escola d'Estiu, la. qual podrà ésser valor positiu per
l!llrndores de Lws de Tap~ para ser Antoni de Obregón, el poeta Enric
NOTICIARI
a la ciutat, s'entre- un cofret que va deixar-li en dipò· del corent mes tindrà lloc al Vevisitada
pels
mestres
inscrits
als
curlòdrom local.
regalada al .P_Ueb~o». N ,h t ha una ~ Diez Canedo, l'escriptor, Manuel A·
té a acomiadar funcionaris interins sit Vicenç Sà.nchez.
A Sant Llorenç de la Muga ha
S'acaba de posar a la venda a. sos o a la Setmana Final.
Durant el mes de juliol pr opaltra, de justtflcactó de !homenatge: zaña, l'escriptor Rivas Cherif, el doc·
-algun d'ells, duia deu i dotze anys
Per
tal
de
donar
una
visió
més
c•..Ese remolino de entusiasmo que tor Pittaluga, l'escriptor Lluis Gar· les llibreries el volum 89 de «Monoal servei de l'Ajuntament- bous estat detingut Manuel Gadea, de passat la guàrdia urba.'la va recapcompleta
de
la
tècnica.
Decroly
serà
tar
la.
quantitat de 102'15 pesetes en
tuvo fuerza para camb~ les c1:amo-j cfa Bilbao, el noveHista Alberto Intreballadors i que cobraven el mise- 25 anys, natural de València, coneconcepte d'lmpoct municipal sobre
gut professional del r obator i.
rosos vitores del Pueblo iba hactendo súa, els Alvarez Quintero, el carica- grafies Mèdiques», que publica l'o- oberta també una Exposició de ma- rable sou de 6 pessetes diàries.
S'h a. fet escàpol del seu domi- la. venda ambulant 1 al tres 50'.50 pessucaracol de h omenaj.e alrededor de t urista Manolo Tovar - gran cari· bra dels doctors Jacint Vilardell i terial escolar i de quaderns de treHUMA N I TAT cili de Besalú la velleta de 74 anys setes per r epartiment de prospectes
LutS de Tapia, a qwen el Pueblo, caturista., d'aguda i fina intenció, Francesc X. Cartada, «Les cirrosis ball d'infants d'escoles belgues que Llegiu LA
en medlo de la hora santa y . tras- l'obra del qual, avui dispersa, cal- hepàtiques» (segon volum). Va acom- palesaran l'aplicació i els resultats
I aquest programa de to baix, és Rosa Carrera, la qual té pertorbades a. la via. pública.
d'aquest
mètode.
Vàrem tenir el gust de poder
cendeote, nombraba su poeta mdlS· dria recollir en un volum o en més- panyada d'interesansts
el que va a desenrotllar l'Ajunta- les seves facultats mentals.
iHustracions.
Alternaran amb les tasques ante- ment gestor que
culible... Los ~gos de este ingenio, el poeta dramàtic Eduardo MarquiA Sant Joan de Pala.mòs ha estrènyer la :nà del nostre estimat
ha de fer la felicirios,
conferències
de
caire
divers
a
Es
immlnent
l'aparició
d'una
amic
Martí Rouret, membre de la
como los. 9:dmtrado~es que por lf:l> lec- na, el pintor GuUérrez Solana, el dl·
tat als lleidatans. Es clar que la gran estat detinguda Enriqueta Llenas
ción coti~na fu1mos al?r~diendo buixant Penagos, el pintor Romero «Blbiloteca. Sociològica Contempo- càrrec dels senyors Joan Est.elric, Pre- intelligència reconeguda a tot el món Castelló, la qual ha estat denuncia- Comissió Executiva d'E. R. de c . 1
en el espmtu su personalisima son- de Torres, l'escultor Barral, rescrip- rània.». Segons sembla, editarà e.mb sident del Consell de Cultura i Dl- clentlflc del doctor senyor Rovira da per una veïna. anomenada Josefa diputat al Parlament Català, el
rector de la Fundació Bernat Metge; Nebot, ens pot donar $Orpreses; pe- Mateu, d'haver-li
va. romandre a la nostra ciutat
ma, teruamos una deuda. Apenas es tor Gabriel Alomar, el poeta Ferproduït
de qual
per tal de visitar els presos polltics.
eu un a. to poeta, ni aún un satirico nàndez Ardavin, el noveHista Hoyos preferència aquells treballs que, per Josep M.a Tallada, Professor i Pu- rò també ens fem càrrec que aquest pronòstic reservat en una ferides
baralla.
blicista,
i
Josep
Maria
Tries
de
Bes
cano el, a.rquero que no marra una.¡ i Vinent, el mestre de periodistes i llur extensió, no poden publicar-se
- Al Mas Majordom, de Sant Ju- 1\Cés tard sortí cap a Tarragona amb
senyor, per la molta afició que té a
llecha, comparada con ser poeta del de republicans Roberto Castrovido a la premsa diària I que tampoc no Professor a. la Universitat de Bar~ do:::~ar contlnuament conferènc'es de lià de Ramis, penetraren lladres 1 el mateix objecte.
ce
lona.
hblo.»
el poeta Sa•vador Valverde, el crltlé arriben a la categoria del llibre.
Es faran visites a Institucions do- caràcter professional a totes les s'endugueren diversos objectes Yll.Justes 1 lúcides paraules merescu- Bernardo G. de Casudamo, l'escriptor
Dirigida amiJ un criteri indepen- ce.nts, recepcions a la Generalitat I grans poblacions d'Europa 1 Amèri- lorats en 300 pessetes.
dissimes.
Lluis Bello, el comedtògraf Valentln
ca, no podrà atendre degudament
A Sant Pere Pescador, ba esI merescudisslmes les de (Jaldós: Andrés, l'escriptor Antomo Espina, el dent i eclèctic, hi tindran cabuda to- e. l'Ajuntament i es celebrarà un
seva regidoria. A fe que serà una tat detingut Joan Marti Quintà, de
DE LA FESTA MA.JOR
t..B1en claro lo d!ce su gracejo, EU poeta Manuel Machado, el novelltsta ta. mena d'estudis sociològics i, per festival Jih;rario-musical infantil 1 un hllàstima.
49 anys, acusat d'haver mort la seva.
concert al Palau de la Música cata-Els
actes
en el progra.
desenfado, s u bravía sincerida d ...»
Zamacois.
sogTa Anna Costa Tapia, de 75 anys, ma oficial assenyalats
I merescudfssimes les que li dedica.
es van desgranant tal
S'obre el llibre amb una ccmposi- tant, constituirà una Iniciació als lana.
la
qual
fou
trobada.
ofegada
al
canal
problemes
més
diver30S
que
preocucom
estava.
previst.
Perez de Ayala:
ció: el vers no es ven, diuen eis edt·
del molf del terme munlcipnl de l'ArDesprés de la temença. que no es
c..•Cada. dia trae un poema de tors. I diu el poeta: no, no es ven: pen la societat humana. La sexualiTEATRE BARTRINA
mentera.
Luls de Tapia, como compen!i&ción es dóna. Es dóna al poble, que és tat, l'economia social I politica, la
reprodul~ el mal temps del dimlrt.s
A
Figueres
ha.
estat
detingut
passat, es molt agradable la tempede aquel maldito afan diario que la qui millor pot rebre'!.
Dimecres, 21 d'agost
personalitat individual, la filosofia,
Víctor Soler, per hever agredit el ratura. que estem gaudint ja que
Bíblia nos adjudica. Y estos p -emes, t
LLUIS CAPDEVILA
Extraordinari
Festival
Art1stic
vell
de
75
anys,
Francesc
Tomàs
les sectes i les societats secretes, l3
està fent uns dies esplèndids que doCompanyia Catalana
Mar! n.
nen més atractiu a les festes.
pedagogia, les recerques cientlftques Han estat concedits els preEmilia. Baró • Pepeta Fornés
Han
estat
denunciats
els
veïns
Els actes que es celebraren e!s
i els coneixements tècnics són els mis als carrers més ben
Els contes de LA HUMANITAT
J oaquim Torrents
de Peratallada Conrad Turró, Joan dies 15 i 16 estigueren molt concc.-enunciats que amb tota llur diversiFerrer
1
Faustí
Eliseu,
de
Palafru1er.
La
comèdia
en
tres
actes
reguts
tant la inauguració de 1exguarnits
tat tindran una adequada I concregell, per haver mancat a la llei de posició de majòliques del conegut c.olEL FILL DEL SENYOR GOLD
El
Jurat
fa
constar
per
endavant
caça.
lecclonista. local Francesc Marq<.~ès
ta exposició.
2on. Recital de poesies a càrque l'ha t l rprès agradablement l'es·
Ahir arribà de Begur la Colo- organitzada pels «Amics de les Arts»
rec d'EMILIA BARO I JOAOportunament en donarem més forç. conjunt dels veïns d'aquesta
nia de nenes de la Casa d'Assistèn- al local de l'Escola Elemental de
QUIM TORRENTS.
barriada en allò que es refereix a
detalls.
cia i amb els mateixos autoòmnibus Treball, com la de caricatures del
3er. Acte de concert per t·el'ornamentació d 'una bona part <'~ls
marxaren els nens cap a la dit!\ conegut dibuixant badalonl, Lluis
minent diva ANGELA MARTIseus carrers, pui." que en tots s'ha
població. També sortiren els nens de Bas, a la sala-cafè del Centre cataper GRANIER-BARRER A
NEZ, acompanyada. per J aome
pos.)lt de manifest un remarcable
les Colònies Escolars de Girona C'lP lan;sta Badaloní I la primera exl\:lestres.
devia estar aquell dia el senyor Du- sentit de ponderació, amb frtmca
pos¡cló (Social) de fotografia amaa Sant Antoni de Calonge.
La Placeta del Vi era tota rece- 1esperada i agraïda que, en passar ran. que de moment va sobtar-se. tendència al bon gust,que en més
Preus populars, No hi manqueu
lid&, .ombnua; una d'aquelles pla- de l'un a altre, illumin<\va quasi ma- L'home dels parracs no era desco- d'Un excel:leix en definitiva aptitud
En el mercat setmanal d'avui, teur, al local del Club d'Estudiants.
-Al saló de sessions del Consis::nuscules que hom troba de ve. quioa.ll!!lent el prmcipi de jornada r.egut... Ah, si! El ceguet, el seu arti~tlca.
han Ingressat 420 caps de bestiar
ent perdudes, a les grans ciutats, d'ambdós, el cec barbotejava amb client de cada. dia.
bovi, 1 s'han recaptat per arbitri tori Municipal també tingué lloc
Hauria constituït una veritable
re el brogit de les avingudes oo- sonsònia:
l'obertura de l'Exposició de dibuixos
municipal 210 ptes.
El senyor Duran, efectivamentr- satisfacció per a aquest Jurat de
~ernes. Formant part del paisatge
-Gràcies, senyor! Gràcies, se- jove encara, benestant, aqueferat poder comptar amb mitjans econòLa guàrdia municipal ha 1 :co- del nostre bon amic i malaguanyat
e .1a plaça, petnficat gairebé, hi nyor!. ..
artista
badalooJ, Santiago Mateu 1
llit sota el pont de l'Onyar a Andrea
pressós per hàbitr- aquell mati ha,: mics suficients per a recompe: r ·ar
haVIa un home, un ceguet. Sempre
Les paraules matinals del vell ce- via d'estar abstret o capficat més l'esfory i els encerts de tots els veFerrera, la qual ha estat traslladada Pla, com a homenatge a la seva
havta ocupat el mateix recó de la guet eren com un bon dia alegre, que els altres, que no hagués recor- ïns. sense excepció, però davant la
memòria.
a l'Hospital per tobar·se malalta.
Plaça ombnua. Ell, com la plaça, i la placeta ombriua del Vi s'omplia dat l'almoina quotidiana. Però el po- Impossibilitat de fer-ho aixi, no vol
Obrirem l'acte les autoritats amò
Al Dispensar! Munlc"pal ha
NOTES
DIVERSES
~~blav¡¡, tenir una edat que ja els de resplendors per mor d'aquell que bre . ceguet l'havia vist de lluny, li ni ha d'e~r-sc de fer pública. la
estat curat Jordi Mitjà, d'una fer!dA. assistència de la senyora vldun <\e
n~s "? 11 pesaven. Els parracs que no en gaudia cap.
Ha transcorregut la diada. de la a la cella, produïda pel nen Parpal Mateu 1 el conegut dibuixant sehaVIa. corregut al darrera. 1 li ha- seva complaença, ensems que adreça
~ cobnen, la barba hirsuta. els tlls
Dc vegades el 3-l!nyor atrafegat via barrat el pas. I
nyor Opisso i els literats senyors
cop lm- als concursants la felicit\l.ció més Festa Major amb calma i tranquil- en tirar-li u:1a pedra.
lllòbils, ereus. amb el tel a.ngu- 1 el ceguet estàtic sostenien con- plorava timtdament, altre
lit~
' Hem notat, però, una minva
J . M. de Sucre i Plàcid Vidal.
amb els ulls efusiva
la tasca meritòria que,
~ i mdetinible que els feia dolo- verses oreus i bescanviaven confi- recoberts per un tel Immòbil i llu- amb un per
en
les
visites
de
forasters
que,
- També hem de remarcar els acdetan alt sentit de ciutadn.tat· s de veure, tot era vell i gas- dèocies.
tes organitzats pel Centre d'Esq•Jermit:
ni3, han portat a tenne; 1 promet gut a no sabem què, no han estat
Plièabtot plegat mantenia, però, inex- Hi ha molta crisi. Tot marxa
- El ceguet, senyor.. .
ra Republicana. del districte sesrJn
des d'ara interessar els que poden tan nombroses com en altres anys.
1ement, un cert aire digne, el malament ...
A la Balma i al Borràs, llocs ou
-Té raó, perdoneu ... - ! el senyor fer-ho per tal que rany vinent es
(Artigues), especialment el que v'n·
NOTICI ES DIV ERSES
del qual us anava imposant a
-si, senyor, sl. Nosaltres tenim Duran
han tingut lloc diverses festes, l'ú·
forfollà, regirà, but.'Caquejà.:
La guàrdia. municipal ha comen- gué lloc al mati anomenat «Festa
faUra que us apropàveu a l'home. molta competència. Aqui darrera ma- el moneder, l'armilla, els ptmtalons. puguin fer més extensives les re- nica novetat que hem pogut gaudir
dels Infants i de les florS» que fou
compenses.
çat a incautar~e de les bicic!etes d'una
InAquest ceguet tenia un protector teix, al carrer del Castell, hi ha un Res; ni cinc. No portava cap peça
i simpatia a la
Ha estat, doncs. ajustant-se a les ha estat la. visita oficial de totes,
circulen sense el número ~e vegada,humanissima
verxl.es~ El senyor Duran. Ja de jo- altre cec que no ens podem veure. de coure.
possibilitats que sense menyspreu ni però de totes, les autoritats gesto- que
que honora l'entitat i dirin1~ quan encara corria amb els Aquell no és cec, s~nyor! Es ~
-AVUI s1 que m'haureu de dis- oblit de tots els esforços esmerçats res, les quals han cridat més l'a- responent de matrícula a. l'any 1934 gents alhora per l'acte portat a
d'ili t10La l'aixella ¡ el cervell ple falsari. Només és borm dels dos ulls. pensar. No porto cèntuns engrunats. en pro d'lm major lluïment de la tenció que les altres, ja que les au- ja que el passat divendres acabà el cap, despulla.~ de tot partidisme i
Illa US!ons, s'havia avesat com d'esI, amb imprudent inconsciència. festa. d'aquesta barriad'l, Que ha dic- toritats populars d 'abans no tenien termini fixat en el Ban de l'Alcaldia amb el sol guió d'ajudar al que soPerò dia vingué que es trencà l'har- afegí, com per fer encara més ver- tat el següent veredicte:
r:&rJ14a donar unes monedes al vell,
necessitat de fer aquestes exbibi· per a treure les plaques. Per é::;ser freix 1 que portaren en molt d'enprimer dia !oren incautades un cert i cura
Dlati. El cec les recollia amb monia antiga, mecànica. i allibera· semblant la seva expliCl'.Ctó sincera:
Primer premi: carrer de Santa cions i, a més, si algú les feia, a- el
111
les vint parelles j'ln·
ue!na àvides, amb aquella economia dora de l'intercanvi d'un disc èe
- Nom3s porto un bitllet de vint Eugènia, 800 ~etes.
naven a peu. Aquest any, però, ho gran nombre de bicicletes.
-Amb un èxit esclatant actuà el fants que us oferien unes flors 1 us
llliv:~ents .que solen tenir els coure per aquella salutaciÓ benefic:1 duros.
Segon prerm: carrer de Bonavls- han fet en automòbil,
. un ajut per l'Hospltal.
El ceguet resolgué el problema:
Ens temem que entre tant anar passat dijous al Teatre Bosc la com- demanaven
altres se et la VISta, en els quals els La cosa succei exactament - fixeu500 pessetes.
¿Qui podia negar-se, en veure auna .n its s•nfinen fins a assolir vos-hi bé- el dia 2 de juliol del 1934. -Això rai, senyor. Ja us tornaré ta,Tercer
premi: carrer de Martinez 1 venir de la capital 1 aquests viat- panyia de Pau Gorgé que, junt amb quelles cares infantils, absentes de
El senyor Duran travessava., co:n el canvi.
Beus &cUitat meravellosa. I, entre els
de la Rosa, del núm. 38 al 53, 300 ges amb auto, l'emprèstit que els Maria Teresa Planes I Ricard Mlli· les misèries de la vida, que tan gencegue gestos riglds. també el pobre sempre, la placeta del Vi. En tomQui s"hi hauria negat? El senyor pessetes.
gestors preparen, i algú somnia, ral, interpretaren «Los GavUanes».
lila t s era a vesat a. reconèixer la bar la cantonada recollida del car- Duran ni tan sols va pensar-bl. I,
S'esgotaren totes les localitats 1 el tlln:.ent us demanaven, a. canvi d'uDos premis de 150 pessetes, un al hauran d'ésser crescuts.
nes flors, un petit òbol per un gerde¡ ~~gosa. amiga i quotidiana reró de La Campana, un home es- asseguts l'un I l'altre a l'ombra d·uu carrer de Ramon i Cajal, tros compúblic en sorti molt satisfet.
- Corren rumors Que ben aviat
mà necessitat?
Cada d
uran- ara home fet ja, pellifat se ll plantà al davant I li porxo, va sortir la cartera lluent del près entre plaça de la Revolució 1
-El
ciclista.
J.
Miquel,
de
20
~a. nostra més expressiva Ielltata Igual, en rebre la moneda
trencà les oracions. Tan capficat senyor caritatiu i es van buldar les carrer de Torrijos, i carrer d'Astú- començaran les obres per a rarran- anys, que viu al carrer de Mata de
jament de les voreres, i que seran la nostra ciutat anava. el passat dl- clo a tots quants han contrlbu'it a
butxaques greixoses del miserable. ries.
construïdes
sense
la
claveguera,
punt jous per la carretera. de Llavaneres tan simpàtica festa.
Ja estava: el senyor Ja tenia, apipremis de 125 pessetes cada cabdal d'aquesta reforma.
Als envelats s'hi ballà tarda i nit
lada, la seva part. Noranta-nou pes- unTres
afagat amb un auto tot guiant Ja
als
carrers
de
Penedès,
Montseny
setes amb noranta cèntims, de les 1 Pr;.satge Roman, entre Indústrl.'\
- També corren veus, que nosal- bicicleta. Els ocupants de l'auto I tots es vegeren plens a curull ca
particular
el d Esquerra RepubÍica.quals vint-i-set en monedes de cou- i Còrsega.
tres no creiem, que les obres de re- eren el xofer, una. senyora i una nere.
ferèncie. seran fetes sense concurs. na; sembla. que la senyora indica na de Catalunya, i a l'espectacle
Quatre
premis
de
100
pessetes
caPerò, quan marxava. un brnç for- da un als carrers de Maurici Ser- Tot podria ésser, però ens resistim al xofer que es parés ja que la u~:na que hi donà. l'orquestra. «EEs !"atçarrut el va retenir.
es marejava, el xofer !renà. tan rà- xendes» el dia. 16 a la tarda fo.¡
Verge de l'Empar, Frater· a creure-ho.
Ja tenia altre cop al davant el rahima,
pidament, que el ciclista que ana\a insuficient. que no pogueren donar
nitat, entre Tordera I Voltaire, i LliEns
plau,
també,
pobre orb de tota la vida, fos amb bertat,
assabentar
a
entre M.enendez Pelayo I el tothom que aquestes modestes res- remolcat, en topar amb !"automòbil cabuda a la gentada. que va acuJirel paisatge tranquil de la placeta
hi per a poder gaudir de la bellesa
senyes de Castellvell i El Vilar que va trencar un vidre i un dels troso~
pacifica. 1 un grup de curiosos mai- de Lluis Vives.
vuit premis de 50 pessetes c:ula publica LA HUMANITAT són fetes ferí la senyora que anava dintre 1 dels diferents números del seu t:Y.·
\'Olents s'aplegava amb posat vagatens repertori, l'execució dels qu'l!s
ment hostil a l'entorn del senyor un als carrers de Vic, Camprodon, sempre ressenyant la veritat I sen- la nena. només so!ri el corresponen~ fou
molt acurada tal com ells sa.Neptú, Avinguda de la: Mutualitat, se cap desig de molestar ningú. surt. La senyora I el ciclista foren
humanitarL
GUilleries, Ramon I ca)al, entre els Arn que si algú és molestava, seria traslladats a la Clinica Aliança Ma- ~en fer:ho. Tots els que varen assisPer primer cop al món, el ceguet números
tir
sortiren
entusiasmats de 'll\l("ut.
81 al 89, Llibertat, entre
va donar alguna cosa al senyor, i Lluis Vives i Milà i Fontanals i Tor- perque, com vulgarment es diu, «té taronina 1 foren assistits pels doctors
La nostra felitació a tots p~r 1 è·
Esteban, Miranda, Borràs i pel pracla cua de pallo.
el fet es repetm aquell maU clar res
entre Milà i Fontanals I Tagaticant, seny_or Pons. El ciclista J:N· Xl t assoli t.
per dues vegades. De primer li basentava rendes I contusions al cap
via fet a mans el canvi pesant; manent.
------------*----~~--EL CONCURS D'A PARA·
1 la senyora unes ferides tallants
ara li allargava amb posat desdea la.. regió ccclpítal, ambdós de proDORS
(Doctrina, Legislación, Comentarios)
nyós el seu bitllet del Banc ct•EsSabem
que
són
molts
En el concurs d'aparadors s1lan
nòsllc reservat. Aquell fou trasl.la.jat DESPR ES DE LA FESTA MAJO R
panya.
al seu domicili i la senyora continua
Amb motiu de les Feste3 d'Agost
els comerciants que cons· el
El senyor no el ~osava agafar; donat els premis en la forma seviat¡re després d'haver pre;¡tJ.t ha estat Inaugurada una. admirable
però al capdavall, temorós, va acce- güent:
taten a diari com els com- declaractó ?avant el Jutge que ins- Exposició de nors I fotografies, emPrimer: J A. J oan, Bonavista, 8;
dir-hi. Va mirar -se1 ben bé I no h i
pnmeres diligències.
plaçada. al local de l'Escola d'Arts
sabé veure res. Però, quan el girà, segon: Les Gangues, PuiSl!lartl, 4;
pradors,
en afavorir llurs trul- EsIcs aóna
tercer:
Manuel
Seodra,
Asturies,
14;
per segur que s'estan i Oficis i organitzada l'Expo>ició de
davant tot el públic ~e encara
Adrn·lnlstració
·
quart:
J.
Casullera,
Plaça
del
Sol,
1,
els deguts tràmits preliminars flors per «Avant» 1 el recull de fotocreL'Cia, va quedar aclaparat i conestabliments, fan referèn· fen~
i venda, a la
l cinquè: F. Làzaro, Salmeron, 23.
per a portar a. cap les grans mot- grafies exposades al cstancb> de I h fós per la raó del ceguet.
A més es concedeix menció hocia a l'anunci que d'a· mes i cobrir les places de Sant Cris- nyoles de l'Exposició Hl&tòrico-FotoEn efecte: a l'anvers el bitllet era norifica 'a tots els veïns que han
tòfor I de la Constitució, ja que dits gràflca de la Catalunya actuaL
d'Un sol color, i duia aquests pa- contribuït
quests
han llegit a LA mercats
a
l'ornamentació
de
llurs
una vegada realitzades les
S'ha vist molt concorreguda per
raules:
carrers per al més gran esplendor
reformes quedaran a l'alçària dels la importància. de l'esmentada Ex·
HUMANITAT.
• Dispon ible per a anuncis.»
de les festes.
més moderns.
posició.
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lA MORT DEL PERIODISTA
JONES
EL PERIODISTA FOU FU·
SELLAT EL 12 D'AGOST
Pelplng, 17.-A propòsit {ie l'ass~s
slnat del periodista anglès J ones, s anuncia ara que la víctima fou faseUada pels bandits el 12 d 'agost .
Funcionaris xines JS de l'admlntstracló de la gabela han t ransportat el cadàver a Pao-Chang Hsien.
Els bandits ha vien retingut a l'últim parlamenta ri enviat per tal de
negociar amb ells sobre l'alliberac~ó
de Joncs. P er aLxò la gendarmeria
a tacà els bandits i els posà en fuga.
JONES VA ESSER ASSA~
SINAT A CAUSA D' UNA
MALA INTERPRFTACIO
Londres, 17.-Comuniquen de P elp ing a l'Agència Reuter que, segons
una versió que r.r a c ircula, Ja mor t
del periodista anglès Gareht J oncs
so - bla que fou deguda a. una falsa
interpretació.
Segons la dita versió, men tre un
ma gistrat xinès encarregat de les
negociacions per a l'entrega del rescat exigit pels band_its compha ln.
seva m issió, els band1ts es r~t 1ra ~en
a una alt ra r egió que depema d un
al tre magistrat . Aq :.~est, ignorant les
negociacions en curs, envià . tropes
per tal de cercar als ba nd its, lis
quals, creient que les negocmcions
de r escat eren una fa rsa, es volguer en venjar 1 executaren el seu preeoner.

zt!IS"MEN6!,

INFORMAC IO o·E l ESTRANGER
1

LA SITUACIO A ALBANIA

La telefonia sense fils
propaganda nazi

la Els barquers de Mosa s'han
declarat en vaga

LA CATASTROFE D'OVADA No ha existit l'atemptat contra el rei
La llista oficial de morts
Zogú
Segons una notícia iugoslava,
puja a cent onze
Mi_là, 17.. - Ha estat publicada l'atemptat
que donà motiu a la revolta
la l hsta of1clal de les vfctunes causades per la r otura d~l diC de Molar e. A la. llista no consten les alfou una cosa de gelosia
t res victunes causades pels temp:>-

t.
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LA PERSONALITAT
DE WILL ROGERs
Wlll: ~ers va néixer e
Indi el dia 4 de novetn br 0 tçrr¡tor.
18711. Es va ! er vaquer aG de la.n~
al ca p de poc temps v
17 a.nh,
seu b~tlar per a pagar-:C ven~ e¡
ge a 1 Argentina, a la r el ~.
ventures. AIH va treballae;erca et·~
«gauchos», a les pampes lllnb els
lars al mes, or americà QPer 4 dG.
declara r la guerra Boer uan es ~,
'I.Ilar a presenciar la lluita es clecu:.
1 anà des de Buenos Air de Pr~
T own. lnvertl tant de te:¡;s a Ci¡.,
carni que a rribà el dia
Ps en ~
la guerra... sense n1 u Que acabar
decld! d'acceptar la P~centav01~
que se h presentés. I va era fe!nl
una companyia teatral Fo llnlr-se a
tnt amb el nom de «Kld
Presen;
1 la seva gran Pràctica e e:rokee¡
1
cló i en el maneig del llaç n equ:ta,
molt popular.
e1 1"lln !er
A més dels seus dest¡¡r.ats
teat.r:ats, Rogers, en anys r:>ostr!Otn!l
es feu no solament un co teno~
tor ~iterar!, smó periOdista negut a~.
(;SCrlvia amb freqliència a • PUix qu~
1a Premsa
nord-americana.
Anà a Anglaterra atnb 1
ny1a. Senti la nostàlgia Pe~ f0b11Ja.
patris i tornà a Oklahotna a Stva
els seus pares. Decidí casar-sa reura
gi Betty Blake, la nola més be'u ele.
poble.
e a del
1!:5 va umr a una altra
i aparegué al Madison Sqc~~Punrta
den de Nova York. Causà e ar.
sensació 1 al cap de poc te~a gran
1egué al Teatre Hammerstein PS 8 Pa·
devil de primera classe. Zieg{¡:n vo.
1 no
trtgà a contractar-lo, i una nit del
afeg1r alguns comentaris al seu ec!df
Fou més aplaudit que mal Ca acte,
va els seus comentariS cadà DV!a.
convertl en l'ldol de la CIU~~t ~es
el seu debut cinematogràfic ·l' eu
1918, a la pantalla muda. Però any
tenir molt poc èxit, perquè el ra
important de la seva personau~
la seva veu, no es sentia Quanta~
pantalla trobà la seva veu ... apa Ja
gue en «La familia va a ParlsJare.
v~ tnomfar . sensacionalment. • i
d aleshores s ha convertit en
les persQnalitats més destacades de
Ja pantalla.
e
Era amic de gairebé tots els ~t
sonatges polftics, literaris i teatrab
qels nostres dies. La seva fama aug.
~ entà molt més perquè quan actua.
t;a amb el llaç feia cotn IUlUell
que caça les personalitats tnês e~.
tacades que hi havia al pati tle butaques.
'.l.' ots els Presidents dels Estats
Units, a partir de Wllson, l'han 8•
nomenat afectuosament pel seu Pri·
mer nom de pila.
Rogers havia viatjat per tot el món
• se l'anomenava co:u a ambaixador
extraoficial dels E!: .... ts Units.
Era principalment aficionat a viatjar en avió, i la major part dels seus
viatges els havia realitzat per l'la
aèria.
De Wlll Rogers havíem vist darrerament a Barcelona «Don EnredOSJ.
Potser la. seva millor creació rou
«La Corte del Rey Arturo».
Wlil Rogers, fora dels films «Un
yanki en la corte del rey Arturo» ¡
de «La feria de la vida», no se n'ha
estrenat cap amb els honors 1 lm·
porLància
I d'aquesta rpanera,que
en es
la mereixia.
darrera temporada,
hem vist que totes les peHfcules de
Will Rogers han figurat com a films
de complement del programa, entre
les quals s'han projectat de tant
exceHents com «Receta para la rei «Don Enredos», entre al·
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Berlin, 17. - El min istre de ProLA VAGA ES PER QUESpaganda del Reich, doctor Goebels,
TIO n E sALARis
parlan t a mb motiu de la Inauguració
H ala, 17. - Noticies r ebudes
de Ja II Gran Exposició de T. S. F ., deLa
les riber es del riu Mosa, infor a Berlin, h a posat de r elleu en el men
que s'ha declar at una vaga enseu discurs ets canvis experimen - tr e les tr ipulacions dels vaixells que
tats per la r àdio alema nya d'ençà la es tr oben alll
conquista del Poder pels n ac!onatsoS'h an prod~ït alguns desordes que r als que determinaren la catàstrofe
NOT ICIES CONT RADICTO· el general Aranitasi 1 seixanta solc:alistes. Ha afegit:
1
t
. del diC.
1. 1 d I I
R IES • ¿E LS REVOL UCI O· dats. Declara que l'única. víct ima de
" Mentre que a dar r ers dels 1932, la po !C a e r u no la pogu repn: 1 El nombre de morts és de J 11,
NARIS
CAP A T IRA NA ?
la sedició fou el general Ghilardi,
només comptàvem amb quatre mi- mir perquè eren pocs, al contra~! dels quals 97 pertanyen a la comuBelgrad,
17. - Sembla ésser que mort pels revolucionaris quan es dique
els
vaguistes,
que
sumen
les
tnna
d'Ovada,
3
a
Ja
de
Molare,
4
a
llons tres-cen ts mil a bon ats a la
el
moviment
r
evolucionari
d'Albània
rigia a P ojani, en automòbil, comles de Cipr iata i c remolino.
l'àdlo, xifr a. que cont inuava dismi- pulacions de 280 vaixells fluvials.
pr en grans proporcions.
pletament ignorant dels successos
El
Govern
h
a
enviat
alguns
destaH
an
pogut
ésser
recuperats
82
nuint, tenim avui tres milions setEl corresponsal de la «Pravda>>, de
cadàvers, dels qual:; n 'han estan Belgrad, declara que a Kadar els desenrotllats a aquella ciutat.
cents mil abonats. La direcció na cio- caments de soldats.
Les causes de la vaga són dtspu - identificats 62.
r evolucionaris resisteixen, amb èxit,
n alsoc:alista de la T. S. F . s'ha esfor1.A GELOSIA HA EST AT
L'empresa hidroelèctrica Edison, les t ropes governamentals.
MANCA LA CONFIRMA· çat per fer augmen tar encara més tes sobre les salaris.
L'ORI GEN DE LA REVO L·
propietària
del
dic
causant
de
Ja
caSembla
ésser
que
els
caps
del
moCIO OFICI AL ANGLESA
Ja creixent progressió de ràdiooients,
ELS MARINERS HAN OBS· tàstrofe, s'ha
TA AL BANE RA
compromès a fer-se viment són Sbefket i Bey Verlats!,
Londres, 17.-En r elació amb ja amb ajuts visibles. En 1933 es féu
'l'RUIT EL RIU
càrrec dels orfes fins que complei- ex-president d'Albània. El moviment
Belgrad,
17. - Les noticies que es
mort del periodista anglès J ones, els la primera comanda de 100.000 recepLa Hala, 17. _ Es coneixen detalls xin 18 anys d'edat.
sembla haver-se iniciat a la localitat publicaren ahir, de font oficial ald iar is d'aquesta nit publiquen la se- tors populars, aJ preu de 76 marcs
d M
de
Fieri,
departament
de
Barata.
banesa
1
que
declaraven que els alor. Aquesta Idea s'h a ober t carni vic· de la vaga dels mariners e
ossa.
güent informació oficial :
Segons altres informacions, els re- darulls que seguiren a l'assassinat del
«Manca encara Ja confirmació ofi- torlosament sense p erjudicar Ja ven- Els vaguistes han realitzat nombrosos
volucionar is marxen en direcció a Ti- general Ghilardi, ocorregut a F!eri,
actes de sabotatge, el més gran dels
cial de la mort del periodista britàd'altres models.
rana. Durant els (:Ombats haguts han estat confirmats per altres de
quals h a estat l'obstrucció del r iu
nic senyor G areh t J ones, el cos del daEn
1932
es
fabricaren,
amb
sense
els insurrectes, el cap de les tro- procedència particular .
momitjançant
el
fondejament
en una El govern grec vol demanar
qual h avia estat trobat el mati del del de r eceptor popular, 971.000 a pR;- zona d <>termlnada
pes
governamentals, Djemal Ardas,
de
280
embarcaSegons noves notícies fetes públidivendres, a les immediacions dc
33
ques per l'Agència oficiosa de Pr emP ao-Cjang per un escamot de sol- rells d\ 'fó5~0 ~·; 3~~- 0~~ d~bn f~~~k cions q~ue Impedeixen totalment Ja un emprèstit a Anglaterra ha estat mort.
sa d'Albànià, les forces rebels, forAtenes, 17. - El ministre de Fin avegació.
dats xinesÓs. El representant de l'am- caren · · •
MILI TARS I FUNCIONARIS mades de 35 gendarmes 1 alguns palLes tropes i els bombers h an Ini- nances senyor Pesmazoglu ha sor tit
baixador a K algan, capità Miller, i eren model popular, 1 e,n 193~. 1 mlINTERVENEN EN EL MOVI· sans, ocuparen Ja població de F1erl,
el periodista alem n.1y Mueller, que lió 70.000, de diversos t pus, 1 817.000 ciat Ja pesada tasca. de portar a di- en direcció a París 1 Londres, ,;¡orMENT
des d'on es dirigiren en direcció a
versos llocs de la vora les 280 embar - tant, segons sembla, una impor tant
fJu segrestat juntament am b J ones, receptors populars.
Belgrad,
- Segons les darre- Lushuja. En aquesta darrera poblaEl receptor popular, h a est,at, cac ons. Aquesta operació es realit- missió del G overn d'Atenes r elacio- res noves 16.
h an sortit cap a Pao-Chang a fi
procedents
d'Albània
la
ció
es trobaren amb les tropes qel
d'identificar el cadà ver trobat pels doncs, _una .. ocasió de treball sup.e- za a mb grans precaucions ja que es nada amb la gestió d'un emprèstit. insurrecció no ha pogut ésser domi- Govern,
que dispersaren els r ebels
mentan .. dlmpor tància fon a men_ta_l, velen rondar per les vores del Mosa
soldats xinesos.»
nada en cara. S'afirma que simpatit- sense causar-los víctimes.
i Ja In dustria de la ,r àdio _ha d~c1d1t gr ups de vaguistes, segons sembla
La
qüestió
del
Chaco
zen a mb els revolucionaris nombroA més, la policia ha procedit a la
S' ES PERA UNA PROTESTA ara la fabricació d_un rmlió d apa- amb Intencions n o molt bones.
Asun ción, 17.-Ha n començat a sos oficials i funcionaris. Els desor- detenció de la major ia dels r ebels.
r ells populars. Segumt aquest ex.. ~El capità d'un vaixell que inten tà arribar grans contingents
DEL GOVE ~ N ANGLES
de tropes dres queden per ara limitats a AlbàLa
Informació oficial desment
P equin 17.-La representació de ple de receptor per a tot~. _la. lndus - oposar-se al fe t que Ja seva embarca- desmobilitzades que han actuat t:n nia del Sud.
rotundament la noticia de l'atemptat
l'Agència' Reuter en a questa capital tria h a construït, per imc1at¡~a del ció fos conduïda com les altres al la carRpanya del Chaco.
Es confirma que el cap de la revo- contra el R ey Zogú, que està manconfirm a que el cadàver trobat per Fron~. de Treball un. apar~ll stan - lloc d'obstrucció del riu, fou objecte
Aquestes forces i les que vagin lució és l'ex-president del consell Tef- cada de fonament.
W'IS soldats xinesos a les immedia- dard per a les fàbriques.
ket
Beg Terlatki, que darrerament
de Ja burla de Ja tripulació a Ja qual a rribant prendran part el dia 22 cle
Una altra versió de l'assassinat
cions de P ao-Chang és, en efecte, E:l
El senyor ~oebbe~ va desc~lure tractà d'imposar-se amb el revòlver l'actual en una agna r evista mili- residí a Itàlia.
del general Gilardi, és que el seu 1. adel per iodista britàn ic J ones.
El periòdic «Pravda» augura que, tador Tshkeresi, ha comès el crim
a cont~nuacló 1 actual 1mpo: tànc1a de a la mà. Aleshores els vaguistes que tar a h onor del ma riscal Estigarribia,
S'esp era. que ~"ambaixador br ità- la ràdiO alemanya i digu~.
es trobaven a Ja vora apedregaren que se celebrarà a Asunción. Es cal- en cas d'una victòria de les tropes per gelosia. Tshkeresi havia sortit ui.
nic dirigeixi una enèrgica protesta
" L'examen del ~epart1ment dels furiosament el va'xell i destroçnrer. cula que desfilaran uns 10.000 sol- del G overn, es proclamaria una dic- poc de Ja presó, on havia complert
al Govern de Na nkln.
tadura militar .
una condemna de t res anys, per alta
mitjans de la .r:àdio alemanya ~e- les portes i vidres del departament dats i uns 2.000 caps 1 oficials.
traïció. Quan fou alliberat. algunes
mostra que la v.da CUl~lJ!al _en Sl i del capità que h agué de r endir-ee
LA TROBALLA DEL CA· en
EL
GENERA
L
ARANIT
ASI
'
persones
l'informaren que, durant el
to~s les seves ram~lcaclons es davant la super ioritat numèr ica dels
DA VE R DE JONES ES CO N· beneficia
NO HA MORT
d'això. La. ràd1o ha descotemps que estigué tancat, el genetst
FIRMA
T irana, 17. - L'Oficina Albanesa ral Ghilardi havia tingut atencions
P equin, 17.-A l'Ambaixada br ità- bcrt, de m~nera lncreib le,. les forces valuprl:eres hores de la tarda, des- Més de mil quilòmetres qua- de Premsa, desment la informació extraordinàries 1 sospitoses amb la
apareguda en alguns diaris estran- muller de Tshkeresi, per la qual co~a
nica s'ha r ebut avui la confirmació productora.. dels j oves i s h a con ve~- tacaments militars han ocupat les
drats inun-dats --- Tres-cents gers segons la qual el moviment se- aquest va concebre la idea de matar
oficial de la notícia d'haver estat ut en 1a seva protector a. ~tà en- vor es del rtu.
Els vaguistes demanen augment de
mortS
diciós de Fieri resultà sagnant i mori Ghilardi, cosa que ha portat a cap.
t robat el cadàver del periodista r..n- dada, com cap a ltra instituCI?• a estendre
u
n
pont
lnteHectuaJ
t
m?.ral
d
ant
la
carestia
de
la
vida.
gDs Ga reht Jones, el qual, després
en
tre
Alemanya
I
els
altres
pa¡:=;os
sou
av
Xang-hal,
17.
Les
inundacions
de segrestat, h a estat assassinat pels
t' '
p. les regions del r iu Groc continuen
bandits xinesos prop de Pao-Chang. del món. Dón a als altr es països una
vida molt neta de la vida alemanya.
La qües 10 pagesa
estenent-se constantment, de tal maLA TRAGICA MORT DE PO ST I ROGER S
El desenrotllamen t de la T . s. F.
de
Dinamarca
nera, que a la comarca occidental de
d'ones curtes, que assoleix ar a tots
1 ~ provincia del Xantung ha <tUcels països de la terra, s'ha r ealitzat
COM QUE EL GOVERN NO dat inundat un vast territori de
com un miracle de bon acord. DesitELS ATEN, ESTAN DISPO- mé3 de 6.000 quilòmetres quadrats.
jo aprofitar l'ocasió per a saludar
SATS A OBRAR PEL SEU Les algues han Inundat més de
calorosament la gran Delegació fran COMPTE
500 pobles.
S'han ensulclat més de 3.000 ColALEM ANYA I LA U. R. S. S. cesa de comerciants de ràdiQ que
Copenhaguen, 17. - El Govern_ ha se.:; i es calcula en 300 el nombre de
TA MBE SERA N INVITA DES participen en bloc a l'obertura de
..
1
A LA CO NFEREtiC"IA NAVAL l'Exposició. Espero que aquesta v:s:- rebutjat, en l'essencial, les relv!ndica- perspnes ofegades. Els fugitius s·....
~
Lond,res, 17. - Segons noticies ta contribuirà a enfortir Ja· iclea de c~ons exposades 'pels camperols amb leven a 170.0()0.
Malgrat els desesperats esforç,'s
que s'han fet públiques aquest :na- la. pau, i espero que tots éol·labore- motiu de la s:va marxa del 29 dc
0
Q
I
dels equ ips de defensa, han cedit tiJ
t! Alemanya i la Unió Soviètica t~m rem en aquesta tasca de tot cor i juliol.
unànimement.
En
Vista
d'això
els
agricultors
esdics,
i
Ja
població
s'ha
vist
obligaqa.
•
•
,.
En una llista publicada a Amèrica
~ seran invitades a. participar a 'R.
Tot .el treball de. la 'ràdio ale.ro.a.- t!ln disposats a acabar amb el tipus J a refugiar-se a les muntanyes, urt
·
• "' v
també, 1 en la qual es volia demospròxima Conferència Naval, la .::ontrar que a Hollywood no lot són dl·
vocació de Ja qual, a Londres, s'es- nya està guiat per la voluntat na - da canvi fixat nrbitràr"àment I a de- · bres 'í damunt els terrats.
·
1 · list i
1
· · ·
rogar les restriccions d'importació ' , .
.
I
vorcis, s'esmentaven els matrunonJ.;
pera per al mes d'octubre.
~t~~~:~~~~cio~àriir a seva lDIC.a- que proporcionen als posseïdors d'un ltaha VOl COmp1Jr eS SeUS
que feien més anys que estaven ca·
Curaré que la tàdio alemanya pu- permis de divises, guanys consideraELS ESTATS UNI TS r\0
COmpromiSOS COmercialS
dels
HA N REBUT ENCAR A lA gul conserv¡u· ets inte:- ::;c;s de :J. b:es dels quals es priva lHegalm:>nt a
INVI TAC IO
comunitat, primer perquè es doni la l'Agricultura.
amb l'exterior
Les revistes americanes molt afl·
Wash ington, 17. - El Departa- garantia que els mitjans de l'Estat
Clonades a publicar estadístiques, ca·
El Comitè de camp~rols ha declRoma 17 - S'ha publicat un coment d'Estat. no ha r ebut encari\ s guin posats al servei de tots.
da any fan un concurs per a esta·
dit enca:regar a les manufactures de mun'cat ofi~lal que qualifica de tenla invitació de Londres per a partiEl prob:!.ema de la televisió mostra produc_te.s làc~ es, escorxadors l page- ~ dencioses i desproveïdes de fonacipa r a la Conferència Naval d'oc- evidents progressos. L'organització sos af Jl ats 1 execució de les. mes~- ment les informacions publicades \\
tubr e p ròxim .
senyalat durant l'any darre~ rou:
de radioients alemanys ha obert en r ;s oportunes per a ~a modificació la Premsa estrangera que posaven
L'opinió a mericana respecte a ets barris populars de Berlín saiJns daquestes condicions msuport.ables. en dubte l'eficàcia de los .mesure~
Marie Dressler, 74 per 100; Wlii RoL'APAREL
L
CAIGUE
E:N
del
seu
company
Rogers
fou
instanaquest assumpte n o h a variat. El de televisió. Estem persuadits que
gers, 66'6 per 100, i en tercer lloc
,E:n
prlmar
lloc,
el~
~agesos
l.!iura_n
adoptades
pel
Govern
it~lià
per
a
BARRENA
I
S'ESTAVELLA
tània.
Govern a mericà segueix disposat a d;ntre poc la televisió cvolutionarà d ass~gurar-se les
Gaynor. En una altra estadis·
dlVlses aconsegUI- liquidar amb la major rapidesa posCONTRA UN ES ROQUES ¡ La catàstro~e _es. p~odui. exacta- Janet
trametre delegats a la Conferèncla
tica feta als cinemes americans pels
sible els compromisos comercia).;
Nova-York, 17. - Comuniquen de ~~nt a hles v~.1! 1 ~vult mm uts del mateixos espectadors, Will Rogers
per tal de cercar una fórmula que màgicament. Aquests són els proble- d~ amb les seves exportacions.
COJIIENTARI"' DE 1 A ccntrets per ItàUa•. relacionats amlJ Pun_ta Barrow _ ~Alaska> que, segons
substitueixi el Tractat de Washin~ mes que hem resolt i els amm a reJOUS, ora
as a.
fou declarat el primer .
~
•
les seves importaCions.
un mforme ofic1al basat en el testiton i evitar la carrera dels a rma- soldre. La ràd o no h a de provocar
Suara va, anar a Rússia, 1 viatJà
l'enveja
del poble en aquests temps
PREMSA
ments.
Des del juny darrer - diu el co- moni d'alguns esquimals, l'aviador
ELS CADAVERS DE P OST amb
passaport de periodista ...
Copenhaguen, 17. - La premsa de municatr-, Itàlia ha efectuat paga- Wiley Po3t aterrà en una petita loEl Govern amer icà segueix consi- dif!cils. Ha d'alleugerir ets cors, for. 1 ROGERS
Recorjem que una veg¡,.J.a ju~t
derant que és indispensable mante- tlficar l'ànima 1 la moral, clarament la capital Està plena de comentaris ments que cobreixen una gran part calitat esquimal anomenada WalkWashmgton! 17. - ~~ Departanir l'actual relació entr e les tlo. i sincera l sense compromisos. En sobre les mesures projectades pel del seu deute no solament per als pi, on treballà durant algunes ho- ~ent de Manna comuruca, en reia- al Polo es va fer mal, 1 arran da·
te:; americana I japonesa. Els dele- una paraula, la r àdio alemenya ha Comitè de camperols per a entaular seus compromisos anteriors, sinó per res, efectuant un detingut reconciamb la mort de Wl)ey Po3t i Ro- quest fet l'empresa que el tenia con·
gats americans en cas de no arri- d'ésser la ràdio nacionalsocialista. una llu"ta sobre les divises. Es trac- als que crearen amb noves importa- . xement i algunes reparacions al seu gels, QU'e. el guardacoste~ «North- tractat, va prohibir a tots els seus
bar-se a un acord, posaran de mani- Solament mostrant el seu amor al po- I ta dels terminis per a les mercade- cions.
aparell, el motor del QUI)ol tenia a!- la nd», vaiXell que ha, realitzat nom- a.rtistes la pràctica d'esports violents.
fest que els Estats Units tenen el bla, aquest li donarà el seu amor 1 ri· s agrícoles exportades a Angla- ¡ Per a certes mercader ies, el per· gunes falles.
Segons un diari francès, Will Rob_ro.sos salvaments_ ll:. 1 Estret de Behpropòsit de fortificar les illes Aleu- Fa g vots perquè l'Exposició de la terra.
czntatge de pagaments efectuats fou
El famós avia<ior i Rogers sopa- r.mg. i en les a1gues Que voregen gers, era un humorista com Tristandi
tianes i establir noves bases navals ràdio del 1936 obri un ca mi més en - I Es té la intenció de disminuir . e! el següent: carbó, el 85 per cent;
Bernard
a França. Will va dir •
amigablement en company!J. 1 ArLIC, ha rebut l'ordre de r el?rnar
a les possessions americanes del Pa- vers aquest. amor ~ecíproc entre el canvi de Ja corona 1 as::egu_rar a:x! mineral dz ferro, 88 per 100; alt.res ren
verses vegades que eludia la patef!U·
de:s
esqUimals,
ja
que
no
podien
re~aJ;._unta
:a~ow
_per
a
r
ecolhr
els
clfic.
tat de la majoria d'històries que d ell
els pr<: us de cost de 1 agncultura. minerals i metalls 76 per 100; cotó/ prendre el vol per l'espessa boira h
à_e~s te ?sdt I Rogers, els quals es
Pel contra ri, si els japonesos con- poble i la T. S. F.'
contaven.
Es
donarà
e.ls
productors
de
11-:!t
i
de
i
der:vats
85
per
ioo·
cautxú
89
pçr
regnant
1
L~ur
e
ras
a
ar
a
3
Estats
Units.
1
sentissin en limitar, quan menys de
·
·'
'
de
·
esmentat
vaixell
el dijous de
carz;~ xecs en 11·1ures ester !ines, p1o~10:> ., greiXos,
80 per • 100,. pasta
fet, les seves construccions, el OnAlgunes
hores després, en regis- Punta
Barrow
des sorti
rés d'have
ced-nts dels pagaments anglesoo, fusta, 70 par 100; cereals, 96 per tra r-se un xic de bonança, Wi:ey tuat la seva Visita Panual a di~ ef~c-t
vern dels Estats Units estaria ')Ot·
que més tard seran realitzats a un 100, etc. etc
Post decidí marxar maniobra que on encam·
ser disposat a donar satisfacció de
ts
po •
canvlméselevatquaeldclBancNaEl comuni~at afegeix que aquestes efectuà en males condicions perquè la seva pr~~a en aques
bon a ntuvi, sobretot, sl els altres
moments
e
onal,
Q
U·a
so~s
paga
a
raó
de
20'40.
xifres
indiquen
clarament
que
Itàlia
la
boira
si
bé menys intensa dura·
països a favorien l'aba ndonameat
LO GI ES F RANC MAÇONIQU ES
dels sistemes fixos com ha sugge;·it
~1 "Polltiken" parla d 'una especu- es proposa complir fidelmen t els va encara. L'aparell perdé éJ conROGERS, UN DELS T EM·
Anglaterra r ecentment.
LOG IES MAÇ ONIQUES
laCló formidable a la b_alxa contra seus compromisos malgrat les quan- tacte amb el sòl, però en trobar-se
PERAMENTS MES FINS
. .
.
la. cor~ma, però és possible que n o tioses despesas extraordinàries del a uns 50 peus d'alçària entrà de
DELS EE. uu.
Berlin, 17.-El mmJStre de 1 I n- trwmf1.
EL JAPO VOL DRIA QU E
moment actual 1 malgrat les difi- sobte en barrina i calgué a terra
NO FOSS IN PUBL ICA TS tenor F rick, ha ordenat als gover- ¡ El "Soclaldemokraten" parla d'un cuitats amb què topa per a rt'cupe- com un bòlid, sense que Post a conWashington, 17. - Pel secretar i
ELS
P RO GRA MES
NA· na~ors de tots els Departaments del atemptat contra la mo:1eda i expres- ra r els seus crèdits a l'estranger. segui3 evitar-ho. L'avió anà a escla- de la Defensa, P atrick H urley, s'ha Festa Moior - Agost 1935
VALS. PREFERIRI A UNA ReiCh que proceje!xin a di?SOldre to- sa dubtes sobre la legalitat de t al crèdits que sobrepassen de molt els • far-se contra unes roques cobertes demanat que la mort de Will RoVEGE U·N E L' INT ERESSANT
CON FER ENCIA AMB AN· te les l~g1es _francmaçòmques, que acció.
seus deutes com•rclats.
de molsa i glaç. La mort de Post
gers sigui perpetuada al Saló d'HoS UMARI
no s'hagm dissolt voluntàriament
1 mes IHustres de la Cambra de ReGLAT ERRA I E STA TS S'ordena
aL'!:imateix l'embargament
Setze planes de text impreses
presentants.
UNITS
sobre paper de fil de la casa
«Jo proposaré - ha dit Hur!ey •.roqulo, 17. - En els cercles ma- de totes les seves propietats.
Guarro ; v ~ ;l lan es gràfiques en
La mesura està basa1a en el der ítims es declar a que quan la "\·
LA
CATASTROFE
DE
MOLARE
que s'aixeqUi una estàtua a Rogers
paper couche; coberta iHustra~
vitació a participar en una Con- creo del President del Reich de properquè era una gran figura per ésper Antoni M. Laivira, a qua 1 r
ser un dels temperaments mé fins
ferència Naval arribi al J apó, l'Al· tecció al poble 1 l'Estat, publicat en
3
t intes
febrer del 1933 i en la llei de jullol '
mirallat haurà d'examinar atem.a- del
que
hagin
existit
a
Nord-Amèrica.
mateix any, qLie tracta de la. conme-nt les condicions de la convoca- fiscació
PR EU: 1'50 PTES
del-;
lx'ns
a
Ics
entitats
cor:tòria 1 el programa de la Conferènenemigues del poble i l'EsEL MIST ERI DE L' ACCI· De venda:
Ci.l. a bans de decidir si li és pos. siderades
tat.
DENT
sib!e acceptar la invitació.
LLIBR ERIA GRACIA
1 Washington, 17. - El Govern ha.
Hom creu que dita participactó
ASTURIES,
8 : : T ELEFO N 81 45J
ordenat que diverses guardarostes
és inútil si el Govern cl.e la Gra.1
Cam9ionats d'Europa
pn:stin qualsevol coHaboració que
Bret:mya té Intenció d'insistir en la
de rem
qüestió de la publicació dels ,Jrod'e:ls es soHlciti per a. cooperar al
grames de construccions. Hom cre•.1
trasllat als Estats Unit<¡ dels cadà- l'apar ell de Post portava flo!.!l~
Berlín, 17. - A l'estany de Grovers de Post i Rogers.
que l'Almirallat comprovarà. seme nau
s'ho.n
dtsputc.t
avui
les
proves
en el moment d'ocórrer la c~~tats
disgust la impossibilitat per a AnEl sots-secretari doel Tresor, senyor fe.
repesca per ats campionats euroS'!•a adreçat a les au 0 roeglaterra de convccar la Conferen- dc
~
..
ephen
Ibdom,
ha
·
declarat
que
d'Alaska perquè t rametin tota ue
ci,t. aquest any, ja que es prefer~IX peus de rem. El temps era un xic
s
havJa
posat
en
comunicació
amb
na de de¡,alls sobre l'accident, q
eviLar negar-se a toLa parücipac1ó C'Oi;ert, la tempera tura excellent i
1~ senyora Rogers per a posar-se troba estrany.
e r. la Conferència. prevista pel '.i'r.1.;.. l'airua estava completa ·:1ent trand
acord
sobre
els
preparatius
de
l'ent:tL. de WashL'ltong, puix que la Con- quiHa. Heus acl els r esu:tats de les
terrament. Ha afegit que immed!aEN ORME IMP RESSIO A
fer~;ncla convocada despr és del 31 di >tln tes prvvc;;:
tament SOrtiran en avió cap a A:asQuatre nm:J timoner : 1. França,
•
WASHING TON .
rt de
dP. desembre de 1935 no seria e;.
ka
els
representants
d'una
casa
de
Washington, 17. - La ~o co?l·
tlpulada en el conveni de Washin&- 7 m. 23 s.; 2. Hongria; 3. Txecoslopompe3 fúnebres, que s'encarrega- Post
ton.
1 Rogers ha causat a ·~ ROvàquia; 4. Bè:g!cn; 5. Espanya, 7 m.
ran d'emba:Samar les despulles de tal federal enorme impres~iaL a
· El Japó quedaria en lliber tat d.~ 59 s. 8·10.
Post i Ro3ers.
era molt con~gu~ ~ ep aquesDos sense t!moner: 1. Itàlia, 8 m.
negar-se a tota discussió mentre !.!3
S'ha anunciat que l'avió en què gers
Washington perque VlSitava
potències no haguessin admès '.Jrè- 15 s. 8-10; 2. Polònia; 3. Iugoslàvia;
Pc.st i el seu company intentaven ta clutat amb freqüència.
vlament els principis japonesos so- 4. Dinamarca.
el seu vol a Moscou era un nou
bre el desarmament.
Sictf!: 1. Saurin fFranc;-a), 8 m.
aeroplà d'extraordinària velocitat
«GRANS AME RICANS • Oltl
En dits cercle> s'opina també que 21 s. 4·10; 2. Tuz.l (Itàlial; 3. Koac:ue
havia rebut la llicència del Del'Almirallat preferiria discutir am~ ma (Hongria); 4. Straka (TxecosHO OV ER
t dt.S
p.utament
de
Comerç
el
dia
8
de
Xicago 17. - L'ex-PreSldeD que
Angiatcrra 1 els Estats Units sola- l<?vàquia); 5. Stipano\'lx (Iugoslàl'actual.
Era
del
tipus
Loc!>.heedment, en lloc de prendre part •·a v;al; 6. Prats (Espanya) 9 m. 41 s.
Estats Units Herbert Hoc¡>VeJ~:ar&
Orion, pro\·ei.t d'un motor Pratt- resideix
•
una Conferència que reunis, a més 2-10.
en nque;ta capital. dor W;·
Whitney-Wasp.
que
la mort del famós aVJa ilJ!presd 'aquestes tres ¡:;otències, Fran~a
Quatre sense timoner : 1. Au3tria,
L'apare:I era de tres places sl bé lcy P<?St U ha produ!~ ~ drl c.·
i It:i.lia.
7 m 48 s.; 2. Bèl3'fca; 3. Po:ònia; 4.
en aquesta OCasió s'anullà una pla- s.ió, atxi com la de I art1st~ taJlll:Jé
Iugos:àvia; 5. Hongria.
Ç!'- per a augmentar la. capacitat de nema Will R{)gers, al qua. ,dent.
PERD PARTI CI PAR AN A
Doble scull: 1. I ugos!àvia, 7 m.
carrega de combustible.
tractava persona!ment l'ex-PrCSl dt:S·
LA CON VOCADA
44 s. 6-10; 2. Txecoslovàquia; 3. ItàLa llicència expedida a l'av!ó auToqu.o, 17. - S'anuncia oficlO:B· lla.
Hoover ha qualificat ets d~ 1
tontzava perquè aquest «efectuès apareguts de cgrans amen ,. qle
ment que el J apó participarà a h I Outriggers a. vult: Primer a sèrie:
5
\'Ols de prova per a fins limitats a ha a[egit que fe1a algunst ~-sentiS
pròxi ""la Conferència Naval de Lon- 11· F rança, 6 m. 25 s. 1·10; 2. Holanviatges
transcontinenta!sll.
d res prevtSta pel T ractat de W<ts· d::l; 3. I ugoslàvia.
cu:tlvaba
la
seva
arrusta
r aciÓHem a nat pub llèan t les itramàtt~...s hu 'r r.._ ~"' s ._ _ '" cat,.slroP. u• 1\lo.are, a ltàl!:t, qt..e ha cot tut cer.·
El coronel J. Cartell del Depar- envers ells gran afecte I a~tl' J.J
h lngton, .encara que mit jançant ·er-j Segona sèrie: 1. I tàlia, 6 m. 26 s.
tenars de vlotlmes. A la fo to, uns vista del Pont d'Ovada després de la catàstro fe. Les cases del tons
tament
d'Aviació
<Miñistert
cte
Cot es cond1ctons.
3·10; 2. TxecoslovàqUia; 3. Bèlgica.
foren igualment arrasades per l'allau d'a igua
Ha acabat d1ent que hB 7t perso
merç) ha expres:>at la seva opinió seva mort rom
quelcom m0 '
CFoto K eystone)
dient que ell tenia la creença qu~ n al.
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-El _eonflicte italo ·abissi ni
[:IUM ~ NG C:, 11 D' AGOST DEL 1935

tatiana; però també pertot es queixen de la manca <farmes, que ha
de constituir un obstacle greu per
a la defensa.

«Itàlia s'ha decidit en la solució
ELS INDIGENES DE LA
del conflicte abissini, per a no cauSOJ\IALIA FRANCESA ES
per a tendes de campanya, sar dlficultats a Anglaterra. i FranMANIFESTEN A FAVOR
rne~Uls. producu;s tèxtils i, sobrW>t, ça en el terreny colonial ni en llurs
D'ABISSINIA
mandats.
cor t de cautxu.
Londres, 17.-El ctDaily Telegraph»
Italia hauria pogut tornar a pocalçtl comandes són tan Importants
Le~es fàbuques treballen dia i nJt. sar damunt la taula la qüestió dels publica una informació, procedent de
qui mbé els ablssirus han fet gran mandats que França 1 Anglaterra Djiboutl, segons la. qual, els sentiments de simpatia I solidaritat que
f t
abre de comandes, que també, bn. s'han rep tit d
ar b e péer ec e acord amb els naturals del pafs han demostrat
nollltlvat la formació d'un altt e sin- Bèl ·
g¡ca arn e1 m s refinat egoisme. pels seus veïns d'Etiopia, ha donat
ll1° t de proveedors. Etlopia compra
Eis mandats són propietat 1nterb
dlca
¡nctpalment lona, 11egums i o jec- naciOnal i poden, per tant, ésser 11oc a mesures de protecció de les
a altre3 potències. Itàlia autoritats ~ra~ceses han pres per tal
concedits
et!òptcs.
pr per a }'equip dels soldats
tek sindicat proveidor dels abissir.ts ha dirigit la seva política envers 1 de manterur 1 ordre en cas de guerra.
netat diversos vaixells per ni Ab' . 1.
El creuer «Dumont-Duville)) - diu
ISSm a pe~ a 110 haver de reclab!l port de les mercaderies adquirin;tar el dmgir la. seva. expansió cap el diari - arribarà diumen " a D ·irn d' Ad<.hs Abeba
tra115
e.s dommls colomais francesos I an- bouti. Al port han estat r~forçad~s
·
deS pel Gove
les barreres d'alambrades.
UN Dl CUKS D'AMISTAT gleSOS.>>
A Djibouti hi han estacionat calorUNA DE CLARACIO DEL
DE LA UEINA VICTORIA
A l'ilia d'H eron es col',o.
A l ?El'll PERADOR D'A BlSAoeba, 17. - El «Negus)) ¡· ze a V1ons.
Addls «NEGUSl>
caran quatre canons per a vigilar
G
SI NIA
1
Londres. 17. - A l'arxiu nacional e seu . overn segueixen atentament l'entrada del port, la rada i el demofòntC ha estaL descobert un in- les dehberac!Ons de la Conferència sert, que comença darrera la ciutat.
a
· ¡ n· ·ó d''m fan t ena
L a pe tlta guarruc¡
Paris.
de ha
gr
declarat.· <<ltàl'Ia ha
Ei «Negus))
teressant disc el q,tal conte un mts· Tripartlta
dígena serà reforçada amb un miler
satge d'amist!lt que la. reina Victòna
d'Anglaterra adreçà a l'Eperador d'A- ~~g~~ ~e i~~!nc~~;~r~g~~ss~~~ e~~~ de soldats senegalesos. Els italians
blssinia fent vots .pel mantemment tra les colònies italianes. nespres fan molta propaganda i publiquen
radiogrames de Roma, en els quals
e les bones relactons entre Angla- d'
d
. un examen seré, I considerant 1ets es descriuen els preparatius militars
terra ¡ Etiopla.
1 documents, cal concedir que aques- d'Itàlia. Es faciliten còpies, no solaA·
Addis
a
er.viat
fou
disc
st
Aque
tes acusacions estan mancades de
d
E
beba 1 tocat davant l' mpera or Me- tot fonament. Etiop¡· a ma¡· no ha. ment als francesos, sinó també al
Consolat abissini.
k
En els cercles comercials es declaneM ·disc té doble tmportància per tingut intencions agressives, ja que
1
ésser a més, l'únic que !;la registrat ~~vatéde~~n~~~> sols armes per a la ra que a Massaua i a Mogadischio,
El «Negus)) ha expressat la. seva regna febril activitat. Es diu tamoé
Ja veu de la. reina V1ctòna.
esperança nue les deliberacions de que entre els joves reclutes italians,
no acostumats a la calor 1 a la man''
ES POSSIHLE QUE LES
Par1s solucionaran pacl!icament el ca d'aigua, són freqüent!P les insoc O N V E~ s E S u U R I N conflicte.
LA COM ISS IO DE CO NC I- lacions i les malalties trop~cals.
MOLTS DIES
Els italians declaren, pel contw.,.
LI AC IO ES RE UNIRA 0 1_
París, 17.- Les questlons angleses
ri que les tropes expedicionàries w• LLU NS
i _franceses suggendes al, senyor A1
Pans, 17 . _ O!iciahnent &'anuncm porteu molt bé les dificultats del
loisi es situen dmtre ~e 1 àmbit dels
text:os que. regeixen 1 Estatut Lnter- . que la com1ssló de Conciliació çue clima.
; entén en el conflicte !talo-etiòpic es
•
oacwnal d EtiOpta.
TROPES ITALIANES CAP
com que les .P~lSS!blhtat.s, d acord reunirà el pròxim dílluns.
A L'AFRICA
1
~-Ls PREPARAT! US O' A·
amb el Negus, s h"n ampllat ~ran- ·~
Nàpols, 17. - Ha salpat en direcuiSSINIA
d_obtetracten
ça ¡ Anglaterra no
ció a Eritrea el paquebot "Prago."
Londres, 17. - L'enviat est)ecial el qual condueix mig c~ntenar de
nlr cap més av&:nta~ge r. EttOI? 1 ~·
s'obren per a ItaiL'\ diVerses posstbl· ¡ de l'Agència. Reute1 ha rcñlitzat caps i oflc als 1 522 homes de la di vi·
un viatge per ferrocarril i carretera sió de camises negres denominada
~
mats econòmiques.
M~s. com és s~but, el s.e nyor Mu.,- des de Adais Abel:ia a Barrar.
de març". Aquest vaixell conDiu que ha pogut observar arreu "23
sollm vol obtemr tambe garanlies
dueix també un important carregapolltiques.. No se.mbla que. el senyor els preparattus mtlltars que es por- ment de material de guE'rra.
A:oisi hagi aclant la totalitat de 1f's 1 ten a·cap amb intensitat 1 activ1tat
•••
reivindtcac!Ons de.l üovern ~e Roma . en aquesta regió d'EtiOpla, on espeNàpols, 17.- L'activitat en els emY la forma que aquest enten la m - ren un atac Italià d'aqui cinc 0 sis
barcaments cap a l'Africa Oriental
tluèncin. polit1ca general que vol exer- setmanes
Prop d'Arrar ht ha acamnats 25 000 italiana augmenta. constantment.
cir damunt Ellopm.
1
Amb aquestes condiciOns ~¡embla · homes de tropes re¡¡-ulars i d'irre- S'anuncia que durant aquests dies
sortiran en la mateixa direcció ataque les cto~-reres converses no ~an gulars
permès real!.:zar progressos sen~lb•_e.,;. 1 Hom creu. per altra banda, que les peïts d~ tropes i material de guerra
De totes maner~s .encam. es aVtat, tropes estacionades entre Harrar Ge- els següents paquebots: "Leonardo
j:l que la Conferencia nomes està en . logubi i Djidjiga representen un'cen- da Vlnzi", "Gianfranca", "Batlstti",
"Saturhia.", "At.laanta", " Princiuna fase d'exp!oració, SI bé g~n~ral-,tcnar de milers d'homes.
"Campania ",
G:ovanna",
El material de guerra és bastant pessa
ment, es creu que les negoctaciOns
. c~msiderable 1 està concentrat a Djid- " Wasamberg " i "Giekerk".
..
seran cxt¡;n~es:
Tunisi" han
di
"Citta
del
bord
A
dels
un
com
El term1m d aqueste~ fou lixat per I j1ga, que és considerat
antiCipat per la reumo del dia 4 de 1 llocs essencials de la defensa etiòpi- atTibat 44 voluntaris italians resisetembre del Consell de la Societat ca en el cas d'un atac italià des de dents a Tunis, que marxaran a. l'A·
frica Oriental per tal de formar part
de NaciOns. Itàlia doncs, pllt, legJ-~la costa de la Somalla.
P~rtot s'observen les mateixes dis· de les legions de voluntaris italians
tlmament empr::r r.quest temps en
cercar un arranjament tan avantat- posictons per n. resistir l'agressió i- residents a l'estranger.
41'!!!!!!"!!~~----"""'""'!'_,.-;._,""!!'!"!!""!!'!"!!~~'!!!~~!!!!'!!!!!!!!!;!;;;;;~!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jós com s1gut possible.
Tant en els cercles anglews com en els trancesos ht hn. interès en
c~rcar una solució pacifica.
(Ve de la La pàgina)
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L1ACTUALITAT POLITICA

El suïcidi de la Clínica
Psiquiàtrica

LI egi u cada dia LA HUMANITAT

L'Oficina de Premsa de l'Alcaldia
ha donat la nota següent:
«També l'ha visitat el director de
la Cllnica Psiquiàtrica, doctor Gal·
ceran, acompanyat de l'administrador de l'esmentat establiment, senyor Miró, per tal de protestar d'un
solt tendenciós aparegut en un d iari
local en donar compte del suïcidi
d'un dement ocorregut a la dita cllnlca, I t ractar dels mitjans per a. evitar la repetició de fets anàlegs.»
El diari en qüestió és LA HUMA·
NITAT. El nostre solt, que, segons
la nota, era tendenciós, ha de servir
perquè es prenguin mesures perquè
no passi més el que vàrem denunciar. No voliem res més que això.

tor! de què fou inlcuament objecte

el tresor de la catedral en la nit

del 10 al 11 de l'actual, 1 amb la seva
ànima plena de dolor de tota la hbtòria religiosa de Navarra, pel sacrileg comès contra l'adcrable creu
del Redemptor a la reliqula del
«Lignum cruels», i contra. la ver.~
rada imatge de Santa Maria la H.cal
en les joies ofertes per la devoció'
diverses vegades secular dels pam:
plonesos, ha disposat celebrar u>la
solemne funció de desgreuge per a
tributar un honor especialisslm a Jesucrist, el nostre Redemptor i a la
seva santissima Mare, la Verge Maria, en reparació de l'ofensa. inferida en el sacrilegi comés en el robatori.
La funció de desgreuge tindrà llec
demà, diumenge. Al mati se celebru.rà un acte religiós, al qual s'lnVlta
tot.es les associacions religioses de
Pamplona i a la. tarda, de desgreuge també a la catedral amb sermó
a càrrec del senyor Pau Velilla.
El capitol catedral ha inVitat tots
els catòlics pamplonesos perquè concorrin a aquests actes mvltant
també tots perquè s'unei~ln espiritualment 1 es sumin en les seves
oracions a les que s'elevaran per
a àemanar a Déu Nostre Senyor
que les activissimes recerques de' la
Policia tinguin èxit complet i puguin ésser detinguts els lladres i
recuperar el tresor robat
L'ARXIVER DE ·LA CATEDRAL DESMENT QUE OVIEDO DE LA MOTA ESTIGUES A L'ARXIU DIVERSES VEGADES
Pamplona, 17. _ El canonge arxiver de la Catedral de Pamplona ha.
fet pública a la Premsa una carta
en la qual diu, entre altres coses:
<<S'ha dit, 1 la referència ha. arribat a la Premsa, que «El Mejicano»
del qual tant es parla com a presurr~te coautor del desposseïment a
la nostra catedral, ha estat diverses
vegades a. l'arxiu del meu càrrec Es
absolutament fals. Ha tingut bona
cura de no presentar-se ni una sola
vegada. El signant ha actuat sempre
amb el seu amic i fidel servidor senyor Juli Cia, fot)graf de la Cateiè
dral presidit per la plen
a consc n•
aci
responsB:bUitat
seva
cia d_: la
tuant amb gran discreció i energia.
No són pocs els que han experimentat el nostre rigor, i aquest home alludit no s'ha presentat mal en aquella estança. Es més: solament fa uns
mesos em visità a casa meva per tal
dres
de visitar-me de neteja d
qua
an, ties! ~11or dit per a eexcusar-se
d u!l mc1de?t que tin~ué a la. po_rt~na. !:!es d aleshores m el senyor c 1a
~ jo 1 hem . Vi~t m!ll enlloc ni hem
tmgut referenc1a d ell. Ta~t és alxl
que jo e~ creia molt lluny d ac!.
E~ dmen ara que ha arribat a
cammar aquesta temporada per la
Catect;al, la_ ~ual ~a d_emostra que
tingue exqwslda dihgènc1a en eHudir
un encontre a:mb nosaltres:
No vull de1xar de consignar que
qu~tes vegades he acompanyat a
visitar el Tr~sor o he recomanat perquè ho fessm, ha estat a pf:rsones
respectables i per motius també respectables.>>

•

=

Madrid, 17.-Preguntat el senyor
Martínez Barrlo sobre l'actual situació polltica, ha dit:
-L'actual situació polltica ha arribat al màxim d'elasticitat. D'ara. en
endavant el que més i el que menys
està al cap del carrer i sap la sort
que corren després de les dues etapes de l'actuació cedista. Les dretes
es disposen a recórrer la tercera. L'\
primera., ajudar Lerroux; la segunda, coHaborar amb Lerroux, l la
tercera, suprimir Lerroux.
El periodista li preguntà:
-com donaríeu un cop d'estat?
tat?
-No hi entenc en això. Mentre va:g
tenir la responsabilit~o ~ de Govern
valg fer que tot el món estigués dins
la llei, i es cenyissin a ella els que

Intentessin desmanar-se, sense que
se m 'ocorregués, ni abans ni després, la idea de convertir-me en delinql.i.ent. Deixo per a altres el conreu de l'especialitat en cops d'estat
que, per altra banda, no tenen possibUitat d'èxit, sinó quan els orga.nismes del poder s'avenen al fet
que els violin.
-"I sobre l'acord de les esquerres'/
-L'acord entre esquerra republicana, Partit Nacional Republicà i
Unió R epublicana, sobre un pla de
govern, és complet. Momentàniament la coincidència està reduïda a
aquests tres partits. Més endavant
s'estendrà als que expressin la seva
conformitat amb les bases I orientacions marcades.

RUMORS POLITICS

estigué durant el gener en aquella
pensió..
Mat:ufestà també el p~pletari que
féu Vlda normal. Pagà 1es_tadf;l a. la
bestreta, sense fer cap. obJeCCIÓ. Ignora concretament _don procedia,
però ~ecorda que ven:a del Nord-.
Tema un bon eqwpatge, compost
d'una maleta gran, un maletl de mà
1 alguns fardells. El maleti el deixava sempr~ tancat. En canvi, la
maleta la de1Xava ob~rta.
Afegi el proptetan de la pensió
que Oviedo de la Mota sortia. molt
poc, es n:o3t~ava molt . reservat i. a
penes reb1a VlSites. Tema gran amiStat amb un sastre anomenat Juan
Gómez, arn~ el qual sortia a passeig.
. Si bé Ov1edo de. la Mota, segons
1 amo de Ja pens1ó, va rebre p~
ques Visites, en canvi va rebre molta corespondènc1a. El 20 de gener,
segons ~ecorda, esperà amb g:an lmpaciència un~ carta que arnbà poc
hi ha el sufi·
Reproduïm d'un coHega d'ahir al Gabinet ministerial
després. El dl!_!- 15 , de. ~ener celebrà
perquè hi convisquin els
una conferència te.efomca amb U!~r. mati, la s~gü;mt informació des dc c·ent llocVentosa
i Chapaprieta. No
s~nyora o senyoret_a de Pamplor.a.. Madrid, a base d'unes declaracions senyors
Això no estra~yà, Ja que haVIa ~e- obtingudes d'un dels homes de con- oblideu.. que, com a conseqüència de
clarat que tema familia a Pamp.o- fiança del senyor Maura, d'putat a la llei de Restriccions, es va a. crear,
Corts:
probablement, un ministeri d'Econona i Paris
-Heu llegit les declaracions fetes mia, al front del qual es necessitar~
L'hoste, era afable, delicat i cuit.
Mostrà gran religiositat. Cap al 20 a San Sebastian pal senyor Salazar un home competentfsslm en matèria
•·
à
d
un magn he Alonso?-hem preguntat a l'amic dt>l econòmica I de finances.
e gener, compr
-I vosaltres, eis· conservadors, quianell de plat}. amb un solltarl. d¡; senyor Maura.
-SL I en el que es refereix a una na cartera demanarleu?
g:an valor. ,L e~senyà a la pensió, 1
-El cap és el que pot parlar amb
d1gué que 1 hav1a comprat al carrer possible pa:tlclpacló en el Govern dc
forces de la "Lliga.. 1 del partlt autoritat sobre això. Jo, personalde la Sal per 6.000 pessetes.
A finals del mes de gener, va so- conservador, he de dir-vos que això -ment, crec que reclamaríem la de Go1 d 1 d' I
j
frir una afecció a la gorJ·a l es mostrà molt preocupat. Quan acabà f:ls respon a un a ve 1 es g a guns vernació.
assumptes que l'havien portat a Ma- elements politics avui al Poder, tals
drid, manà que fos portat el seu com els agraris, alguns amics del st>- -----------------------*:----------------------equipatge a l'estació del Nord 1 la- nyor Lerroux i també determinats
mo de la pensió ignora on marxà. ministres de marcada tendència li·
L'amo de la pensió, que s•anome- beral, com, per exemple, els senyors
na Lluls Navarro ha manifestat Portela i Chapaprleta.
-I quin és el pensament del setambé que es propÓsa donar com¡,te
d'aquests detalls a la Direcció Gene- nyor Maura?
-El nostre cap no menysprea una
r al de se~_etat. També ha dit que
les fotografies que publiquen els participació en el'Poder. Es clar que
periòdics, encara que contenen al- amb condicions. Per exemple, hi hn.
guns trets d'Oviedo de la Motn., dos punts sobre els quals no és fàcil
Saragossa. 17. - Ampliant notíhan d'ésser quelcom antigues ja que s'arribi a un acord amb massa cies sobre la situació política creada
LA CONFERENCIA f~S FAque quan estigué a la pensió t'ema rapidesa. Un d'ells, el de més im- amb motiu de la destitució del goRA SODRE LA BASE DEL
\ portàncla, es refereix a la. r eforma v~rnador cl"!l, senyor Otero, podem
el cabell gairebé blanc.
TRACTAT DE L'ANY 1903
Sembla que durant la seva estada de la Constitució. Ja és conegut el dir que la mmoria radical de l'AjunParis, 11. - En l'a<~lcle 1 del TracEL 1\IEXICA HAVI A RESI- a Madrid estigué a¡ Consulat d'Ità~ criteri del senyor Maura en allò que tament acordà trametre al Govern
tat del 1906, que s:mblo. serv rà de
DIT A SAN SEBASTIAN
lla per tal d'arranjar alguns papers. es refereix a aquest greu afer. No un telegrama que diu:
Els periodistes procuraren entrevis. és que ell no sigui partidari que es
San Sebastiàn, 17. - El comissari
base p~r als treballs de la Conferèn«La minoria radical municipal de
cap de Policia de la regió, senyor R!l· tar-se després amb el sastre Joan Gó- reformi l'actual carta constitucional. Zaragoza
cia triparti ta, les três potències firhace constar su màs enérjal, amb agents a les seves ordres mez, però aquest ja no està establert. Abans que ningú ho demanà i es gica protesta
m9.nts es manircn··~n disposades a
por sustltución goberrealitza actives gestions relacionades Sembla que viu amb un germà seu proclamà revisionista. El que passa nador civil, don
mantenir l'ccstatu QUO)) polític al i<'rJul!o Otero, llevaés que creu inoportuna, en aquests da e. cabo con desconoC'Imiento
amb el robatori comès a la catedral al carrer de Fuencarral.
ritorl d'Etiopla.
ór·
També ha estat enviat a la poll- moments, semblant tasca.
de Pam..o1ona. Com és sabut, fou el
D'acord amb l'article a, SL c., prod.al partldo en Zaragoza idenun altre punt és el de la seva par- g_anos
senyor :ffajal qui facilità la pista que c~a. de Madrid un Pla amb l'ltineradulssin canv s lnter.ors en l'imperi
señor
E tlf!cados totalmente con el
¡ G
¡
suposa que seguiren els ti ¡ '"ió
hom segueix per a la detenció de l'au- n cpe hom
africà, e!s tres Governs es mantinovern. s Otero en st1 actuaclóll gubernativa
persona en e
e pa..,
a la catec;tral. La pbllcllj. contor del fet. Ahir un periodl.&ta visi~ lladres
drien n ~utmls, i no intervindri:i
~s~ent optimista respecte al re- vol que el propi senyor Maura ocupi Y después de una. enconada ofensitinua
ca!l
l!'l:l Q.J.W.}¡;~vcl d'ells més que en el
una cartera, i sl arriba el cas que va ~e la representación local de un
lt t d ls t b 11
CONTINU'EN ELS TREBÀLLS pessetes. Es diu que aquest banqaer el senyor Raja"t _per tal àe dE!m.anar-li
-"C..,.. d'ho.~r-:>e posat d·::-cord amb els al·
; s'entrevistà fa bastant temps amb les noticie,s que ~ués en relació ~~afar :ls 1Íici:es~ queJeaUtzen per els republicatiS conservadors anés- partido polft!co en la que el señor
JUDiCIALS I P~LICI~CS
~ tres dos.
. Pamplona, 17. - El JUtg~ 1 la Po- una persona de Pamplona i 11 taa.- amb aquest afer. El senyor Ra}al diEls periòdics, en saf;>er Que Oviedo sim al banc blau, el més probable és O~ro fuê defen~i,do por e.<lta minolic1a segueixen tre~allant mcessan~ nifestà què desitjava de totes 1,as- gué que 1:es no podia manifestar i de la Mota va estar a Madrid, tor- que el cap designés un 'd lpuéat de la ria contra acusaciones de que se le
.,.,
LA PR..:.MSA ITALIANA ment en el descobnment del robaton sades comprar l'arqueta que existia que potser demà podria. facilitar al- nen a cridar l'atenció sobre el fa- nostra minoria perquè ens represen- hizo objeto.))
DIU Q,U::> BA ESTAT AN- de la catedral. Dav~nt el j~tge n~:on a la catedral de la capital navarresa. gun~ notícia.
mós pla per a robar la catedral tés, però de cap manera seria ell
També acordà la minoria radical
El periodista respectà l'actitud del de
GLATERRA LA PRIMERA comparegut el sagriStà major de la Ei banquer digué que estava disp<>Pamplona, el qual fou traçat a ministre, almenys per ara.
trencar tot'!- relació amb els orgasenyor
el
que
sospità
però
comissrn,
A VI,OLAR E}' TRACTA'!' c~tedral,. prevere s~nyor J oan .H~r· sat a pagar el que fos, o a obtenir
desig~: nismes naCionals del partit, sense
dels
causa
a
és
que
-Creieu
que
creu
Hom
Madrid.
de
presó
la
nandez, 1 el cap~lla de la sagr1sl'a, l'arqueta de la manera que pogués. Raja! i els seus agents anaven a el viatge de Oviedo de la Mota a de part del Govern que vosaltres perdre ni un bri la seva ideologia
DE LAN:Y 190o
Roml, 17.- El com~nçament de la senyor J osep Zt.ablllaga. Les seves <l.e- Envià un representant seu a Palll- realitzar alguna gestió i els esperà al Madrid pot estar relacinat arnot a- compartiu les responsabilitats del que es conté en el seu programa..
Confe¡·&ncia tripartita de Paris ha J claracions foren extenses. A la tar- plona i aquest realitzà diverses p~s carrer.
Poder, la presència del senyor Maupla.
El Comitè local del partit radical
Poc després, el Sr. Raja!, amb dos quest
P,roveït la Premsa italiana, l'ocasió da co~paregueren davant el jutg~ tions. Convençut que no hi havta.
En realitat, hom fa moltes con- ra a San Sebastian el d!a del darrer de .saragossa acordà fer seus els anl'arribaa
i
l'estació
a
marxà
agents
de precisar una v~gada més el punt e• poroer de la catedral, Pere Zo- manera d'obtenir l'arqueta per mi~
i s'ofereixen no poques pis- consell de ministres?
jectures
tenors acords 1 que comuniquin als
da de l'exprés de les 8.30 pujà al tes, pt'rò fins ara no hi ha res de
de vista Italià, que es resumeix en zaya, i t:es capellans més, i les seves jans legals abandonà Espanya.
-No crec que el senyor Maura
provincial i nacional, al cap
Ara s'afirma que l'envtat del mi- tren amb els seus acompanyants. El concret sobre on són els lladres ni hagi anat a san Sebastian expressa- Comitès
un agreujament de la controvèrsia declaraCions tambè foren molt exdel partit i r epresentants d'aquest
tens~. sobre tot la de Per~ Zozaya. lionarl jueu fou vist a Pamplona ¡:1 comissari portava a la. mà la por- tampoc sobre on són les joies r o- ment per a tractar de l'afer de què
italo-britànlca.
en les altes esferes de la política
El "G:ornale d'Italla" diu sota el El ftscal de l'Audtència est1gué pre- dia 4 d'agost i precisament en ::om- tada d'un periòdic en el qual fl.gura- bades.
També fa. constar al telegrama qu~
El subdirector de Seguretat senyor parlem amb elements del Govern.
sent a. 1 ac~e. Després no ha d1c~at panyia de José Oviedo de la Mot'\ va el retrat de Josep Oviedo de la Fernàndez
titol "Violadors de Tractats":
amb aquesta data es convoca l'As·
Ur·
Castro
a
descansant
Ara està
Matos, manifestà que ha.
"Ano-Jaterra no ha respectat mai cap prov1dencla com a consequen- 1 de Ferdinand Papaelo. El dia 5 Mota. Els policies varen recórrer el
arribat els senyals digitals ob- diales amb la seva família i sempre semblea general local per a. donar
les estipulacions del Tractat del cia ~·.aquestes declaracions, I avUI l'env_il!:t desaparegué de Pamplona ¡ tren i baixaren satisfets, segons sem- vien
tinguts a Pamplona en diversos mo- té el costum de fer excursions a les compte de tal acord 1 del seu resules dirigi en automòbil amb direcc1ó blava.
I segUira ampliant-les.
1906...
Des de l'estació es dirigiren a un bles i objectes amb els quals hague- principals platges del Nord, per tat. Aquest telegrama el signa OrenEn el rà.p1d que passa per aqul a França,
El diari desenrotlla a continuació
de la aquesta època. Però ja us haureu fi- san, president del Comitè local 1 ha
El comissari de la regió, seuyor conegut hotel de la ciutat amb el ren de manipular els lladres
els detalls de la creaèió de la soc'~~ amb. dtreccló a Saragossa, marxà
per a cometre el robatori. xat que el dimecres estigué confe- estat tramès als senyors Lerroux i
Telmo Almellones ha donat ordres propietari del qual parlaren durant Catedral
tat anglesa Abyssinian corporatl~n Llucià. Capelli.
Aquests senyals han estat aconse- renciant amb el senyor Chapaprleta. Marraco.
estona.
terminants a la Pohcla de Sarago:r una
la qual amb l'ajut de nombroses su~
Moments després el periodista s'en- guits amb grans dificultats, car apa. Potser en aquesta entrevista es parUN BANQUER JUEU VO- sa perquè en tot moment se sapi• . .
t
• t bl
e
1
LlA CO:\IPRAlt L'AKQUE- ga el lloc i moViments del jove I.J • trevistava amb el propietari de l'ho- relxien superposades i molt confuses. lés de quelcom que no estigués mo't -------------*-------~-------t ursa s «;S a ertes a ra vés. d Etlop1a,
u tel, al qual preguntà si haVia estat
Els s~nyals defl!titius trets _al Ga- en desacord amb el que vós heu dit
TA DESAPAREGUDA PER cià Capelli
rf;\cta d acaparar tota la VIda. econò.
DOS O TRES MILIONS DE
nuc~ del pals, amb l'esperança exhostatjat alli fa algun temps un se- binet d Investtgactó d~ Madrtd, res- abans. El de Finances, és un dels
SE~ffiLA QUE OVIEDO DE nyor mexicà anomenat Josep Ovledo ten ja perfectament 1 són de fàcil ministres que amb més simpatia veuPESS~TES
Plicitament. confessada d'exc_l?ure
· en el
ria l'entrada d e1 nos t re part1t
LA l'IlOTA ES A LONDRES de la Motll. i l'hostaler respongué confrontació.
Pamplona, 17. - Ha sorgit la fi.
tot competidor. Aquesta e?Ccl~to de
La policia espanyola s'ha dirigit a
tota coHaboracló amb Itàha 1 Fran- gura d'un banquer jueu que .)ferí • Pamp!ona, 17. - S'assegura uu afirmativament.
la policia italiana a fi que 11 trameti Govern. Podria succeir que en tal
~a. tant com les :naniobres angleses per l'arqueta dos o tres rrulions dc Oviedo de la. Mota es troba a ~n- -I acaba d'estar aci el comissari els senyals digitals d'Ovido de la Mo. s~ntlt hagi fet sensates consideradres. Les noticies que s'han rebut general de Policia?
Ia conca supenor del Nil, const!ta que estigué detingut a aquell pafs. c.ons, 1 que hagués volgut saber amb
M~drld, 17.-El pròxim Consell de
a Pamplona de la Policia francesa
-Efectivament.
tuel~ una violació del Tractat triAixi que siguin rebuts seran con- tot detall quina serà la constitució ~irustres anunciat per al pròxim
una
ensenyat
ha.
us
-Naturalment,
indiquen que la Policia de Paris ...reu
I
del Govern de la República, nombre dtlluns a la Granja, es verificarà a
Partlta del 1906.
frontats.
de carteres ministerials, etc., des- Madrid. Es deu això precisament a
que Oviedo de la. Mota no es troba fotografia del Sr. Oviedo?
La construcció d'un dic al llac
-Cert; però no comprenc les vosa França. A judici de la Polic•a
prés de l'aplicació de la llei de Res- què
~sana constitueix tamb:é un pretext
l'italià
Barcelona
a
Es
el consellet que com d'ordinari
triccions.
francesa o continua encara a Espa- tres preguntes.
admissib.e ~r tal d'assegurar-se
precedeix la reunió presidida }P-r
-¿Quant temps estigué ll l'hotel el
nya o es troba a Bèlgica o a AngiaPapaelos?
-Sl així fos, això voldria dir que S. E. tindrà major duració de l'aun..a_ porta d'accés envers Etiopia.
senyor de la Mota?
terra.
(Ve de la. pàg. 1 )
~s l!::u-gues li s:es de v olacions
Poques vegades com ara s'havia és Imminent la formació d'un Go- costu,mada. Començarà aquest can-Vuit o nou dies.
De tot arreu es trameten telecomes: s per Anglaterra serveixen al
mobilitzat la policia arreu de la Pen- vern amb la. coBaboració dels mau- vi d impressions dels consellers a
- ¿I és el mateix que apareix a lo. ínsula com en l'afer del robatori de rlstes.
LA POLICIA Jl¡\ PRACTIgrames a Madrid demanant l'inPerlòdtc romànic com a base per a
dos quarts de deu del mati o slgul
CAT DIVERSOS ESCOR- fotografia?
dull dels condemnats de Turon.
les joies i objectes d'art de la Cateindicar que. a conseqüència dels pro-Tant com imminent... Només que una 1:
abans que les altres vega-Naturalment.
RESULTAT
SENSE
COLLS
dral de Pamplona.
• • •
C'ediments anglesos. el Tractat del
probable. Ja us he dit abans que des.
1995 ha perdut una gran part del seu
comissari?
al
dit
heu
li
això,
-Tot
ha
hi
Barcelona
Sabem que a
El partit nacionalista basc no té
nosaltres no menyspreem aquesta
Pamplona, 17.- Per si,com és posCom sigui que diversos ministres
-Si senyor.
diversos agents afectes a la Direc- coBaboració. Però no oblideu el cri- arribaran
manies: allt on troba escalf per a sible, les joies robades de la Cate''~Ior, 1 declarar que sota el pretext
a Madrid a primeres hoI\IAORID
A
DILIGENCIES
quals
els
Seguretat,
de
General
ció
bofa
ht
les seves reivindicacions,
~ ~~burar la indepzndència I la !.11rela
dral no han passat la frontera, la
sobre
Maura
senyor
del
teri
del mati del dit dia, d'haver-se
res
Madrid, 17. - El sots-director de e:>tan treballant per tal de procurar- forma constitucional. Això pot ésser
na cara. El partit galleguista mos- Policia continua practicant estor-egrt,tat d'Etiopla, Anglaterra ha percelebrat el Consell a la residència
Seguretat, senyor Femàndez Mato, se algun detall que tingui relació un greu, potser insalvable obstacle.
tra la seva simpatia per les es- colls a diversos llocs.
pen:!~ració
segu t una polit.c:J. de
estiuenca del Cap de l'Estat no
querres que varen aprovar l'Esta..
També se n'ha efectuat un al do- sostingué una conferència telefònica amb aquest delicte.
c?nstant fins al moment que ha sorLlila
de
-creieu fàcil l'entrada.
hauria pogu~ tenir el consellet. pel
Com s'ba dit l'italià que va pren- ga en el Gabinet m:nisterial?
tut de Catalunya. La Lliga... con- micili de Jull Cea, fotògraf de la aquesta matinada amb el Cl1missarl
g.t el conflicte 1taJo-etiòpic.
temps que s invertiria en el desplatinua allunyant-se dels partits par- Catedral, 1 no ha donat cap resul- de la sisena regió, senyor Raja.! el dre part en aquest robatori havia
-També crec que els amics del çament, la duració que es desitja
qual comunicà que en ésser presen- estat en el mes d'abril a. la nostra
tidaris de l'Estatut i cada dia es tat.
LA NO TA OFIC IAL NO DIU
tinguL En aquesta reunió a. 1~
que
Cambó posarien, arribat e!
A Pamplona es segueixen an•u ta.:'a la fotografia de l'anomPnat Jo- ciutat i la policia està. treballant senyor
sent més lligada amb En Jaumar,
RES :1 QUE EXIG IRIA, EN·
que estarà present el ministre' de la
No
condicions.
determinades
cas,
personal
al
Mota
la
de
OViedo
sep
detalls.
aquests
completar
de
tal
per
la
publica
que
notícies
les
ansietat
Z'Emiliano i l'Angulo.
CARA, ITA LIA ?
de l'Hotel Term!nus, de San Sebns- Aquests mateixos agents de Madrid obstant, crec que no hi hauria grans Governació continuarà el Govern
¡Que en tan ter de coses les ga- Premsa sobre l'escandalós robatori, tiàn,
Par!s,_ 17. - El pròxim pas d imtots els servents el reconegueren d'acord com vàrem dir en la uostra inconvenients per part dels partits ocupant-se de la combinació de gopa&a
conforme
perd
es
l'esperança
i
nes d'ésser savi i d'ésser ministre!
llOrtànc¡a vital en les negociacions
o. l'acte. Aquesta mateixa diligència edició d'ahir, han pnrtat de Valèn- avui representats al Govern per a vernadors civils.
temps.
el
•••
a una 30.ucló pacifica. del conA la funció celebrada. a. la. Cate· fou realitzada amb diverses persones cia, una italiana anomenada Eda. accedir a elles.
~...,..
-----Ens oblidàvem de dir, referent
1\.fe e lta.o-abissin! depèn ara de
Bilbao amb el mateix resultat.
Urbam, la qual està rigorosament
-El senyor Salazar Alonso ha
a la millor preparació del Dia de dral, la Verge lluïa jmes deixades, dePer
d USSOhm. li.n acabar el primer dia
Pade
Prerebuts
de
oficials
calabossos
informes
als
incomunicada.
assenyalat com a suposat ministre
Lerroux en Cataluña, que tothon~ ja que les ~eves han eslat robades. ris els agents madrilenys que mar- fectura.
la Conterencia tripartits. ha esEl jutge segueix el sumari umb
de la Lliga el senyor Ventosa, que és
serà requerit a contribuir «moral
po tacllttat un comunicat conjunt
a
per
francesa
elegantlscapital
vesteix
la
a
senyora
xaren
Aquesta
.
dia
cada
que
Sembla
secret.
gran
un especialista en qüestions de Fii materialment» a la festa. Com
• r. Eden Lava! 1 A:oisi.
castany
cabell
de
alta,
és
srmament,
els
amb
d'acord
diligències,
ealitzar
r
responsabilitlt
la
més
s'accentua
nances. Si l'entrada. del prohom caque l'acte ha de tenir un caire pa. S ha liabut de font autoritzada
de la Surété Générale, hom sap ondulat, ulls grans, i de tipus dis- talà al Govern s'arribés a realitzar
triarcal i patriòtic no es refusarà dels canonges pel seu absurd pro- caps
~;~ha estat tramès un missatge tetlnguit.
fotograde
tramesa
la
s'anuncia
que
l'aper
i
assumpte
aquest
en
cedir
en quina cartera aniria ell, o quina
l'ajut de 11ingti. Els radicals Rili d Ic ll Mussoiml, en el qual se
Ho~ sap que l'esmentada senyora
fies 1 detalls als quals hom concedeix
bera i Palacios són els encarregats bandonament i la poca vtgilànc1a lmportàr.cia.. Per noticies de caràcter sostema correspondència amb l'italià ocuparia el senyor Chapaprieta?
tnr;;e~~.:\Vu, a. requeriment dels hode fer aquestes soUicituds per te- eu què tenien el tresor.
*-tat francesos i anglesos,
t1ie
-Aquest és un assumpte que cal Ossorio
Gallardo retorna
particular. hom creu saber que la que cerca la policia, i en el mes
lè/on a tots els abonats de Barce1<.,. <iP.meixt concretament les peELS CATOLICS PREGARAN policia francesa després de realitzar d'abril coincidiren ambdós a la nos- que el resolgui el cap del Govern.
lona.
1;5;~:!.; QUt> vol pbtenir d'Etiòpia,
a Madrid
De totes maneres, crec que en el
A DEU PERQUE LES J OIES intenses gestions, té el convenciment tra ciutat.
Ja ho sabe11 els nostres lectors.
Ws~ que .e.s homes d 'Estat franceEn els registres que hi ha als ho·
que els autors del robatori no han
REAPAREGUIN
passar uns dies a Barde
Després
• • •
l':-e<'11 aug,"":,o:, no tenen una Idea
ha
no
d'Espanya. Malgrat això, hom tels aL'd consta. i a més, ella
Una vegada sortit
Pamplona, 17. ce~ona:. aquest mati surt cap a MaD emanem a El Slglo Futuro que
s.~n sa de qwnes sóu les concesno hi fos. A la policia
que
pas
negat
o.
1
Paris
a
serveis
nous
disposat
h~
vulgui canviar unes setmanes el comprovada la inculpabilitat del jo- altres poblacions franceses. Tampoc 11 ha cridat molt l'atenció els frequ~ l ta:.¡a està disposada a ace
Les maletes que té la detinguda drtd ~ illuslre advocat senyor Angel
titol de les seves cròniques de Ca- ve Llucià Capelll, i una vegada ;»- no seria estrany que d'un moment a. qüents Viatges que feia ac! i cada sóu de cuir fi i porten etiquetes de Ossono I Gallardo.
1 d n[ d Et:Op:a Eden i La val han
sortit
ba
llibertat,
en
aquest
sat
per
guanyarem
no
talunya, perquè
l; u a et oaro Alo~ perquè expliFarà el viatge en automòbil m
altre es portin a cap a J\.1adrld deter- vegada s'estatjava en un hotel di- gairebé tots els hotels d'Europa.
a esglais A la darrera d'elles, lle- cap a. Saragossa.
t.::,nli Mus.so11n1 que Etiòpia faria
companyia de la seva dist'n'"da esminades diligències, a les quals hom ferent, però sempre de primera cateTenim noticies que la policia que posa.
•
~·
AQuest noi no pertany a l'Am- concedeix
gim: «El dia en Cataluña» i imn 'trct Concessions per arnbar a un
goria.
vingué expressament de Madrid i es
gran importància.
medtatament s'hi escriu: «Ladro- baixada. de Londres a Paris, tal com
e•
ciutat
nostra.
la
en
actuant
troba
vinGallardo
i
Ossorio
senyor
El
marxà
que
sabut
s'ha
Darrerament
s'havia dit, sinó a. l'Ambaixada d'Ines detenldos».
!es ~comunh:.tt tacilltat després de
OVIEDO DE LA 1\lOTA TAM- abans que l'italià, i seguia rebent després de prendre-li declaració fo~ gué a Barcelona amb motiu de pr<!·
Que suspenguin una temporade- tàlia, en dita capital de França on
nverses deia·
BE HAVIA R ESIDIT A l'II A- corresp~mdència encara que la docu- quan s'ordenà que passés a. un cala- sidir la. Festa de l'Arbre Fruiter que '
.•
e•
«E:n
té el seu empleu.
ta el titol.
• curs d aquestes actuacions
b~:n
DRID
mentació trobada no hi figura el seu bós incomunicada. Arran de les de- s'ha celebrat a la vila de Moià.
Han continuat amb gran act1Vitlt
•••
ter.ts eJtamtnat 1 analitzat els difeclaracions fetes, la policia sort! u
Madrid, 17. - Es sabé, a Madrid, veritable nom.
Sempre se'n saben de 110ves. les diligències sumarials pel jutge
tfnts ~ocuments diplomàtics refefer Wl escorcoll en una torre establerde
OViedo
fetes
José
són
que
11
que
periodistes,
preguntes
pels
les
A
senyor
plaça,
la
de
d'instrucció
assabentem
ens
Nación
La
Per
reun1ó ltre els tres països. En una
ta a una barriada aristocràtica de
a
d'any
primers
a
residí
Mota
la
quant
i
serenitat,
gran
amb
contesta
pride
des
Aquest
Rodrigo.
Garcia
Una
reina.
tenen
P()Ttugal
a
que
~ls rnt futura tractarem de trobar
Barcelona, escorcoll que pel que semL'eficàcia de l'anunci
r eina amb tots els ets i uts. El meres hores del mati fins a les úl· Madrid, en un~ pensió del carrer de als diners que li foren trobats --q,ue bla no donà el resultat que hom esfcrtmc 1t!ans per a solucionar les dis especU!ques.»
diari madrileny ens innova que times de la tarda, ha estat prenent Preciados. titulada «Penslón Nava- com ja. diguérem són en gran quan- perava..
aquesta reina Amèlia ha jet mú- declaracions a diversos canonge,s I rra». En dita pensió estigué Ovledo titat--, manifestà que un amic seu
relació directa amb la di·
No obs~nt, quedà tot disposat per
altres molt extenses als membres de estatjat una temporada.
de València els hi hàvia donat
ElS ITALIANS DIUEN Q
sica de Scarlatti a França.
ltofetes
fossin
demà
bé
o
avw
que
a
s'enperiodistes
els
ai.xè,
saber
En
RECLAM EN ABISSINIA p~~
Quan sembla que canvia de· color
Els nostres monàrquics no en la familia del porter de la catedral.
la manera
fusió del diari
El capltol catedral ha donat una trevistaren amb el propietari de la I contesta amb energia és quan u ves indagacions quela per
!.iilàN0 CREAR DIFICU LTATS
tenen prou de donar-nos un rei
policia podna
està operant
17
que,
manife3tà
els
qual
el
pensió,
profundaestan
que
dient
nota
anomenen l'italià Ferdlnando Pa- com
que també han fabricat una reiòr¡ay¡ 01 cial~di~~ Popolo d'Italla»,
per
Papaelos
al
ésser que es cerqués
ment apenats per l'exacreble roba- en efecte, José Oviedo de la. Mota paelos.
na per als portuguesos.
sl estigués ací a Barcelona.

I

Del robatori de joies
Ia la catedral de Pamplona

I

E
1 senyor Maura, o un representa nt del seu partit, entraria
en aquest G overn

El senyor Maura signà una de les
notes famoses del 4 d'octubre
VENTOSA SERIA MINISTRE D'ECONOMIA?

Harmonies radicats a Saragossa

Malgrat les actives gestions de la
policia, no s'ha pogut esbrinar el
parador dels objectes desapareguts
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SILUETES AMIGUES DE CARTAGENA •••

Les ¡ornades dels condemnats al Penal i al castell de Sant Julià
VIUe Gass
Com

•

n

L'amic J aume Corbera, a lcalde po
pular de Vilassar de Mar, fe r m re¡.mblicà 1 gran lluitador pels 1dea.,t:'
d..: Catalunya i República, aprofn.a
uns dies de lleure en les seve~ h::t·
bituals ocupacions per fer un v1atge
a. cartagena on tingue ocas16 de
visitar a les penitenciari es on e!ï
~roben reclosos els nostres amJcs
?èrez Farràs, ventu ra G_assol, Mar·
~i Esteve, Marti Barrera 1 Pere Mestres.
Aquelles terres llun_y anes són t.u!l
dHicils de visitar!! Hi ba tants Q,'J~
lòmetres a fer l Són tantes les dth·
cultats per a visitar els nostres ¡,;::npresonats que, malgrat la gran b~
na. voluntat de tots, són molt pocs
els catalans que ht han pogut anur.
Es per això que nem cregut. opor;
tuntssim, per satisfer la curtos1ta ..
dels nostres lectors, reprodulr una
llarga estona de conversa que tmguérem amb el nostre ~stimat am-.~,
durant una estada accidental a Vilassar.
Jaume corbera que toL no ba d~
nat i tot no donaria pels seus Ideals
no escatimà pas el temps que t.ns
conced1 malgrat d'esser un dia de
treball t haver d'acudir .a les .sc_v.:s
tasques. Deixà la feina 1 ~s posa a
les nostres ordre;¡ a la prunera L"'lsinuació que li ferem.

ol, Mes tres, Barr era, Estev e i Pére z Farr às a les pres ons re~pec_tives

L 'ENTREV ISTA AMB L 'AMIC
P EREZ FARRAS

Acomplerts tots aquells requisits,
el nostre amic entrà al castell l
acompanya t del capità esmentat r:·~
dreçà vers a la ceHa que ocupa el
senyor Pérez Farrà.s. A la porta W
h .J. una sentinella que cedeix el seu
lloc aix1 que arriba Wln visita, a
un brigada que no es separa ni un
sol moment del detingut i del visitant.
Act l'amic Cor bem ens manifesta
una gran emoció. No se com explicar-vos -ens diú-, l'entrevista que
vaig celebrar amb Pèrez Farràs a1
cap de prop d'un any de no havernos viSt.
-Aix1 -ens diu-, que senti Ja
meva veu, Pèrez Farràs, vestit ..1e
paisà com els seus companys, arrenca a córrer. No tingué en comote
m que hi hagués la sentinella m
e' capità que m'acompan yava ni cl
brigada que ho havia d'escoltar tot·~
Se'm tirà al damunt i m'abraçà emocionadissim . J o, com ell, tampoc no :.;a.
bin el que em passava. Vaig veure
que els ulls se li humitejave n i ...
com que als meus els passa·ta
igual, m'en valg separar un tros.
En serà dificil contar-vos les ¡Jre-guntes que, a raig fet, em féu Père-: Farràs sobre coses de Catal'..lnyfi. Tot ho volia. saber i el ~~a1g
tlobar , però, molt més assaben~t
EL CAST ELL D E SA NT JULIA
del que hom pot suposar de la d El caslell de 8ant Julià esta. Sl· tuació poUtica de Catalunya I d'a:t uat, talment com un niu d'àligues, reu d'Espanya.
al cap d'amunt d'una muntanya . pe
arrenca gs.l!ebè del mtg de ta pobla- S' H A D E PAR LAR AMB T EST I·
MONIS I EN CA STE L LA
ció de Cartagena. La seva alçada
Aix.l que havien passar. els primers
es aproximada ment d'uns 250 tn<..'moments d'efusió, el IJrigada que
tres sobre el nivell de la ciutat.
Des de baix s'albira el castell ~ tt; tenia ~ura de nosaltres se'ns adre.;:l
t~ un aspecte grisós i C{\le recorda I amb un to 1 JOlt enèrgic ens arlvagament el de Montjmc. Encara verti que de continuar la nostra conque born no sabés la destinació 1ue versa en català.- donaria per acabada
li ba estat donada fa una impressió l'entrevtSta automàticam ent.
Farrà.s i jo complirem com poguétètrica amb les seves garites per a
les sentinelles 1 les boques dels ea- ren¡ aquesta ordre i de tant en tant,
nans dirigides al tros destinat al3 cosa ns.t11ral en dos catalans. la .;onpresoners.
Per n pujar~hi és necessari llogar
Uf' automòbU a la ciutat. Són molts
els xòfers que no us hi voldran ~or
t a:- per més diners que els oteriil
car la pujada és tan ràpida i dre~a.
que els millors motors sofreixen, sovint, avaries important1ssimes.
Un cop a dalt el panorama 1..¡ue
b 'albira és magnific. Hom veu de.;
d'all1 una gran extensió de mar i
molts dels poblets situats ar ran de
le.i platges. Girant la vista vel's. a
la banda de terra el que es veu JOU
únicament muntanyes grises, formades gairebé per roques. La vegetació
!'.:> gairebé nulla. La principal rique5f\ d'aquelles contrades que eren l!.'s
n ines de plom, ha desaparegu t ~r
f explotació llur en aquests moments
està paralitzada.

I

stt uac_la a la meitat de la m untanya.
Cammant es triga uns tres quarts
d'hora d'un lloc a l'altre. H i h a '3lo1t
mal canú, especialmen t per una ,fo.- I
na. Quan les altres senyores són a
Cartagena s'instaHen, també a. l'.".smentada ermita.
LA V I DA QUE FAN

Pèrez Farrà.s contà al nostre am ~c
que el mati a primera hora. es p~
den rentar còmodamen t, encara q:¡e
l'aigua escasseja. Pod.C:!n passejar,
mitjançant permts, per un gran pati
que té unes parets altíssimes que els
priven de veure res absolutame nt
d::: l'exterior .
Al migdia dinen, com hem dit,
tots plegats 1 passen les hores de Ja
migdiada, cadascú a la seva ..!eH.a
llegint i escrivint. Cap a l tard, es
tornen a passejar i comenten el que
han llegit o les cartes que han rebut
de les seves amistats.
L'entrada de diaris al recinte del
caste11 és mo~t dificultosa i s'll'ln
d'assabenta r de' les coses de l'exterior per cartes que reben, escrites,
precisamen t, en castellà, l que &ón
objecte d'un previ· control.
~
Si les cartes a elis adreçades, t6n.
redactades en català, es retrassen
considerabl ement i les reben vuit o
deu dies més tard.
Estan tots ells contents del trac~
de la presó car, dintre una estricta
G&brleï...TGrrè'ñiSPOSà Cià.Yant ·
disciplina poden viure amb una cer~
l'objectiu
ta llibertat.
La manca t la mala qualitat d1~
l'aigua és el que eis té més preo- veure amb una certa dificultat fins
que els ulls se us acostumen a la
cupats.
foscor que hi regna.
Els amics empresonat s aixl •¡qe
EL CO M IA T
El nostre amic pogué obtenir un els comunicare n els guardians que
permis especial que li permeté v~u eren catalans els que els visita ven
re. encara, una vegada més els a- corregueren vers a nosaltres a.mb
mics empresonat s abans de marxar gran joia. L'amic Cassal anava ~.:an
vers a Catalunya car segons el R<.... tant cançons catalanes; Mestres, englament no és possible visitar cJs jogassat com sempre, feia uns crits
presos del castell de Sant Julià .més estranys; Barrera i Marti Esteve,
que una sola vegada cada mes. LèG més seriosos cridaven: benvinguts.
benvinguts I

dia hi ha. establert un torn 1 l'e n~
carregat va a visitar-los 1 s'assabenta de les n ecessitats. L'aigua els es
portada des de Ba rcelona. en els
vaixells que fan la travessia. Barcelona-Cart agena i el menjar els Ls
servit de l'hotel «Cartagena ».
Cal reconèixer que aquests homt!S,
malgrat de no ésser catalans, tene!l
cura d 'una forma admlrable jels
empresonat s 1 de les seves més utnimes necessitats. Llàstima que el
Reglament sigui, constantme nt, ;,ma
dificultat al seu interès.
També demanaren els empremnat s
a. la Dlrecció del Penal que els fos
permesa la visita de les seves dones
sense la separació dels ferros ciel
locutori a la qual cosa no accedt l'1
director.
ELS SO CI ALISTE S

L'amic Gassol pregà al senyor Corbera que, el mateix ell que els altres
amics de Cartagena fessin tot eJ
possible per tal d'obtenir que ets
presos socialistes que hi ha en aquell mateix penal gaudeixin d'iguals
millores que ells car estan junts clmb
els presos per delictes comuns i &ege1xen, en tot, la seva reglamenta ció.
Són presos politics -exclamà Gassol-, i com a tals han d'ésser tractats.
Els amics de Cartagena en rebre
aquest encàrrec per mitjà de Jaume
Corbera es disposaren a fer el 11e~
cessart per tal d'aconsegui r el qtte
demanava Gassol però, fins ara, ie:;
seves gestions no hau assolit el mês ~
petit èxit.
I

Llegiu LA HUMAN I TAT
UN ES PARAULES FINALS

L'amic Corbera abans d'acabar la
nostr.J. conversa ens prega, i bo fem,
que fem constar el seu més preg";Jn
agraïment als amics de Cartagena
per les atencions que amb ell ~ln
gueren 1 molt especialmen t per als
companys empresonat s que en tots
E LS CABELLS ARRA N
moments tenen en ells un ajut tan
Ja. sablem que els havien estat ta- necessari. Ens féu constar , encara,
llats els cabells, que vestien l'unt- que si els presos estan un xic bè es
forme de presidari, etc. 1 però no eus degut a l'auxili que reben de !ora.
n'havíem fet càrrec !rns
que els
J , V.~B.
Enric P'frez Farràs mira la postc de SOl des de la finestra del castell
veiérem.
Gassol, amb els cabells que ja ll
han crescut cosa d'un centímetre té
EL MISTERI DE US JOIES DE LA BARONESSA DE lHYSSEN
l'aspecte de més sa i de més jo·.re
Visites a lêl tomba
que abans. L'humor no U manca.
No hauria dit mai -ens diude Francesc Macià
que rapat com vaig fes tant goig ...
Ablr tingué lloc el matrimon i dt!l
Els amics Barrera, Mestres 1 Es·
jove J oan Pié amb la senyoreta !r~
teve, tenen tambê l'aspecte millor
ne Cantijoc, germana de la muque abans. Els rostres colrats pel
sol, i una joia en el semblant que
ller de Deogràcies Civit. Després do
la cerimònia nupcial, el nou matri·
ens féu veure que desentonàve m car.
moni, acompanya ts d e Deogracies
perquè no dir-ho? ens emocionà la
Civit i la seva filla Nuri, visitaren
seva presència danera. a quelles reila tomba del primer President d~
xes.
L ' ENTRADA AL CASTELL
-Esteu bé?, els preguntà l'amic
h Generalitat de Catalunya, on dl·
positaren un formós ramell de •tors
Corbera.
Després de gairebé mitja hora
naturals.
-Ara sf, contestaren tots a la ve-d'ascendir en automòbil, hom arr iba
Eis
.agents
de
policia
encarregats
La malalta té alguns moments de
També visitaren la tomba l'actor
gada.. Però no ens recordeu els •tua.& una explanada que és el cim de
ranta dies de règim d'incomunicac!ó, pel senyor Martfn Baguenes d'esbri- lucidesa, però de sobte comença a Pepe Alba. amb la seva muller FJlli·
li ~ muntanya t en la qual està uas~
nar
el
que
hi
ba
de
cert
amb
reiadesvar
iejar.
11~
Climent, els quals diposiLnren
car
solament de pensar-hi ens tor~ ció a
t~t el castell que ens or.upa. Les
la desaparició de les j oiéS de
Sabem que entre les benes que li dos grans ramells de flors de Valènnem a trobar malament.
par ets &ón altíssimes i no ['t'rmctcn
la
baronessa
Maud
Von Thyssen, es- foren posades en els primers ma- cia, vingudes expressame nt de la.
Aquest -digué Gassol adreçantveu.re res més que la porta d'entradn
capital del Túria.
se a Martí Esteve-, s i dtll'en VUlt
sense que hom es pugui !er càrr~c
El senyor Pepe Alba, com féu Ja
dies més l'han de treure mort .
L AFER MDIVANI
dc les seves dimensions.
Fèr'ñànde·z condés a mb · la seva muller. La senyOra (;.oeman s de Pérez
passada
temporada, mentre treball!
- I tu?-pregun ta.ren els altrês.
Totjust veuen arribar una pers~
Farràs
els
nl
contempla
Teatre Espanyol porta rà cada ~la.
- I vosaltres? - preguntà Gassul.
na, sigui en automòbil sirui a pell,
de
festa
rams de flors valenciants
-Es
a dir que tots es veu que t:.o
a l'explanada del davant del castell, versa era seguida en la n ostra •Icoa la tomba. on reposen Jes despulles
mullers estan dispensades de com- passaren molt malament.
es destaca immediatam ent un soldat gua.
de l'inoblidable Francesc Macià.
aquesta disposició i els és perdel Cos de guàrdia, l'únic que veien,
Al Castell de Cartagena, ultra l'a- plir
mès de Visitar-los cada dia i fins de
car els altres estan a l'intt.rior dar- mic Pérez Farràs hi ha els tlnenls
EL REGIM DEL PENAL
rera les muralles, t us pregunta, de la Guàrdia Civil Femàndez Con- romandre amb ells a la ceHa seu.;e
Els nostres amics, actualment, esquin és el motiu de la vostra pre- dés 1 Gabriel Torrents procedents testimonis.
Pérez Farràs el sseus companys, tan sotmesos al règim estr icte- dt!l
sència en aquell lloc.
LES SARDANES
d'Astúries 1 condemnats , com Pèri!Z molt optimistes 1 referent
a la seva. penal. Tenen, però, un avantatge 1
Hom li lliura immediatam ent el Farràs, a cadena perpètua.
és
que
estan
llibertat,
completame
segueixen
nt
amb
separats
una
presènll
Concurs
de Sardanistes de Sa nts.
volant, del qual s'ha proveït, abaus
Cada un d'ells té una
d'unes ci'i. d'ànim admirable i suporten el dels delinqüents comuns. Tenen ca-Organitz at pel Foment de la Sa r~
dc pujar, al Govern Militar, i el sol- dimensions aproximade s ceHa
de tres nJe- captiveri amb gran enteresa.
Ni per da un d'ells una vel·la que els hi odana de Sants, amb motiu de la Fesdat torna a l'interior del castell tres per quatre on hi tenen la ··oba,
ta Major, tindrà: lloc el dia 24 del
d 'on surt a la poca estona donant.- ll1bres, i tota mena d'objectes, per- un moment cap d'ells no ha defallit bren del mati al vespre durant el
i
projectes per a l'esdevenidor qual temps es poden passejar PE"r
que som, a les 10 de la vetlla, un
vos permis per entrar-hi.
mesos, de la seva proptetat. A més talfan
un
pati,
com
petit,
si
fos
que
ja
no
una
freqüenta
cosa.
imme~
cap
grandiós festival dedicat a la dansa
El capità que mana les forces d.~ a més h t ha un menjador d'uns ::¡unaltre pres. Ells, però, prefereixen rocatalana al formós local del Circol
guàrdia del castell us fa diverses tre metres per cinc amb una taula diata de dies.
Pregà
l'amic
mandre
Pérez
Farràs
a
les
ceBes.
al
sede
preguntes relacion~des amb la vos- ~ diverses ca.dlres per tots mobles
Sants, en el qual seren repartlt.s
nyor Corbera que fes extensiva la
Allt treballen, llegeixen o bé ~~
tra personalitat . St dueu algun ot>- 1 amb una reixa de grans
els següents premis, per valor de_ 800
dimenjecte, ca~. diners. etc., per als slons des de la qual es veu una seva salutació a tots els que s'hau criuen, 1 es reuneixen habitualme nt
pessetes, distribuïdes de la segUent
presoners. St duel': quelcom del q.te grnn extensió de mar. Com que està preocupat de la seva sort, especial- en un lloc destinat a menjador on
maner a:
ment als que signaren telegrames canvien sovint impressions poUti~
us ha preguntat .h heu de lliurar. a orientada cap a Ponent a la
Trofeu Sants
tarda
demanant
l'indult
de
ques
la
pena.
i
de
tota
tle
mena.
ell el qual, despres de revisar-ho ae- hi bat el sol. No cal dir
Primer premi. 300 ptes., del Prehi h'l. mort a. què fou condemnat.
Poden veure un t;os de ma r des
tingudamen t us ho torna si és de un.. barrots de ferro forçaque
groixuts.
sident
del
Circol
de sants.
Féu constar també d'una manera d'una finestreta que no té més enllà
la vostra propietat o ho lliura nis
Tots tres mengen a l'esmentada especial
Segon Premi: 200 ptes., del Circol
el
seu
pregon
d'un
agraïment
pam
!1uadrat,
a
coberta
amb
presos si anava destinat a ells.
una
habitació el que els fan les sev~ aquelles persones d'arreu
de Sants.
de Catalu· espes&a. tela metàl:lica. Rara vegada.
Un dels companys del nostre amic mullers a la ciutat 1, quan
Tercer premi: 100 ptes., del Foment
1:0 nya, especialmen t de Vilassar de miren a. través
d'ella
car
els
fa.
Corbera, portava un fonògraf amb hl són, de l'hotel. Per més elles
m:t.l
que &.-. Mar, on havia residit diversos anys, a la. vista. a causa de
de la Sardana de Sants.
els corresponen ts discos. Aquests no quest cas s'ha donat ben poques
l'espessor
de
ve~ que l'ajuden moralment i
Quart premi, de 75 ptes., de la. Dematerial. l'esmentada tela.
f oren lliurats als deslinatnris fins gades car la muller del tinent Confensa d'Industrial s i Comerciants de
Digueren els reclosos al nostre a~
que els feren tocar tots
dés està instaHada en una ermita
Sants
i Hostafrancs.
EL TINE NT COND ES ES CASA
mic que tots llegeixen i escriuen
Cinquè premi: 50 ptes., dels AmiCS
A LA PRESO
gairebé durant tot el dia.
de la Sardana.
Com a anècdota l'amic Corbera ens
Sisè premi: 25 ptes., del Casino de
explicà que el tienent Condés t¡uc
1
REPARTIM ENT D E CARRECS
Sants.
deu tenir uns trenta anys es casà
an:t.. la que avui és la seva muller,
Setè premi: 25 ptes., de la oruq
Per tal d'organitza r la seva esExcursionis ta de Catalunya (Barceloestant a la presó, i avui dia esp~ra tada
al presidi els nostres anúcs
,
na-Sants).
jn. un infant.
\
s'han organitzat i cada un d'ells té
La seva muller ruborosame nt he. assignada una taaca;
Vuitè premi: 25 ptes., del Cercle de
l'amic Barrera
contà al nostre amic 1 afegi que és l'encarregat
Gremis
de
Sants.
de la manutenció 1
encara que hagués sabut que l'h>t- de la neteja general
I Ballets a càrrec de l'Esbart sant
; Marti Esteve,
vien d'afusellar no hauria dubtat ve a ésser una
I J ordi, del Casino de sants, i sardanes
mena de secretari Es -Troben -a «Mas Juny»~Pa larñóS,---e¡¡
un sol moment a casar-s'hi.
per a dansar. Hi prendran part tres
-gennins - del- señvOr - Aiêiïs
general, té cura dels segells, del pt'l.- Mdivanl.
- Es tan bonic i gloriós el seu. per d'escriure,
aquf un d'ells, David, a Ja seva arribada a Parts, pro- cobles: La Principal del Vallès, de
etc.; Gassol dóna con· cedent do Heus
nom! -exclamà!
No
rd-Amèrica.
Sabadell,
Segons
La Principal Barceloruna 1
noticies, un de ls motius del viatge és
fe rèncles culturals i de tant en tant
el de l'herència del germà
Popular.
. .
explica amb aquell bon humor caLES MULLERS DELS PRESOS
Per a inscriure's al Concurs, dlriglU.
<F oto K eystone>
racteristic contes i semblances que
També parlà Jaume Corbera .unb serveixen per
vos
al
nostre
estatge,
Sants,
114,
pral.,
e del cap aquelles tigueren durant el dia d'ahir a. G t- ' ments hi ha algunes jotes que por- fins
les m ullers dels altres detinguts que nebuloses que treur
el dia 22, de 9 a 12 de ~ ~ew a..
de
tant
rona
en
tant
1
Albons,
s'h
i
per
tal
de
seguir
llurs
l
tava;
àdhuc
una
polsera
en l'actualitat es tr obaven alll. Es posen, i finalment
que
Amics de la Sardana de G racta or·
Pere Mestres investigacio ns, prop d'aquesta des- taxada 1 assegurada en cent està
mootraren molt satisfetes de l'es,at digué
mil ganitza per a avui t res ballades de
ell al nostre a.mlcr-, com que aparició.
!rancs.
dels seus marits i del seu optimiS-- és
sardanes,
que tindran lloc al maU a
el més jove no té cap càrrec 1,
De comú acord amb el j utge que
Avui la JXlliCia seguirà fent algu- la Plaça Diamant (envelat); a lat
me que comparteixe n.
J:!Orta Ja ~<lSa es feren algunes dl· nes indagacions , però h om descon~ tarda, a la P laça Virreina (San
Elles els preparen el menjar illà- per tant, està en atur forçós.
ré
ligències ...e~ resultat.
r iament i amb les seves femenin~s
oan), I a la nit al Camp d'Aleg
També estigueren a. la Cllnica de fia de poder treballar amb profit fins J(Cotxeres
LES MULLERS DE GASSOL
delicadeses els fan l'estada al casdels
Josepets),
a
cArrec
de
Girona
on es troba. allotjada Ja fe- qu! la malalta no pug-..11 declarar
MARTI ESTEVE VISITEN ELS
tell més suportable.
rida, 1 no pogueren interrogar-la per donar algun detall referent a a.quest1 la Cobla Barcelona.
SEUS MA R ITS
~ queixen, especialmen t
de la
A l'audició de la 1út prendrà p_a:.:~ó
haver-h
o
pr ohi.b:. el metge.
afer.
manca d'aigua, el mateix per a beuCor «La Violeta de Clavé• 1 la ~....
Coincld! la presència del nostre
re 1 cuinar, que per a rentar, car amic
d'homes
de l'«Orfeó Graciene», que
Corbera al presidi de Carta~
n 'hi ha molt poca 1 la que hi ha gena amb la de les senyores
interpretara n algunes cançons de llur
de
Gasés gairebé impotable.
Com a fi de !esta s·cnc.enDel robatori d'aparells foto- repertori.
sol 1 MarU Esteve. PreciSament, eus
drà un magnlftc castell de tocs d ar~
compb. Corbera, rebé alll una de l~s
gràfics
LA VI SITA AL PENAL DE
del carrer de Tallers tiflcl a càrrec de l'AsSOCiació d'In·
impressions mès fortes de la se'/a.
CARTAGEN A
dustrials i Comerciant s de oràcla:
vida.
Al penal de Cartagena o!'\ b l ha
A ltlontjuïc, avui, com tots eis ~
Arribà la senyora Gassol a mb e~
ELS DET I N G UTS H AN ESTAT PO·
els amics Gassol, Barrera, Esteve 1 seus fillets: un nen d'uns dotze
SATS A DIS FOSICl O DEL JUTGE menges, a les cinc de la tard:1, g de
anys
Mestres s'hi pot anar a visu.ar-los 1 un altre d'Uns deu. Alxi que s'obri
audició
de sardanes a la Pla(tl
·
Anit foren posats a disposició del
cada. dia. Es necessari, però, ..ma el barri
qual havia d'aparèixer
L'eminent jurisconsult senyor An- Jutjat de guàrdia els detinguts IJuis les cascades del Parc de MontJufc,
autorització que facilita el director, Gassol elspelnens
organitzade
s
pels
«Ben
Plantats».
En·
arrancaren
a
córrer
gel ossorio i Gallardo ha compli- Par pal Andrada, Cristòfor Fernàndesprés d'have r demostrat la vostra aiXi que el veieren i se li penjaren al mentat
el President del Tribunal dez Teruel, Joan Bemal Ramlrez i tracla lliure.
personalita t mitjançant la cèd11la coll -reia onze mesos que no l'ha- de
cassació de· Catalunya, Sr. San- Gonçal Arcana Ysais.
personal i respone:1t diverses pre- vien vist-. La precipitació dels nens tiago
E1s esmentats detinguts són els
Gubem, amb el qual h3. reguntes que us fan. Se'ls pot ViSitar no donà temps als empleats de tan~ corregut
totes les sales i les depen- autors del robatori de diverses mà~
cada dia durant mitja hora.
car el barr i de ferro. En intentar dències del Tribunal de les quals ha quines fotogràfiq-.Jes a l'establimen
t la gent aristocràtl..: a de .sa.rceJon't
El penal té la forma d'un rectan- passar la senyora,
diferent. l·lS fet, e1 senyor Ossorio. grans elogis. del senyor Herrera., del carrer de
Sens dubte, d'aquesta. manera
gle de grans dimensions. El seu as- guardians tancaren fou
d'una
era fàcll cercar detalls per a des,préS
revolada
Tallers,
el
passat
dia
14pecte a l'entrada és més aviat agra- la porta. i aquella dona hagué de roJunt
netejar~los
amb
els
esmentats
les torres, com succde'ftè.te
*:---~
detinguts
---dable. Passat el primer barri, on hi mandre al darrera. dels barrots C:e
s'ha tramès també un vestit de um~
Els uns han confessat el , e s
ha la guàrdia, se'n veuen enca1 a ferro sense poder estrènyer entre c.:;
re, també robades, utillatges per nl que hom els tmputa-, però d altre
,•
tres més, situats en un corredor •mrobatori com són brcx¡ues i palanque- segueixen negant 1 en el q.ue ra
se'it.
plissim.
espurnetes,
totes elles completame nt noves ferèncta a l'elegant, ha dit que~
Aix1 que haveu obtingut L'entro- gen en referir-nos aquest
1 de la. millor classe de metalls, no havia entrat mal enlloc a ro. :
cas i canvista demanada entreu a dins 1 tot viem de conversa. No el volem.'olr
éssent unes veritables eines de pre- puix que les seves mans mal ~o s ha
seguit des del cap d'avall de l'es- metre més estona. a. aquest tnst i
ci!lió.
vien embrutit amb aquesta fe~
mentat corredor veieu els presos al pWlyent r ecord.
Ha estat cursst el telegrama seA la disposició del mateix J utjat rò que no nega va que els comp
pas dels quals es van obrint els bargüent:
s'ha
tramès també un trajo de csmo- tot el qu~ robaven.
JteS
ris de ferro.
~cmo. Sr. Presldente Consejo de k.i.np i tota la r oba per a vestir-se
Per aquest darrer h&n esta~t.
El locutori està conatrult com tots LEI< ATENCI ONS D EL S D E FORA M.lni.st.ros (Madrid)
.
d'etiqueta.,
Soci
os
eS
in~
trobat
en
el
domicili
d 'un les persones que s'hi ban d
PE R A L S E M PRESONA T S
ll¡l, ...èncie5
els de les presons. T otes dues 'eld.icat Agrfcola Treballador s de la deis detinguts.
ToU! eis detinguts i los - :.::"'"""'
.z.es, separades d 'una distància a e
A Cartagena bl ha un Comitè Terra.~, Balsereny, piden indulto con~
a
quest
Gabriel r orren ts l' éret F;:;rài ï ~dè;-Coñd~C aateaïde
és
ml
xicot
jove
!etes.
que
el
Jutjat
vesd
e
guàrdh
les ~
metre 1 nt.g, són folrades de tel3. que té cura d 'atendre els ex -con~ deoados a muerte sucesos
teix elegantmen t 1 rteqüentava, amb el J utjat corresponen t. que
Turón. San Julian
metàlUca molt espessa que us els la ae.Uers dunmt la seva presó.
cada Riera, presidente.a
noms diferents, tots els llocs on \a aquest sumari.

La polic ia desconfia de treba llar
amb èxit rrent re la baronessa
no pugu i decla rar
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EL SENYOR OSSORIO I GALLARDO VISITA EL PRESIDENT
DEL TRIBUNAL DE CASSACIO
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En · cap llar catalana no _ha de mancar LA HUMANrrAT

la humanltaf
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DE TURISME

rE·X\ TRE I C I NE.M A La conferència

•

de o.• Girona

ESTIU A. CINELANDIA

EL S E·S PORfS
. FUTBOL

El senyor Vallès fa política

AVUI, A GRACIA

Avui, a BrusseHes

EL CAMPIONAT DEl MON DE
CICLISME EN CARRETERA,
AMB CANYARDO, MONTERO
I DESTRIEUX

BASQUETBOL
La selecció de primera categoria vencé el C. C. Hospitalet per 38 a 25

Davant la importància 1 diversitat Gràcia E. C. - U. E. Sant
d 'interessos de tot ordre vinculai.s
Andreu
a la Costa Brava, foren molts ..¡ue
Amb mottu de Ja testa major de
substraent-se a justificades suspicàPer a avui, diumenge, com a. final
l'\ veïna ciutat de L'Hospitalet, es
cies, es cregueren obligats a concór- de la Festa Major de la popular barju¡aren dijous .uns partits de basrer a la. reunió que, classificant-la riada de Gr àcia jugaran al camp
quetbOl, el més Interessant dels quals
pomposament de «conferència», 11&- del Guinardó els titulars esmentats,
Avui, a BrusseHes, es clourà la lm· era el que jugaren la seleccio de
Via convocat a. Girona el senyor puix que el «Santboià» es troba lmprunera cate¡¡-orm 1 el primer equip
Vallès i Pujats. Els termes de la <..r i- posstbllttzat de desplaçar-se i el «Grà- po rtant competició ciclista desenrot- del
C. C. de L'Hospitalet.
da divulgats per la premsa eren cia», en v1sta de l'exceY.ent exhibiCIÓ llada durant la present setmana a . El partit entre els equ 1ps inlantan maquiavèlicament difusos lo}Ue que féu diJOUS passat amb el cSants», l'esmentada capital, i durant la quul tlls de L'Hospitalet 1 el c. D. Espaproduint en UllS alarma. i en altri!S no ha reparat en sa.frificis perquè s·han disputat els campiOnats ctPl nyol fou guanyat pels primers pel
en les seves diverses
lt t d •n
7
curiositat, aconseguiren aplegar sot:1. l'afició graclene¡¡. pugui veure nova- món de ciclisme
de velocitat, mig fons dar- resu a
e ._ a · Aquest resultat
!a presidència del senyor Vallès, 1&- men t i amb un equip de vàlua. com modahtats
rera moto i fons per carretera.
dm.
prou
eloquentment
quina fou la
gular nombre d'assistents que, nc- el Sant Andreu, la confirmació de
tòmca del partit, tot ell de franc
Avui es diSputarà aquesta darrera ~om1nl dels blanc-verds. L'equip de
tuant Involuntàriament de papal!?- millorable conjunt de què disposa acprova, que clou el programa, I que 1 Espanyol demostrà estar poc pre~ nee, donaren a la seva iniciativa. tualment.
és mdubtablement una de les més parat encara, 1 a res més que a això
aparences de popular acollida.
importants del torneig.
deu la seva ~ictòria l'equip de L'RosA la sessió del mati hi acudiren
LA FESTA 1\IAJOR DE SANTS
Per disputar els 2:i0 quilòmetres p1talot, o. mes que presentaren una
representants dels Ajuntaments de
de recorregut s'han inscrit els Ull- detensa que sincerament no pot ft.
la. Costa Brava, algun amb tot l'i'«Velles Glòries» contra
llors «routiers» del moment de totes gurar entre Infantils. han passat de
qutp complet de secretar i i arquitecle:s nacions del continent.
l'alçada maxlma de bon tros. però
t~ a punt de fer feina. Donaren to a.
U. E. de Sans
Espanya també hi té una bona a_ixi ~ tot cr eiem que el partit haul'Assemblea els r epresentants d '"!nEls parttts que tradicionaiment ce- representació. No és composta dels na. tmgut un altre aspecte d'havertitats econòmiques, artístiques, cul- lebra el «Sants>> per a solemru'tzar m1llor~; llomes que haur ien pogut se acarat a un altre infantil amb
turlstiques
i personalit ats ttc
rturals,
n
el · tè
¡
f ·
la Festa Major, aquest any tu.dran ésser seleccionats d'haver fet el des- més preparació. Els equips foren .
e eu en
CIUI'e en e i p ro ess1o- "na. importància tan excepcional que plaça.ment la U. V. E., però com que
C. C. de L'Hospitalet: Desesa II
nal. A manca d'un qüestionari ;!e '"
corredors que hi concorren ho Devesa III, Blanch, Martínez R~
temes concrets, que permetent el pre- bé pot àir-ae que els afillats del Club els
fan gràcies a l'ajut que reben d'en- ca.
'
v1 e_studi ~e les diverses matèries, blanc-verd estan d'enhorabona.
1 amics incondicionals que cor-~ C. D . Espanyol : Saltó, .Mollns, Vl·
dones poss11Jilltat d'eficàcia a les 111_
Res menys que el seu contrieant titats
ren
amb
llurs
despeses,
el
cas
és
que
taseca,
Ventura,
Reig,
Baiona
1 Petervencions dels assembleistes, s''la- aquests dies serà l'eqwp de l'«Osa- a vul a. Brusse.Hes defensaran el pres- cu . ·
guereu de limitar aquestes a super- suna», que tantes simpaties compta tigl cicliSta nacional per carretera
A
continuac1ó
jugaren
el
segon
ficials divagacions malgrat dcsenvo- a la nostra ciutat, que es desplaça. els Cañardo, Destrieux i Montero.
equip del C. C. de L'Hospitalet i una
lupar-se en camp tan ample com únicament per a jugar dos purt1ts
tres només el segon debuta Selecció del Centre d'Esporí.s 1 Exe1 fitat per monuments arqueològics les tardes del diSSabte i diumenge enDels
proves d'aquesta naturalesa, ¡ els curstons; guanyaren els de L'Hospii pilons d'escombraries. En aqua.>t propers amb el primer de la «Umó altres
dos ja hi han participat diver- talet per 25 a 14. El partit no tou
ambient de vaguetat, fou fàcil al :e- Esportiva de Sants».
ses vegades 1 amb resultat ben fa- res de l'altre món, no s'hi veié cap
nyor Vallès i Pujals fer resum de
Per al partit que celebraran aques- laguer per cert.
j ugada que fos digna d'esmentarl'exposat i cloure la sessió, desprl!s ta tarda al camp d'esports del carS'ha dit que enguany tant ca- se. ~ant en la tècmca del joc com
d'acomiadar els «aficionats• al t'I- rer de Galileu, aquests dos equips ñardo com Montero no estan en lc:s el t1rar a. basguet
fou del més baix
risme i convocar per a la tarda una s'arrengleraran de la següent ma- millors condicions per defensar amb de to que s'hagi_ pogut veure en
reunió formada pels Ajuntamen~s. nera:
encert la nostra situació. Però del basquet. ~ selecció que presentà el
segurament, per llur caràcter d'es«Valies Glòries»: Vidal; Saura, Al- primer tenim el convenciment com Centre d Esports fulxejà 1 no oferí
pecialitzats en la. matèria.
coriza; Marti, Guzmàn, Castillo; Ple- dèiem l'altre dia, que si la desgrà- al seu contrari una resistència que
ela no el persegueix actuarà en la pogués arribar a molestar-lo serioD'aquesta sessió, que segons el ra, Sastre, Samitier, Ramon l Cros.
v llè t ·
«Unió Esportiva de Sants». - Ma- forma que correspon a. un home del samcnt. Els, equi~s foren:
se-nyor a s ema per objecte fer teu; campanyà, 1\iaranges; Barceló, seu
prestigi. La Volta al Pais Basc
~· CFde Hosp1talt: Algueró. Quefeina positiva, la premsa en donà. Burguete, Tella; Folc, Amposta, Sala, Caiiardo
va aprofitar-la en part per ve 0 • e;r. ~ Roqueta I Cgrtès.
June Lang, Ruth Peterson, R oslna Lawrence I Blanca Vlscher a la platJa de Santa Mbnlca
compte d'una manera un xlc impreentrenar-se
en
vistes al campionat
E.· hs~sslgnet, Ibànez, Macisa, però pel que es refereix a :\!s Hernàndez i BonelL
conclusions, ,· totes le,; informo.Hernàndez, un valuós element pro- del món. L'any darr-:, a LeipZic va 11o • omes 1 :.nchez.
clons es desprèn clarament que l>1. cedent del primer equip dei «Mollet», estar a punt d'assolir el màxim tÍtol·
~grcdr pa~t1t el disputaren la
t als inspirada per a la. joventut. Un feina positiva es concretà a nomc- farà, amb aquest encontre, el seu l'any passat venia ~uriolat per la se: ~~~~~~ eq~il~~e~ Óat~go~~ i el
film Ràdio, que esperen amb entu- nar una comiSsió de delegats
va brillant actuac1ó a la Volta a t 1 t L
.ó · · e
ospl111 u- debut als rengles del «Sants».
siasme tots els amants del bon cL- nielpals per a r edactar els estatuts
en fi 0 a e · a se1ecc1 era formada per
TB;l com està anunciat, a~ans d~i F'rança L'any pa~sa
• •·
• anar- Maunier (Patrie); CarboneU i To
n ema, dirigit per Philip Moeller, amb d'una Mancomunitat d'Ajuntaments partit amb les «Velles Gl~nes» sen d te ¡ fits
o na
en ell els ulls de tots màs . !Barcelona>· Martínez (Int ·
q~tre noms grans a l'avantguar da que estudiar à l «resoldrà» tots E: ls jugarà un altre amb el pnmer equip
nostres aficionats. Eng-..Iany Ja dènc!a) 1 Coll tÉspanyol) La. elendel r epartiment: Katherine Hepburn, problemes plantejats a la Costa Bm- del «Manresa~. L'encarregat de do- els
cosa. canvia força. Pocs són els que ció es demostrà en tot momen~ ;~:
Charles Boyer, John Bea!, J ean Hers- va.. La iniciativa privada a. la qual 1nar-li la. rèplica serà el re~erva del creuen
que el cor.edor basco-navar- perior al seu contrincant i si ¡•
h olt.
es deu exclusivament la 8eva. norei- Club propietari; aquest partit donarà rès pugui fer res de bo en aquesta bltratge hagués estat portat amb ~~
xença,
i
que
tan
nodrida
represencomenç
a
les
tres.
prova.
Nosaltres
volem ésser una ex- ta unparcialitat, és segur que el reEl panorama teatral per a la prò- amb l'obra de Borràs l SànchezEl monS tr UO a1 aCe• tactó hav1a tingut en la sessió r."!l
cepció, I ~nlm confiança que Ca- sultat hauria estat força més avan((
xima temporada és encara difús, Boxa. «L'home invisible». Es tracta,
mati, res .no significava per al s~
iíardo r eebruà bellament, I, pot, en tatjós per a la selecció La defensa
per be que ja comencen a dibuixar- naturalment, d'un vodevil sonor.
cho»
nyor Valies i gestors que li feien El fins ara llevantí Felipe ha la seva actuació en el campionat del que feren Maunier ¡ èarbonell fou
OlimpUI.: Es parla d'una tempose els programes i les actuacions a
de
comparses.
món, refer-se de L.:; seves desafortu- encertada. i desféu un seguit de sl·
signat per l' Oviedo
rada de circ organitzada per Man uel
«El menstruo al acecho», la bellisdiversos teatres.
actuacions a les voltes fran- tuacions perllloses per al seu bas·
Ens sembla el teatre sima r ealització d3 h Ràdio Films
Heus aqui el que es preveu fins Sugranyes.
El fet és prou significatiu per li
València, 17. - Fellpe, l'interior nades
més
indicat.
lf..Ie
s
'estrenarà
la
pròxima
cesa
1 :Pais Basc.
tempera~
quet que els seus contrariS hi creaara:
produir alarma i posar en aguait els del «Levante», el qual no ha signat
Mantera i Destrieux són homes de ren gràcies a la passivitat de l'àr b1Poliorama: J a està decidida l'ac- da a Barcel0ll6. diuen que és una de admiradors i animadors de la oella aquest any pel seu Club, serà baixa
Novetats: Possiblell'..'-nt hl faran
teatre català 1 s'en ~ ::regarà de l'em- tuació de la companyia de ll.'lar i.a. F. les pr oduccions més commovedores i encontrada marinera. En qualsevol per a signar per l'«Ov1edo». Aquest condlc1ons per destacar-se també. tre. Martinez al mig1 no donà el
presa el senyor Jo::;ep canals. Això, Ladron de Guevara. El teatre català que han de produir més sensació en circumstància de lloc i temps resul- club abona pel traspàs 20.000 pessetes Amb el segon tenin1 la convicció que rendiment qÚe era. d esperar però
procura~à en aquesta seva primera cal tenir en compte que no· és d
n aturalment, no passa d'ésser un haurà desaparegut d'aquest local el públic.
taria improcedent i temerari exp :>«El menstruo en acech o» és una sar als sotracs de la politica t a ks al Llevant i 10.000 a l'esmentat ju- sortida mternacional posar de mani- seu llou habitual. Fa molt de temppropòsit. No cal dir com ens ale- com per art d'encantament.
gador
.
fest les exceHents condicions que el que Martlnez dc1xà el lloc de mig
Principal
Palace:
Serà
dest
inat
realització
de
Jean
Parker,
la mera- baixes lluites de ruralia., una obra.
graríem que es conver tís en realimagnífic corredor malagueny pos- per passar a Ja. defensa I és natural
novament a cinema, fins a l'estiu. vellosa. petita estrella la joventut de tan
tat.
delicada
1 ·omplexa com la. que
AVUI
A
LA
U.
E.
DE
GRACIA
see¡,,:
que es trobi descentrat en el lloc
Romea: Decididament el senyor la qual tan tes vego.des ha estat r.>- servi de pretext a. la. conferència de
Nou: Contlnuaran, com fins ara,
Canardo-Destrieux-Montero són el que ahir el feren jugar però aixi
conreant-ht la clàssica sarsuela es- Fernàndez Burgas no pensa fer-hi mentada. a. Hollywood en veure-la Girona. Fer-ho dins el règim d'extriumvirat
que
avui
a
Brussef.les
dci tot lligà bones jugades 'i això com·
català. Té por de perdre la parrò- escalar amb una facilitat tan extra- cepció que sofreix Catalunya I quao IV Festival de preselecció
panyola.
tensarà el prestigi <;!el cicliSme de pensà el descuit en què tingué el
ApoJ.Ió: El mes probable és que c¡uia. Primer hl actuaran els tltenes ordinària 1 un èxit tan gran.
la gestió dels Ajuntaments està mancasa
nostra.
No
cal
dir
com
des
tmig
contrarl. Coll i Tomàs s'entende
Podrecca
i
després
la
companyia
Avui
Jean
Parker,
heroïna
dolça
1
continuï tancat, tot seguint la seva
pro olimpíada obrera
de l'assistència i control ~o
gem que el millor dels èxits coroni gueren bé I tiraren a basquet amb
d'Irene López Herèdla. També és d'«El menstruo E;n acecho», actriu cada
sort.
pular,
és
abandonar
a
mans
del
fuaAquesta tardaba les 3, tindrà lloc la seva actuació. I que si no poden l'encert, en eU~ habitual; ells foren
Barcelona: Per ordre cronològic fàcil que hi puguem veure l'actua.• alhora com la més consumada figu- cionarlsme municipal totes les teahl actuaran Margarida Xirgu, Car- ció de 1a companyia Singerman í la ra de la pantalla, queda situada per litats r esperances que la inlclativà. al camp de la . E. de Gràcia l'a· tornar amb una victòria, almenys les V1ct1mes '?es,destacades dels desnunciat
festival de fútbol entre Els que amb la seva actuació facin que- encerts de 1 àrb1tre.
me Diaz. Valerià Leon i la compa- de De Rosas. Finalment hi tol'IllY sempre més en el zènit de la popu- particular ha fet florir sobre la Cos- equips de
la B. C. D. Avant! i Pe- dar-nos de la millor manera passiDe l'equip de L'HoSpitalet sols es
nyia D!az de Artigas-Collado, amb ran Antònia Herrero 1 Rafael Bar- laritat.
·
ta
Brava.
destacà Verges~ ell fou el que aninya Arcadi, servint el dit festival ble.
Hom diu que «El menstruo en aceCaterina Bà.rcena. Continuarà, com dem, amb les obres de Quintero ¡
mà
l'equip i posà l'energia necessà~ho» és un dels ~ més profunds
Per a la salvaguarda d'ella. no ca- de preparació i pre-selecció per rohom pot veure, la importació d'o- Gulllén.
na sense cometre incorreccions. DeTívoli: Possiblement hi dcsfilar!ln I commovedors, realitsta, gran, fort, lia que el 'senyor Vallès vingués il. limpiada obrer-t.
bres cstrf!nades a Madrid.
Els Jocs Universitaris
vesn compll. però els altr!s no desEs prega a tots els jugadors que
Coliseu Pompeia: Hi actuarà. la diverses companyies de gènere liric un filO?- per a. aquells que es plauen embullar la troca amb la creatacnr"!n més que pels seus desencomp:~nyta catalana d'Assumpció Ca- t acabarà convertit altra. vegada en d'emoç10nar-se amb el vigor de ics clò de nous orgarusmes, la finalitat hagin d'actuar, la màxima p-.lntuacerts. Rossell, tot l els tretze punts
seves una~!fes. ·
.
dels quals tothom tindrà per •iub- litat, perquè el partit començarà. a
sals. ElS J(ropòsits són ja una rea- cinema.
que marcà. no convencé; Ramon,
Victòrla: Convenientment referAmor d mfants, d adolescentS d'e- tosa; n'hi hauria hagut prou amb les tres en punt.
litat; pero ignorem la companyia
completament desconegut; Vidal anà
que acompanyarà l'exceHent actriu. m:~t, serà dedicat a la sarsuela. Hi namoratl? que no es detenen davant què la Lliga es decidíS a demos trar
completament a la deriva 1 prmc¡Còmic: Hi actuarà la companyia actuarà una companyia regular, sen- de nlngu per tal d'aconseguir llur l'eficàcia de les seves col:laboraclols
El Trofeu David
palmeut al segon temps que no n'enpassió. Una pàgina realista de Ja i renunciaments, podent oferir · 11.
de revistes de Campún, en la qual se <:divos».
certà ni w1.a.
Ens comuniquen que durant el viI, finalment, resta per decidir l'ac- p~ntalla americana, de pura escola Catalunya la recuperació del serv~i
figuraran Mnpy Cortés, Ignasi Leon
El que mere1x comentari a part
tuaciò de les companyies catalanes cmematogràfica. Un film excepclo- d'Obres públiques. En aquesta avi- nent mes d'octubre se celebraro.n les
i Ah1va.
aquesta vegada amb tots els hoc. n Price: No se sap res en con· d'Enric Llnelles i de Josep Clapera, n~l, mern.~ellós,, _una. realització nentesa, amb la Llei de Ports c:n proves atlètiqaes del Trofeu David. En els Jocs Universitaris inter- 1nors,
és l'actuació de l'àrbitre. Fou
Aquestes consistiran en curses de
eret El més probable és que sigui els quals tenen ganes de fer cata1à. triOmfant que Ràd10 Films presen- mans de la Generalitat Ja coHaooque actualment estan l'C· completament favorable als de L'HosEs tota l'esperança que ens queda. tarà.
destinat a diverses provatures.
ració dels seus organ.ismes tècnics 1 100 400 1.500 i 3.000 metres; reem- nacionals
lebra~?-t-se a Budapest, Espanya s'il i pitluet, perjudicant premeditadament
Esp:uwol: El dia 20 de setembre
• • •
- - ---cor.sultius que en el bon temps ..ua. plaÇaments: olimp tes (800, 400, 200, ha
VISt representada solament per -la paraula pot semblar una mica
El panorama no pot ésser més
hi debutarà la companyia de Josep
creà i el desinteressat assessorament 100> x 100; salts d'alço.da, llargada, dos
atletes: Jaume Angel i Mlqtlel forta, però és aix1-la selecció. L'aSantpere. completament reformada, trist per al teatre català!
de les entitats turístiques quo estan perxa, triple salt; llançament de pes, Arèvalo.
mistat que hi tenim ens obhga aquessota el seu patrocini, podia l'actual disc, javelot i martell.
D1jous va actuar Arèvalo en l"S ta vegada a remarcar amb tota smMolt aviat dotlS.rem el programa
gestor del Departament d'Obres
dels 40 metres His~:Ïs centat les seves falles, 1 fins i tot
Públiques bastir un magnific cas- complet d'aquestes interessants pro- eliminatòries
1
fio
O r B'i ~~
ques composicions de F'ranz Lebar.
malgrat haver fet una cursa excel~ volem crcurer que no fou amb in·
( ' tv.
tell per a la salvaguarda de la .nos· ves que tant d'èxit van tenir l'any 1lent,
CON
11 •
•~~'
A Es WlS. opereta feta pels alemanys,
fou elunlnat. El vencedor de Ja tenció, però certes !alies ens oblltra. Costa Brava..
passat a. Igualada.
AVUI, DUES GRANS PRODUCCTO mestres eo el genere, digna de figu.
seva
prova d'elinlinació fou l'ale- guen a dir que ho creiem premeSPJ;NC~ TRACY
rar en els cartells d'estrenes en plena
many Leegershard, amb el temps c!e ditat. Tomàs 1 Coll, per no esmentemporada, un dels millors films
50 se¡¡-ons 3-10. Arèvalo va emprar el tar-ne més que dues, foren víctimes
projectats a la pantalla del Collseum .._------------~
d'Incorreccions que un àrbitre que
temps de 51 s. 4-5.
en el curs de l'actual temporada
DiVendres, va. correspondre actuar tingues una. noció mitjana de la. sed'estiu, tan pròdiga en notables es- -----------*----~----Jaume Angel en la prova final dels va responsabilitat hauria sancionat
deveniments.
1.500 metres, en la qual no hi ha- com es mereixien. però amb astoraveiérem que lluny d'assenyagué proves eliminatòries prèvles ment
la!' la falta corresponent, llançava
Tots els inscrits a l'esmentada prova un
neutraL
per a ell que la
-que eren setze homes-anaren a la selecc16 era Sort
ALADY, ALADY • •
formada per esportius
final.
DeciàUiament l'Alady no va a
contrari hauria rebut la rC.:
«Co¡·azones rotos» l'Espan.)ioL Les ¡¡-est10ns ín1ctades
Angei .lla. 1et una cursa lntelligent que del
a què s'havia fet creditor per
però -f'. l!\Ilcada potser de genL Va cC: pulsa
Rapsòdia d'emocions. Una darre- peJ.s autors de «L'home inviStble».
1~ seva actuació desencertada.. No
pet·
br ir els 1.000 metres en 2'44, ¡ a 1a
ra l'altra. Joventut. Bohèmia. Belle- senyors Borràs i Sànchez-Boxa, han
dir que en aquest ambient els
recta final ana.va en quarta. posició. cal
sa. Passió. Follia. Abandó. Oblit... en· fracassat, no perquè les condicions
PAUL LUKAS
del C. C. de L'Hospitalet
Davant seu anaven Lovelock, que fou jugadors
que
ll
nyorança..
fe1en
no
11
Rapsòdia
plaguessin,
d'emocions
sinó
no
a cor què vols I sl no arriI
el vencedor. El temps emprat per Jugaren
Igualades en un film t per a donar-U perquè Alady es troba com el peix
baren a adjudicar-se el partit no
CONSTANCE CU~Il\IIN GS
Angel !ou el de 4 m. 6 s. 1-5. Per tou perquè l'àrbitre no fes els ulls
més valor. una r~·'>rica: Hepburn~Bo a l'a1gua fent i destent duls de la
tant, va batre el rècord universitari grossos quan del joc d'ells es traccompanyia. de Campúa. Total : que
yer.
espanyol.
Katherine Hcpburn, Cbarles tio- els que h avien tingut una. alegria
tava. Amb sinceritat: actuacions com
El temps del vencedor en aquesta la. d'ahir no tan passar a la posteyer. Els intèrprctes '1
trobat per tl s'han quedat amb l'esperança.
J
prova fou el de 4 minuts justos.
una obro. que s'adapta aL seus temritat els àrbitres que en són autors.
per
TOURNEES
peraments l a les seTeS extraordinàl si vol un consell, li direm que val
Quan el teatre català no pot viu\' INNE GIGSO~
ries qualitats. Un film e:ttcepcional,
més que no en parli.
Un
festival
atlètic
al
camp
tot valor I emoció, presentat en tm re a Barcelona, per les comarques
Els equips foren:
UN P.WGRAMA EXCEPCIONAL gran
amb1ent de melodies clàSSiques, catalanes hi ha una eufòna consiSelecció de Primera Categoria.
de l'Europa
en una societat moderna, friçola. 1 derable. Tot-es les companyies de
L'Ateneu Popular de Gràcia amb Maunier, Carbonell, Martinez, Toteatre català: Nicolau-Martort, Toresbojarrada. segons ens informen.
màs
1 ColL
motiu de la festa major de ui barUn film com cap més, per la força rents-BIU'ó-Pomes, VUa-Dav1 i LlucC. c. de L'Hospitalet: Devesa, Viriada,
or
ganitza.
per
a
aVUi,
diumenRossell, Ramon i Vergés.
de.,cript1va de la seva emoc1ó, es fies, sense comptar-ne d'altres, acAventures i melodies
ge, a les nou en punt del mati un dal.
el coHegiat senyor Pons.
«Corazones rotos», que pertany a tuen amb gran èxit arreu de Catar'estlval Atlètic al c. ..np del Club ElArbitrà
de Paganini
lunya..
Aforwnadament,
aquesta
eupubhc, molt nombró:;, sorti satiSl'empresa Ràdio FUms.
Deport!u
Europa
<carrers
ProvidènfòrJ.a.
demostra
que
el
teatre
català
fet
dels
Qui r..v s'h<. du ......u escoltant les
part1ts,
si bé no amagava
Katherine Hepbum, la gran triOmcla I Sa.!denya), amb la coHaboracló
mer:nellcS<>s mel....o..:es del famós fadora de «Las cuatro hermanitas», no ha mort.
1 pa.rtlc1pactó de les següents enti- el seu dls¡ust en veure com el trofeu els marxava de casa.
co mpo~ltcr P%--arunl. el qw:.J per alià i Charles Boyer. l'immens intèrpret
tats:
fntrada general, O 50
(ntrada al recinte i
uADRIANA I L'AM OR»
e1 17~J re:orria les Corts europees de 1La. batalla», eren els <tas artistes
JOSEP PONS
Ateneu
EnC!CIOpèdtc
PopUlar,
AteDms la collecció cEl nostre teaentre les aclamacJons c!el sexe •bell indicats per protagonitzar aquesta
neu Obrer Martinenc, Akademio Lapreterènc;a, 1 pta.
i el re;:el dels mcrill;? La fama de gran producció que, segons se:nbla, tre» ha aparegut. la comèdia en un
~>?rlsta Esperanto, Ateneu EncicloPa¡;ruli:u compoSitor, va. de parella captivarà l'espectador quan arribi •a. acte i Ms fmals, ~ Lluis Capdevipcdic Sempre Avant, Unió Esportiva La reunió de divendres al
la, «Adriana i ramon. Es tracta
am~ 1.:~ d e l'auaaç avtmmrer que per data de la seva estrena.
Obrera,
Agrupació EscUltista, Sociela ~->!l mcr:wellosa lmblhtat per ar«Corawnes rotos» diuen que es d'Una coS'-èd~a excellent que dlficilKennel Club de Barcelona
tat Naturista. de Barcelona. Club
ranccr l VIOli els mes uells aC\.:ent.s una bella simfonia d'amor, rapsòdia ment vc•:trem representada. Per la
Gimnàstic
Barcelonès,
Centre
d'Esnovetat
tècnica i per l'assumpte que
Resultats de les curses celebrades
r;e~ es:;er un home disimglt, el seu d'emocions, escola d'inspirades harports 1 Excursions, Federació d'Alw!l- el pa::;sat divendres al Kennel Club
s i! ::gro<!at::.: 1 l'art
per a ena- monies obra de re\'elacions scntimen- s'h1 tracta, val la pena d'ésser lle·
nes
t
Ex-Alumnes
de
l'Escola
del
de
Barcelona:
gida.
morar, fou un deú; conquc,'tadors
Treball. Agrupació Excursionista At1. CaU¡ula, 21'65; Moro, Barba,
m~ tenubles que varen existir a !J.
- -- • ---- --l~ntlda,
Paco
Kaj
Amo,
Agrupació
UNA NOVA COMEDIA
Barbican:y, Corsa.r1o i Llndrum.
ll_als drl segle XVIII I prmc1p1 du
d Alumnes 1 Ex-Alumnes de l'Escola
El nostre company J. Roi¡-Gu12. Ratty, 21'35; Sapark, Tarty AlCAM
P
DEL
S
O
L
BAlX»
~ t:cs el punt que fou objecte 1 O1M ART S
E
S
TREN
A
Abat
Oliva,
B.
C.
D.
Avanti,
Pederavernau
ha
enllestit una. nm·a coba, Bóhdo 1 W1tty Primce.
'
N Prcoeupac!ó. pe1 part del proP1
'
ADUCS tertt!ll.\1-:J d ent.n:nilrut:Ilt del li'. c. l:iarcelona
C1ó d'Alumnes I Ex-Alumnes dels
apoitó
I
_ . .,_...,..,...,,. mèdia. en tres actes. Es tracta d'un
3. Añil, 20'38; Uluto, Bandolera
Grups Escolars 1 Centre Excurslonu;- Landa,
sainet
d'ambient
barceloni,
sense
Dmora
1
Nauta.
'
es Amb les avcULurt:.> ac! . Pag~<tunl 1
TRAVESSERA DE LES CORT S
ta Natura.
titol encara, que se¡urament asso4. Plnzón, 20'51; Anvil Tone SimPOdrien
formnr
eJo."tensiSSims
voDesprés
de
la
gran
des!ilada
d'at1Ulll& t els seu:; valsos han quedat
lirà un ~n èxit eu ésser estrenat.
Matt Mac Cann; Motlita: Mas
Avui, d iumenge, tarda 'i nit
letc:i, que es farà. a les nou en punt coe,
Flower.
en et re¡¡e:tor1 clà~!c músical <;Om
del
mati,
es
realitzaran
les
següents
oEL
SEC
RET11
S. Kiki, 20 39; Canbe, Leningay,
~ model d'aca!>ada 1 lma ~lodla..
proves:
I..a. p"'>pera temporada sen\ estreAladino, Clanon, Perfection.
rnna. l.gura tan mteressant 1 una
1.
Elimlnatòrles
per
a
les
proves
nada
en
un
local
de
Barcelona
la
Tabaco, 20'66; Llnda, Moate
u~ca tan agradable no podien detde 100 metres <homes) i 60 metres ot G.Iris,
bellíssima comèdia de Ramon J .
Red Hot, Totcm, Trinquete
l ab;es dc recollir la pantalla :sonora.
(dones I.
Tramv1es
:
Línies
7
i
15
·•·
Autobusos
Sender
:
Lletra
cEl
secret».
E
que
actualment
I
Torcunnell
Bndge.
Ucuuò és t'I que s'ha fet amb la pel2.
Cursa
de
3.000 metres de lliues representa amb èxit ~ord.iD!lri
7.
Duchan's
Bridegcoom, 19'!18 ·
Arttst uPagaruiU», cl.istribuida per
S!'rvei
de
taxis
collecUus,
des
de
la Plaça de Catalunya, de la
re
part1c!pació.
a
Moscou
1
que
ha
estat
tradwda
al
Pubilla, Cann T' Bc, Burning"Bush'
mar- es Associats, que el pròlOlll diPlaça d'Espanya, B::u Xica.¡o 1 Passeig de Gràcfa·salmerou
3.
Llançament
de
disc
(
3
llaçacatalà
per
Manuel
Valldeperes.
Swartone Blam. Bar 1 Barbata.
eo •S \::!crem el COJ.lSeum. l)e 1a per'
ments a rnó d'un atleta
t'
8. T1to, 35'80; Pregonera, Chlngra~~~~cló de la figura d'aquest mepartic1pant).
per en 1tat
foru Lady, Swartone M:olly, Wally ¡
Qual
vlohmsta, el pre..ti¡i del
4. Cursa de 3.000 metres de mar- Chal.ap.
tnarta.ia aparellat amb el nostre lmVegi's
xa atlètica.
9. Armera, 20'30; Zag.., Centaure
acto Sar.lSate ~s a càrrec del gran
5. Cursa de 1.500 metres llisos 13 Savage
qua{ alemany Ivan Petrov1t.x, el
la nostra secció
Sally, Scrag Rambler 1 aa:
BLE NC.RRAGIA AGUDA I CRON I CA, atletes
per
entlt.a.t
participant>
lloptny Major.
les
re-,;w molt mestr1vol.ameut
GUARIM ¡ rn
TOTAL. SIFILIS,
6.
Lluita
a
la. corda.
·
10 Petroruo, 20'10; ZancUdo aeBlca~Ventures galants 1 babi.litat mu- OE un rTlÚ$1CO FAmO~O
PE LL . LLA G UES DE LES CAM ES
7. Finals de 100 metres (homes). becca, Citro, Torero 1 Sonny. '
iànct:n unò .amb,1ent de refinada eley
conOU I ~TAOOR Ruo~:~z
8.
Flllals
de
60
metres
(dones).
ep_.... P~ pm d aquella època.
Totes les proves foren dc 300 me!>. Reemplaçaments ollmptcs ClfOO tres llevat la vuttena que fou de 525.
O 't 1 I I I 08 S a I
Tllliers ?li, entresol
PR E US E CONOM J CS
-vlllUnit a més. porta. magni!l- Pre:;en4aeió d " Artistes AHKift:ts.,
400, 200 i 100 metres>.
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EL PANORAMA TEATRAL
A BARCELONA

I

Jaume Angel ès clas·
sifica cinquè en la final dels 1.500 metres

-*-----1'2:=- -------------.
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Dues noves peHícules

TELONS CURTS

Canòdrom Guinardó

•

l~~ié mñta a1 lir. [ro~uy?

•

Avui, diumenge
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D IU MENGE, 18 D'A G O~

'
(Continuació. - Vegeu l'edició
del pa~sat dijous).

tractar d'escorcollar les meves caixes, però Jo m'hi vaig oposar terminantment. A l'últim es va decidir a permetre'ns continuar la ruta, però molt a contracor.
Alf'shores vàrem prendre passatge en un petit «steamen> de quilla plana, que un mes abans era
arribat de Manaos per tal de ferse càrrec d 'un carregament de cautxú. Aixi que ens vàrem trobar dalt
d'aquella closca de nou, va semblar-nos que reconqueríem Ja nostra condició d'éssers civilitzats.
Hom va donar-nos una cabina força còmoda i, cosa encara més extraordinària aigua fresca i neta
per a les n~stres necessitats higièniques. Feia nou mesos que la nostra escrupolOsa netedat havia hagut de ft>r moltes concessions a l~s
circum~tt.ncies. Per aquest mot1u
vàrem saludar amb efusió la reap:ulció de l'aigua abundosa en la
nostm vida.
A1xf i tot, malgrat de tants ava.nia•l!.t- , 11e àe confessar que tant
Alicia com jo no podiem estarnos d'enyorar força el món que
deixavem enrera, mentre l'«steamer» miniatura avançava amb més
soroll que celeritat pel carni de
Manaos. La gran aventura era ac~
bada. Durant mesos i mesos haviem conviscut entre peixos caníbals i indis ebris de terribles venjances; ens havíem endinsat allà
on cap blanc no ens havia pas
p~cedlt, ex: un món de quimeres.

un espectacle curiós \ detonant
per als nostres ulls desacostumats.
Imagineu-vos-ho. A més de mil quilòmetres. Amazones endins, veure
aparèixer un gratacels com si fos
un arbre gegant més que nelxés
de la jungla.
Allcia, curiosa com a dona, anà
tot seguit a assabentar-se prop del
capità, de quin era el significat
de Ja sorprenent aparició. Es tractava del mlllor edifi<:i de Manaos,

per WILLIAM LA VARRE

evident que l'encarregat de
la T. S. F,
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la ciutat de l'or de la jungla

F

Important fàbrica de cervesa 1 begudes glaçades. Com sigui que el
vaixell seguia la corba del riu, vàrem descobrir, seguidament, sota
els raigs del sol, una cúpula daurada propera al gratacels del qual
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Aquest terUfCM.IfCJP-oE LA liEI:VA'
ritori es va Hom veu ensems un dels fidels ne•
trobar, f a 1 gres de l'escolta de M. La va rre 1
a 1 g u n la feixuga càrrega que transporta
temps, en
contlicte al Riu Negro no havia pas proceamb el Go-j dit amb el deliberat i únic intent
vern fe:!e- de molestar-nos sense motiu. L'horal de Rfo me estava. persuadit d'haver descaJaneiro, a bert un complot. Per això havia
propòsit previngut de seguida a la policia
\ de taxes de Manaos de la seva descoberta,
' i altres anunciant l'arribada de r evolucio1 düerèn- naris americans que venien a sem. cies del brar el desordre al pafs. No hi ha
mateix dubta que esperava, fundadament,
gènere. una felicitació dels seus caps.
No fou
Mentre les coses es posaven en
pas ne- clar, no ho passàvem malament,
e e s . al destacament de Policia. Una pros a r i cessó de dignataris empleats bram é s silers va venir-nos a veure de la
q u e vora. Amb tot, varen comportar-se
a ix ó molt correctament amb nosaltres,
perquè especialment així que els vaig haalguns ver ensenyat el meu passaport diplc.roilt'-::, i molt més encara, quan
varen haver rebut
telegrama del
cònsol de 1 s
Estats Units a Pa' rà,ala
desem-

l

esiñent.

FïifE.fOiiiiADA
hoiñ ha fet
-Què és allò?- va Interrogar,
El vaixell de navegació flu'Jial. pel
riu Amazones. que va restituir el encara, Alfcia, assenyalant la cúmatrimoni La Varre a la civilit- pul:l. àuria.
zació
-Es l'Opera. senyora-respongué
poblat d'homes i d'animals es- cortesament el capità.
L'Opera!... El contrast entre
tranys; ha.víem sortit amb bé de aquest
que evoca un refinaIcs traïdories dels rius laberíntics ment demot,
la
cultura
i havíem pescat al si dels rierols la civilització, amò •J
diamants prometedors d'incalcula- la mena de vi
bles riqueses. Quantes vegades All- da que ta·
cia ! jo no havíem esperat el mo- viem dUy
ment en què un «steamer» ens fins nc.;
du¡;ués riu avall fins a la costa?... feia
Això no vol dir res. La jungla gaideixava dintre de nosaltres. clavada com una de les seves puntes
d'esbarzer. una singular nostàlgia I
A'"li\\em. però, apropant-nos a
Manaos. En certs moments havia
tinsut pm de no poder realitzar
aquest projecte, en no ~.aber, exactament, per on enftlarlem Ja nostm tornada. I heus ac! que eren
tot just els capricis de l'atzar que
ens menaven a la ciutat de l'or ...
Alícia, a guisa de passatemps,
engegava trets als aligàtors que recorrien, mandrosament, les algUes.
Aquest esport ei practiquen, habitualment amb el natural disgust
ctc1:; interessats, quan passen en
v<lixell pel Riu Negro, tots aquells
que, procedents de Manaos, es dirigeixen a les regions del cautxú.
Els rius del tròpic. en general, estan infestats de caiinans l ne_ ve
malament l'aclarida.
Aviat navegàrem per J'Amazo..
n€1;. A la llunyania ens semblà
albirar la silueta blanca d'un gratacels, que dreçava els seus vuit
pisos d'alçàrb. pel damunt d'un
paisatge unitormement verd. Era

mençaren a.
! e r preguntes als passatgers. Per
r aons que no
eren al nostre abast,
d'antuvi va
semblar que
ens ignoressin i ens deixessin de
banda a nosaltres dos.
Això, en apar ença; en
realitat no
ens perdien
de vista, 1
f in s diríem
que exercien
damunt nostre una vigilància impertinent. Fins
que tot el
passatge va
haver abandonat la nau,
no se'ns varen apropar.
0'1\'TXO eR DILI!R- Dlf
d'edificis 1 cúpules que apareiXien, No vaig poder es.::iï:-ñt:i-de1icmes·
MOS DE PA
r elluint sota el cel de foc. Aquest tar amb indl¡nacló que ens ha- 1
espectacle ens va !er pensar que guessin privat de desembarcar, la Aquest clixé demostra que a Mrs
els conreadors de cautxú guanya- qual cosa m'astorava. Però em van La Varre no 11 mancà aliment du:
ven, sens dubte, tant d'or, que. en interrompre tot seguit dient-me que rant la seva estada a la jungla.
tenien el sentiment d'invitar-nos a Acl la velem tracta nt de rosegar
no saber què fer-ne, es velen obli- què
els acompanyéssim fins al Co- un arrel de casavl!, o pa natural,
ga~.:; a emprar-lo per a rebossar les
missariat de Policia.
mentre una lndla JOveneta 11 dóna
teulades de les seves cases. Allò
De policia? A sant de què? ... De
l'exemple. de com això es fa
podia anomenar-se, sense reser- quin delicte érem culpables, com
malament.
Cal fer-se una idea. aproves, la Ciutat Daurada.
no fos de la mort violenta de molximada d'allò que és i significa
1que~t Estat de l'Amazo..
Mai com en aquesta foto no tindrem oporllarg de 2.500
tunitat de parangonar la bellesa amb l'exquilòmet re s
travagància. Cal reconèixer, però, que l'ani•
amb tots
matet que tanta gràcia fa a Allcia 1:a varre
els seus
té un posadet gens repulsiu

Copyright OP ERA fi'UNDI

·

Bé
Ur

Avu

boca-

duobrir-se•fs utwant
e
la p e r s p e et 1·
1
va d'un nou Esg
tat independent
r
que s'anomenaria,
a
l'Amazones. Sem,
bla que això, en
tot o en part, ha.
arribat a obtenir-se
avui. Però com que la.
meva missió és la de
narrar les meves aventures. no vull pas immiscutrme en consideracions que afecten, exclusivament, la
polltica. Georgetown i la
Guiana anglesa estaven assabentats de
t o t això abans
que jo donés a
la me va gent
l 'ordre de marxa. Posats a la
raó, establir una
relació entre les
nostres m ú 1t ipies caixes ben
closes 1 que nosaltres ens negàvem a obrir, en
tant que decla.ràvem venir de
Georgetown, no
era pas tan a- Con, ac¡uesta foto dem-ostra, tots ols horrors da la
venturat e om Jungla no han estat prous per a esborrAr el somriupugui semblar a. re de mistress La Varre. Aquélst retrat va ésser pres
primera v I s ta. poc temps després del retorn de &'expedició feta amb
Ara bé, com he
et leu marit, a l'Amèrica tenebrosa".
deiXat explicat
m:; amunt, aquestes catxes no bres, de taràntules o de caimans,
contenien altra cosa que records, no teníem pas un bri de revoluciotrofeus l mostres de minerals i naris 1 molt menys no érem amics
mal no hauria cregut que excites- de dur pertorbacions a. casa dels
sL-1 fins a tan alt grau les sospites. Però heus aci que hom acusa( Acabarà el proper dijous)
va les Innocents caixes de contenir dins armes i municions!
(Prohibida la reproducció)
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Noticiari
f.at

wt.s elS
~n~..1~1;
Sevilla. Vl¡o.

SERVEl RAl>tl> SETMANAL ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
DIMECRES a 1a nu uap a ValenCJa. Alacan~. wuaga
VWagarcla, Corunya, Musel, t:!antander l BUbao.
de: setmaneli
les escales
caoa 11uea
Ceuta 1 Huelva
l'8.rnlgl.)nl1Alternant-oe
Sant v aries 1 Ferrol cada dues aetmaDes

MALETES, DISCoS, eto.

SERVEl CORltEN1 ENTH.lli t:!Alt(.)ELQNA I HI.LtiAO
cada dUCS '!etmaoea
~rttdea elS DIVENDRES a la nlt. cap a ! 'f.rl'llauDa. da!JÇ Carles,
VlnaroÇ, València. CUllera, Alacant, oartapna, Aauua.s. Almeria, Meuua. Motnl. M!laaa. ceuta. CàdiZ, Sevwa. Huelva, VIgo, Mann. VI•
Uaaare1a. Ferro! COrunya. AvU611.. Muael Santallder. 6Ubao I Paaale8
En les Unies ràpid. 1 corrent s'admet càrreaa per a Tt.nger, Larralx
amb tranabordlunent a Màlaaa i també per· a l'IDa Crl&o
1 Casablanca
tina 1 Ayamonte amb transbordament a Huelm

resJil~~des

414
. _

A t 11NES
CAT1'\U\_
CORTS
'
•

en

a l'estatge social, Caba-

..,.62 i 64, totes les nits de 9 a 11.
p~r
0yes,

----*-·- ----

8 AR eEl

Telèfon 30422

oN A

~VIC

c.e ce.rreaa •

FMeduetracus óded~a~~yaats. ~~o~~

La.

pel Consell Supegu r de la Cooperació, posa. a coneirl
o t de totes les Germandats,

~fs ~~
::~e~':»a~a:u:ai~~~
~~~~~

t~ts preceptes q"Je orden~n les Llets
ed Bases de la CooperaCIÓ i de Mue ·tats és converuent que els tratu~ a'les oficines de J,a Federació,

JQ

~ó
'latS

FARRE PIJUAN

r~SSIO

SIJ'NSVPERILL
IJf~~A

GRADUABLE

rJ

PASTA

Consum, 3 cts. bora
Ebullició 1 litre d'aigua, 8 minuts
Preu únic per a tot Espanya, 46'50

uOILGASu Patent

a

~rttdea taea cad.a :n

8ANTOli , MONTEVIDEO

l

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA

aebal,1

(RepresentaclO. sense tntermedtarts, dels millors Hotels>

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
R esten Ulurcs algunes Delegacions per a pobles de Catalunya

c:uea

BUENOS Al REIS :K.Jr tJ.rà 81 c1Je

QUe a.4wotra ptUI<Iu.tgerb • LUetcaQorl~
carr e¡a OB cep Clna ta vetlla del dJ.tl de sortiCia. al t J.natallo
e1e1 Moll d e Balears t816ton 111n•

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en

aom.

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
VENERI
PELL SA NG
Ca rrer Nou cte 18 Ram bla , 18
DIATER MI A - Directora Dl
IMPO TEN CIA
MA TRIU
Con sulta. 11

P R OS TAT A
Riu P orta -

a t, e'30 a 9. F. 10 a 1

C~

VJ.A LA.lBTANA , ll

RESTAURANT

HORTA VALENCIANA

AIGUA!

TORRE SAN SEBASTIAN. (Telèfon 143421
Menjadors tnstaHats en tlplques barraques va1enclaoes - Espectalltat en 1a paella , llagosta barceloneta 1 pollastre a L'ast. estU Horta

.... . JA>16'!1rr·

pesat)

~~~~ Moll e1e1
r!:~et~g~,ca~
1610

OonsliDBWla;

CASA BAGUES· a A R C E L O N A

D EFECTES SEXUALS
Rambla cte c a nalolos, 11, prim e r

FUNCIONA

I ES • B R I L L A N J s

(prop Rambles> Tel. 14231

VIES URINARtES

(o~i

~

Carrer de Sant Pau, 6

METG E ESPE I.i• A LISTA

CUIN A A GAS- Oil

D I SCOS, eto.

TOT de VERITABLE OCASIO
. COMPRA, VENDA i CANVI

:g

~

~{ C A a BdeQaetembreS deAl 19N35, 1a maAICili!NtcaT moQtonaNu IQ ))

RELLOTGES - OBJtCTES DE PLATA

de rectificar per a la seva adap.
pregant a les esmentades enno esperin el darrer moment a
~pllmentar-ho a l'objecte d'evitar
10111eracions que sempre resulten
perjudici de tots.

tlk:'J.A !

MAQUINES

· PATH E BABY

FONO G R AFS DE TOTES ME NES

~~~~~r!f~~;;~~~e~~t

PELL

..

Can

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PEL· I.ICUL ES

~AKC.iE.I..Ot'tA.

~ ~ ~~
uM- AL ts~u. - ~u.J.&
~:U..Piu
se:~v&l
per mot.o-na.n.satlll.ntlca correus eape.n¡(ll.l

Ap A REl lS
FoT o G RA FI e s

co~os oficialment

tot'l l W.

CondlciO TOT PAGAT, botels primera, autos o autocars, oeoenceocia, Impostos, propines, etc., etc. SORTillA UlAH.lA des d'una per sontl.
Agents espectalmen~ autoritzats per la CO MPANY IA TRANS MEDI·
DeaTER RANI A per a la venda l reserva anticipada de passatges.
b
comptes especials a Entitats Culturals. Esportives I o rerefl
Solament tracteu dlrectament amb l'DNICA

6ort1dea a wnzena18 ei.B d iJous uap a 1$ét.e t MArsella

.---

Interessa a les Germandats i
o Mutualitats
1

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71'80, més 28'20 (passatge d'anada i _tornada).
Total .• 100 pessetes
.
Primer, o. Hellver; segon. Soller: tercer, o. Urao lamb t!Otrad.t)
3 dieS amb 3 eXCUfSÏOnS (qUilÒmetreS
. l peSdS}e•
t d' d 351),
teS 80, méS 28'20 (paSSa ge ana a J Orna a ,
, pessetes
T0 taI •,
20
108
SOller,· segon
""-'~er,
-. o. Drac lamb entr ada); tercer, lnca-Pollen• .,..
,..
&8 t FormentOI
t 107'50 (3
ex4 dies pessetes 95. 5 dies, pesse es
curs'J ons) sense passatges
f

•

DE M OBLES, PIANOS, RAD lOS, C AtxES D E
CABALS, MAQUINES D 'ESCR IURE 1 DE CO.

To T DI o eAsIo

l'Orfeó
poden demavul~~ ~~~~~6,nyar

Eis

en e

•

I d r s
Línies regulars de grans vapors per a s es '"
que eS detaJien

""

1!1 dita5ceniUyonÏ socis 1 simpatitzants

s·

'

•

·COMPRA I VENDA I CANVI
sm.

~~ística
~~~dnat •~ttren

ll'_.

qUO

Ybar·ra y ea

MER CAT D'O CA sIoNs

en
dets1935,
seran venu
de setembre
del4 mati
_ El dia
11 tes nOU
ta en el Mont de Pie¡¡bi1C3 subhllS de Déu de l'Esper ande t~fd~e Crèdit pignoratiu de
çll• secc de Pensions per a la Veta caiXad'EstalVIs, els empenyonUesll l delS joiells, vençuts ,abans dl'l
111ents de junY del 1935. L entrada R
dlll 1.er d Sabnastes és per la Plaça
2• entresol.
e
ll\ snla
J unQueres,
repara
R
oser» P
de L'Orfeó «El
oper 22 de setembre, una
a Tarragona, orgaper al
especial i directe a
un.

V IATGES A MALLORCA

el cabal que interessi i b l'alçada
s'obté fàcilment, còmoda
convingui
que
econòmica, instal"l.~nt una

Sistema l funcionament igual al de
les cuines. a gasolina, per tothom conegudes, a més amb els avantatges
que el gas-oil resulta totalment ininflamable i que la despesa de conswn
és menys de la m eitat que usant ga,..
'
sollna
Exposició 1 demostracions:
URGELL. 26. - Telèfon 34.268
MESTRES l CARRERA

BÒMBA VERTA
Grups complets des de 218 pessetes
(motor, bomb~ i và lvul~)

PIZZALA & CRORY, S. A.
VIa La.letau&. li

MADRID: Passeig 11e la Castellana, 14. ·- BARCELONA:
LIN IA RAPIDA DE GRAN LUXG BARCELONA • CADIZ • CANARIES
60rt1dca setmanals els dl&sabtea. a lea 12. Efectuaran el servei tea motonaw
«CIU DAD DE SEVI'.I.AD I aVILLA DE MAD RI D»
LINIA RAP IDA DE GRAN LU XE BARCEI..ONA • PA LMA DE MALLORCA
SOrtides cada cUa .tllevat .._ela dlumenKe&) de Harcelona l Palma. a Iee
21 .nores per les motounus
«CIUDAD DE BARCELONA» I aCIUDAD DE PALMA.o
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
WNlA COMEROlAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTI:l DE LA MEUlTERRANlA, NOHD D'AI!RIOA I OANARlES. - Sortides QUinzenals de Har·
celona ela <lljous. WNlA COMERClAL BU.HAO • OAUTZ • OANARIES, AMB
ESOALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides QUiD·
zenals ae BUbM ela dJJous. LJNlA RAPIDA REGULAR ENTRE ll:SPANYA
I l ' ERRI1'0RIB DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANL>O POO). - Sor·
tleles el dia l'I lle cada mes, amb escales a Valéncla, CàCIIz, Las Palmas. Santa
Cruz de Tenerite l Freetown, Santa Isabel de Fernando Poo. Bata. Ko¡o t
Rlo Benlto pela vah:ella
•CIUDAD Dl! CADib I •LEGAlPh
MELILLA
LIN IA REG ULAR ENTRE BAROELONA • ALACANT · ORAN
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA i VICE·VERSA
t!Ortldea de Harcelona cada CllumeDi'B, a lea 11 nores; <l'Alacant ei.B <lllluoa
d'Oran ela dlmarta! Cl'Oran cap a Alacant. els dimarts t d'Alacant cap a
Bo.reelono !!l' dlmer.rea

llúria, 20 i 22

•

Bombes .VERTA. rotehves.
Bombes aCENTRI.VERTA. centritugues.
Bombes especiols,
Bombes a m.;,
Tub s. • Aixetes.

I
Bar Petit Miramar
lia3a reeumaoable pel seu peb
rresc I mcnjan d'eoeàrrec
UriW terrassa d'estiu pròpia PeJ

a banquet-e I testeE
Avui, suculents coberts a preus
moU ajust.a t.s
- PASSEH.i NAUIONAL, t)~
Barceluna. -

Telèfon 19:t3S

Secció d anuncis per paraules
1

GENERES DE PUNT,
petit fabricant molt entès en la !abr!cacl6 I mecànica, cerca soci amb algun capital per a engrandir nei'OCI. Bones referències. Es<:rlure a La Hu·
coneix a fons catalè., c:u;. manitat. Núm. 303.
tellà, llatí, grec, francès,
càlcul, comptabllltat, taquimecanografia, prè.etlc
en l'ensenyament. S'ofereix. Escriure a La Hu·
manitat. Núm. :130.
bon menjar, espl. h., dutJOVE, mecanògrafa • xa, tel. Borrell, 148, 1er.
aux1Uar d'otlclna s'ofe· sc¡ona.
r elx sense preten.slona.
Escriure a La Humanitat.
FAMILIA catalana. 1
Núm. 326.
d 'esQuerra admetrà. un o
amics a tot estar.
dos
J OVENET amb Immillorables r ererénelea s 'o- Angela, 6, l er. 2a.
fereix per a botiga o esPENSIO PRAT, nabltacriptori. Escriure a La
cló 2 llits, pensió comHumanitat. Núm. 321.
pleta. Abonament a menJar, 35 ptes . setmana. c.
SENYORETA mecanò- Nou Rambla, 12. 1er. 2.a
grafa, escrlvln t correctament. català, casteUà 1
MATRIMONI sol desitrrancés. desitja coHocacl6. Olrlglr..se a La Hu· ja jove tot estar o sols
dormlr, habitació balcó
manitat. Núm. :118.
carrer. Valénela, 454, 2on.
segona.
AGRICULTOR prè.etlc
explotacions agricoles s'oCOBERTS a 2'50, enfereiX per a dirigir Un- treteniments
I 3 plats a
ca de tota mena de con- eleair a la carta, pa, vi
reus 1 erta beStiar. Dlrl· t ()06tres, tot superior.
glr-60 a La Humanitat. Ronda St. Pere, 11, pral.
Ntu:n. 304.
LLOGO OabltaclO a seS'OFEREIX per a tra- nyora o senyoreta, amb
dueoíon.s del trancès a reiet èncles. proo tramvia
t'espanyol o català, per- llnles 12. 14, 15. 59 1 58.
sona apta. Esc ri ur e a La Escriure a LA HUMANIHumanitat, num. 300.
TAT. núm. 303.

OFERTES
i DEMANDES
Professor jove

Ot SPESES

30 $ TOT ESTAR

ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42·T. 13651.
VIES URINARIES
MATRIU

Visita eeonomica de t) a 9
TALLERS, 17, entresol

1

to'Und.ada l'any 1912

l AS de l'automobilisme

CAPITALISTA
SOC I
per a. muntar negoci de
bons re ndiments. Escriure La Humanitat. NUUl .
316.

CA TALA. Correèét6 d 'originals i proves Cl'lmAR IBAU, 23, prat. 1ra.,
premta. Estil 1 ort<»,' a- hab. balcó e. tot estar,
Un. Preus mòelJcs. 'l'el. 25 durO& o soLS menJar,
80990.
20 duros.

SABATERES
Bones maqulnlstes i rebaixadores es neee&;lten
en tàbrlca de calent Saló Garcia Herm\ndez, 131.

Ensa~~---
ent. Mecàmca. Adhuc

&l&m''.tau,..,,¡ cd .:.onuucolO. Re-

t ots
ela C11rlillcats. Preu únlo

N

Per 75 pessetes

n¡~111 'fbareu mal una oportu-

lli:r 1 an avantatJosa oom ara
Poder aprend re d a xofer
T
ITOLS D E 1.a CLASSE
CLA~:~ntla por con tracte
S OLTES A 2 PTES.
1\l
1..\ ~'u:."' POrt i u n reta ll [Je
un CAt,. ITAT li r ega la rem
odi d e CtrculaciO
C O R T 8, 4 I 2
..,

<

ESPLENDIDS coberts,
entreteniments 1 3 plats,
a 3 ptes. t 2'75 per abon ament de 15 àpats. servel acurat. Pensió Laletau a. I'I. 13erenguer, 2.

DOS AMICS a tot eatar desitjo, preu eco~
mie. Escriure a La Hu•
manitat. Num. 301.

AUTO·CONDUCTORES
ESPLENDIDA habitació, 2 balcons c. p . 1 o 2 cNúria», des de 15 ptes.
muntatge 1 desServe!,
amics. Vlc1re, 1, ler. l a.
muntatge. Gestl6 permís
VALENCIA, 169, pral, gratis. Calè.bria, 2, i'a,..
entre Muntaner 1 Aribau. ratge. Tel. 32573.
Habitacions aigua corr ent; con.t:ort.
DIAGONAL, 235 i 237,
xam!rà Diputació, pisos
PARTICULAR, nous,
CASA
m. vent. 5 hab.,
25 duros mes. Mngnit.
cal., asc., tel., 80
bab., balc. carrer, sol, 1bany,
ptes.
95
dutxa, telét., bany. Pl.
Med.lnaeell, núm. 1.
IMMILLORABLES PiF. VALENCIANA, deslt- sos a 15 duros. Asc., sa!r.,
ja 2 hostes. Astúries, 15, lav. Entença, 129, entre
Valéncla i Mallorca.
ler. 1ro.
HABITACIONS dea de
0'75. Cndcna, 33, entresol.

DR. JOAN MIRANDA,
Malalties dels nens.• P.
de Gràcia, ' • Tel. 12133.
Barcelona.

VENDES
URBANITZACIO

LLOGUERS

ADVOCATS

HABITACIO, lloc cèn·
tr1c, ccdeuo a. bon preu
per a. guardo.r-1:11 obJectes.
Es<:rlure La Humanitat.
Nú.m . 315.

TOMAS .JORDI· BLANC,
nàvocat, ProcurnCior dels
Tribunals. Psg. Cie Oràc•a. 47, ar. t.a TeléCoo
701Ga. Barcelona..

JOSEP Ma. ESPANYA•
ESPLENDIDS pisOs Uogo. bona comunicació. Advocat Ro.ssello, 253.
t 1 85 i 100 pte.J
A~
'
.....c., e · 7
Provença. 1.
E. LLINAS ROIG. Advocat. Balmes. 24. Tel.
PISOS 11 duros. 2 dor. :10927. Barcelona
mitorls. !Ll;C. 1 tel. Vtla·
miU'I, 'Il.

LLEVADORES

GRACIA CARCIA. UeConsultes gravadora.
tultee. Florldablanca. 99.
entl. 4ta. Tel. 35741.
CONCEPCIO .IOFRE DE
CARBO. Ueredora clrurAnto ¡
u •
glana. Rd&. sç,
24. Tel. 23Ml.
TERESA ZUR IT A. Llevadora.. Parla, 19. Tel.
35391.

PER A TOTA MENA Cie
treballs de paleta. projectes d 'obres 1 pressupostos, adreçar-se a Fran.
cesc Benavent, o. Aogels
López de Ayala. 66, 2a.
Teléton 35537.

DIVERSOS
RADIO. Aparella de tota onda. Paloma, 20.

COMPRO BICICLETES
Dr. ROSSELL • ~assel¡
de totes menes d'ocasió.
de Gràcia, 106, pral. 2a.
RADIOGRAMOLA, m. Pago a bon preu. Lega.MALALTIES dels nena. Alwater
Kent, 8 làmpa. lltat, 15 (0.).
Modero tractament. Docgran potència, 1.000
tor J. Sala.. De 3 a. 6. res,
445. Bar.
Corts,
ptes.
Corts, 282. - Tel. :15283.
AGENCIA TRANSPORTS
Josep Flgueras. ex-ferroPulmons,
MALALTS.
amemobles
LIQUIDEM
Cor, MecUclna general, ricans, cap preu. Laie- Yiarl. Facturacions 1 recollida de mercaderies per
S!CUls, Ralp X. Sol ar- tana,
15.
ferrocarrll. recadera I catlttelal. Dr. Lluls Cuesta,
mions. Informes ferrovia.
Uri'ell, 20, prol. Con.sU1.
rll$, marltlms 1 aeris. lnta de 3 a 6.
PARTIDA de sabates, t.ormacló sobre viatges
mOdernes.
bones,
molt
per ferrocarril
collect!us
Dr. FRANCESC ORTES
ocasió. Corts, 526, i auto-car. Pau Igleslas.
PARERA. Numerari Cle Venc,
2na.
.
1cr
11329.
Tel.
25.
terna. de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. Ear>eclallstn e n malaU!es inBAR FELICIANO. SerFORN DE PA, en poternes. Coostüta de 4 a
5. Aragó, 224, pral. Tel. blació important, a 30 vel acurat. Salmeron , 80.
per
ven
es
quilòmetres
10158.
retirar-se neg. Casanova,
48, pral. 2na. De 2 a a
BALLS DE SALO. EnDr. FRANCESC ORTES 1 9 a 10.
~nyR.Uça garantida. Cur.
PARERA. Numerari Cie
sos de 5, 10, 15, 25 1 50
terna Cie l'Excm. Ajuntaptee. cAcadémla Petrltment do Barcelona. Espexol». Potrlt:Jol, 12, baixos
•
Cunicola
GRAN.JA
clallr.Ul en malalties in- Avícola, tracte directe. interior.
ternes ConsUlta de 4 a 5. Fresser, 14.
Arlli'ó. 224. pral. T. 10153.

DESPATXOS, 35 - 40 50 ptes. amb mobles o
PARTICULAR sense, tel., conserge. Llau
CASA
desitja 1 o 2 amics tot der, '1, prop Borsa..
estar.
Sepúlveda, 187, 2on. 2a.
SOTERRANI, per a lndU.strla o magatzem. Sant
HOMES a dormlr, 5 pts, Lluls, 56, prop Travessera..
setmana. Llndó, 6, ler.
(prop Pl. Repú.bUca).
PISOS 14 1 15 drs. CamJAUME I, llogo hab1- po, 43, costat PI, Lesseps
tacló dos bnlcoDB, assolellada, bOn preu, TrompeLOCALS industrials 1
tes Jaume I, 2, 2on. 2na.
pis. !.ia.sslnl, 86. Sants.
ES CEDEIX part de botiga 1 part d'aparaelor,
AIGUAFREDA. Colònia
molt adequat per a la Lloreta. P1s amoblat, 5
con.t:ecció de roba. blan- hab. Al bosc. R: Ballén,
ca o cosa semblant. Lloc 195, 4rt. lra.
cèntric. R; Villarroel, '1,
2oo. 4ta.
BOTIGA, davant mercat carrer Molina de Rel, prop tramvia Rabi\.IISloda,
3, prop Muntaner, 24 drs. ple bosc, comptat 1 tcrmln!s. Resteu pocs solars a 10 cts. p , P, Oràela, 121. 4rt. 2a,
PISOS, 10 i 11 d uros.
lgualtat, 2'78, prop Hospital Sant Pau.
A TERMINIS veotlts
ol. TAULER P
UMA· conteceionats i en peça.
t'au, Enric Ornnado,;, 17, pral.
DIPUTACIO, 424, plSÒS RES. ACivocat. ::;.
74 - Tel. 2344tl
2a. De 4 a 8.
a 85 ptes. Ascensor.

1 o 2 AMICS tot esBal.x de
Pere, 16, 1er. 2a.
Sant
PRECISEN SENYOREMUDANCES : Coodu~
TES q ue vUlguin ésacr
torarautos, aes Cie 11 pe.-;.
perruQueres, manicu r.!&,
DESIT.JO 1 o 2 Joves setes b. Cadena. 22. Tel
1)00 tot estar. Casanova, 32,
en
massaJlstes,
17114.
temps guanyaran molt ler. la. (prop Corts).
bons sous - Banys Nous,
3, entresol.
CASETES, llogo, preu
4'50 AL DIA tot estar. econòmic,
per a esttuoDr. Dou, 12, ler. 2a.
Jant.s. Raó: Corbera Batxa de l.Jobregat (Eotanc)
GENERES DE PUNT •
Mecè.n.le mol~ entès en la
b~bltacló
CEDEIXO
construcció 1 reparaclO do amb sol a senyoreta.
LLOGUER DE MOBLES
màquines, cerca ! elna en ú.n!ca. Plateria, ó9, 2on. nous. ¡ran assortiment.
fàbrica. o taller, o s'asso- primera.
Camera Bevlllaoa, 6. L.
ellll'b com a soci indusen liquidació. P&. do Gràtrial. Escriure a La Hu·
cia, 101
desit1>artieU1ar
CASA
m~n itat. Núm. 302.
Ja 1 o 2 senyors tot essetmana.
tar. 32 ptes.
GUARDAMOB LES puJOI ER, !adri, falta. St. Rda. St. Antonl, 59, kt. bUc 1 econòmic. Campo
Pau, 17, ler, 1ra.
primera.
Bagrado, 21 Tel 115804.

tar, tot contort.

METGES

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

LLEGUMS cUltes es
traspassa, bona vend!l,
ganga. R: Menéndez Pelayo, 124.
PERRUQUERIA de seBadalona, lloc
nyores.
eéntric. Ap, Eugeoo, cedeixo molt bones condíclons. Int. Rda. St. Antoni, 43, camiseria.

MAQUINES d'eserlura
des de 100 ptes. lea mlSOLARS a O duros mes llors ocasions. sempre a
Carrer Dant, enfront al la casa cElleS», Placeta
numero 14 I rutur mer- del PI, 10, botiga.
cat Hort.a. canuda, 35.
pral. 1ra. D'll a una I 6
CAMIONS, grana ocna 8.
slons. preus nous. Tamarit, 95
CONILLS I gàbies econòm1C8. Bertran, 98 tS.
A 15 CENTIMS, pam,
G.).
- - - - - - - - - solarb en urbanitzaCió,
prop Sabaja
BICICI.ETtS. 10 ptes. dell.I>Oblada..
Facilitats Pn&ament.
mea Balmes, 60 eutt la
Raó: Juoqueres, 14. Mobles
CASTELLDEFELS ~
plendldll caseta de banJ,
MAQUINA cosJ.r ràp ~·ta.
Resl.llurant
tocant al
aMar 1 tiol t l lloc guar- HOSPital, 116, 2011, lra.
aa oot&es. trupllSSarè
per a.soo ptes. lntorwca
cSinge n,
MAQUIN.It
a LA UUMANlTAT
bobina. central, molt barata. GaliJeu, 25:1, 4rt. 2a..
COMPRO MOBLES, PI·
806 ¡;encera. Keoeres tota
MOBLES, per cessar nemena. Magatzem de Veu- goci,
Llquldo totes lea
des. EscuCi tUera, 10. - 'l'el. e.ldsténciea. Canuda, 35.
15642.

PER RET I RAR-ME venc
HIGIN IA RUIZ. Uevadora cirurgiana.. Cow.ul- balnea.n, platja prop Barta gratuïta. Tallera. 76, eelona, p.nga. sants, 38,
Camiseria.
bts. Tel. 21845.

MOBLES ocasto, mobles
preus toversemblants No
comprar sense vl&ltar
abans aquesta casa. Muntaner. 18.

H I POTEQUES
CREDITS
COMPRO ASSUMPTES
J U D I CIALS
I ADMINISTRATIUS

[arme. ll ~ntl.1.8
OLIS 1
Salvador
acurat a
mines. 6.

SABONS . Josep
Porta. Ser;ocl
domicili. Colo.
Teléron 149~0.

l 'ESCOCESA. Faixes
cotilles ortopèdiQues. Bos
n!tal 13:1
·
•
..

COMISSIONISTES, no.
velies. lliuraments pisos
Provença, 232.

TALLER ae pedra arttI rtclal.
dipòsits 1 mosaics,

FARMACIA I CENTRE
D'ESPECIFICS E. MAS·
PONS. Oberta fins a In
una de la olt. Cotó ll1dròfll a 3'75 ptes. quilo.Pau rglesJa.s. 'I-Tel. 18391.

UN NOM I UNA ADRE·
CA que cal recordar per
vestir amb distinció. Creu
Coberta, 99. Sastreria cEl
HIPOTEQUES rà.pl<les Negrlto».
sobre ca.sea renCia, préstecs sobre terrenys 1 lloQues rústiques. Noto.rlat,
REPARACIONS en gas
'l. entresol.
algun i electriCitat. Oasa
Baenero. Carrer C.laU, 70.
BESTAURANT MIRA- fioetatranca.
MAR Unlo a Barcelona - - - - - - - - - per la seva temperatura
agradable QUe s'hi gaudelll. Salons cspeelala per
a bodes I banQuet.s.

ANUNCIEU a

SALO per a senyores
Perma·
d'Alfons PuJol
neuta perfectes 12 ptes
Salmeron, 114, pral. ler.
Tel. 71153, Barcelona.

la humanitat

FARMACIA JOAN CONDOM. Medicaments QUi·
ml=en~ PUI'II, · ROgent,
nUUl. 58 · Tel. 51321. Barcelona.

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI !

.JAUME QUERA, constructor d'obres. Projectes
I pressupOStos. Menéndez
1 Pelayo, 37. Tel. 74576.
Barcelona.

la humanitat

El diar popu·
lar de Catalunya

REPARACIONS ràdio.
JOSEP CANUDES. Ba8tre. Preua moderats, sem- Paloma, 20.
pre ela darrera models.
Sant Pau. 10.
JOSEP ORIOLA. Mal..
IMPRESOS lle tota tes metàlliques per a a u.
mena. Geli. La Granada, tomòblla de tots ela sis1. Tel '11083. Barcelona. temes. Torrent VICialet
'18. Tel. '1'1188. Barcelona:
ARTICLES per a viatge, ela trobareu a l'aerecUtada casa Ramon Oli·
Pulmuos,
MALALTS.
vella. sue. de F. Castell- Cor. Medicina ¡eneral. dl·
tort. Hospital, 141. Telè· tllls, Raigs X, Sol artlfl·
rou 1'7365.
clal. Dr. Lluls Cuesta •
Urgell, 20, pral Consul t;~
JOSEP BELTRAtt Plo- de 3 a 6.
tor decorador.· Sarrià., 98Tel. 79246.
RETOLS I ETIQUETE~
--------CAFE • BAR Cie l'ero de totes menes per a apa,.
Ul'ió.- Plaça Sanlà.. 6-Te- radors. Mercaders, 36,
lèfon 70883
MOBLES ALTABA, ete.
FRANCESC TARASCO. ¡àncla, durada. economia
VIns superiora. Servei a No compreu sense visitar
domicili.- Caldes. 8 - Te- aquesta casa. Jovellnnoa.
léton 17656.
num. 2.

JOSEP MOREY. Consignatari de vaixells.-Plata 4 · Tel. 13836. Barcelona..

COMERÇ D'OUS 1 artram cL'Emi>Ord.anesa», de
Francesc Tel%1d6. Compra
dJ.recta aLS mercats de
l'Em1>0rdà. Valtlncla, 334.
Granja a Tel. 81816 Sant
Miquel de FluvlA lGJ.ro:.
na). Es reben llistes per
telèfon. Servei a domiclll,

paviments 1 tots els derivats de la construcció.
Francesc Borreda. Gavà ,
3'1 I ll9. Teléton ll0670.

~-

._.,

.. __

metàlliques
PORTES
VIlar. Marià AgUlló, 56
Telèfon 53762. ,
NICANOR SERRANO
Pintura ! decoració. - R
CatalunJa. 119 ·Tel 754\11.
Barcelona

BAD.IO Paloma,zo
(entre Joaquim Costa 1 Ronda St. Antoru)
REPARACIONS D 'APARELLS DE
TOTA MENA
GARANTIA I BONS PREUS
COMPREU LA VOSTRA RADIO
DIRECTAMENT AL CONSTRUCTOR
APAREL LS
DES
DE
150 PESSET ES
RECORDEU:

PALOMA, 20

Republica ns! Llegiu LA H.UMANIT AT

!
....

Jiumenge, 18 d'agost del 1935
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EL TURISME, FONT DE RIQUESA

EL TURISTA BRITANIC I EL GUI A FANTAS OS
'

Una Barcelona de fantasia que les autoritats haurien
PEAQUE DEL T URIS'ME I DE
LA SEVA IMPORTANCI A
L'any 1934 recalaren a la nostr:l
tutat 62 vaixells en viatge exclusiu
a turisme i foren 30.2'72 person~s
lS que visitaren Barcelona. aprofl•ant !"època de llurs vacances. En!Uany no hi ha cap dubte que P.·
uesta xifra serà superad~ ~e molt
1 tenim en compte que umcam~nt
¿o un sol dia, el mes p~ssat, arnoaren tres vaixells de d1verses nJ.cionalltats que du1en a bord, entre
.ots, prop de cinc mil persones.
Els que baten tots els rècords. de
turisme són els anglesos, especialment en un creuer que dura 14 dies
durant els quals visiten els ports dc
Liverpool, Ceuta, Barcelona, Pa~mn,
Lisboa i Liverpool. El preu, ~nie,
d'aquest viatge és de dotze lliures
per persona, tot comprès.
.
El preu de dotze lliures per 14 iies
d" viage manutenció, autocars,
gÚies, l'te:, és baratissim i si ho.n
ta comptes ha d'arribar a la. sohlció que vaig arribar jo: que h1 han
da perdre diners sense cap mena de
dubte. i, després de compr~var-l~o,
m'he ratificat en aquesta afumactÓ.

controlar severament

Això ha fet que Anglaterra conegui perfectament, en l'aspecte turistic, la nostra ciutat i que quan s'ha
intentat canviar el nostre port p¡¡r
un altre de la Mediterrània no hagi
estat possible per l'oposició dels turistes.

• L

CO MENÇA EL NOSTRE
REPORTATGE
Els lectors poden haver observat
que d'un quant temps ençà el repòrter es dedica a vulgaritzar Pl
nostre port en tots els seus aspectes I, naturalment, el del turisme
marítim n'és un i de força. important. Reportar la impressió que ens
produeixen els turistes estrangers
que hi desembarquen ens semblà
poc interessant car qui més -1ui
menys, per poc observador que Fe
sigui, ja ha. format la. seva opinió.
El que interessa -no?-, és la ropressió que causa als visitants Ja
nostra ciutat i per això, aprofitant
l'arribada d'un d'aquests magnífics
vaixells férem amistat amb un tlels
seus passatgers, el nom del qual ao
interessa, que ens contà. coses odmirables de la nostra ciutat.
El pobre home, entabanat amb !.l!la
barreja de veritats i mentides, PS
creia assabentat, com ningú més,
de la història de la nostra ciutat.
No som pas molt aficionats a
recórrer sovint els nostres monuments, però, malgrat això, els coneixiem, si no suficient per a fer-ne
un estudi a fons, prou per acampanar qualsevol foraster que els ·lesconegui. Sabíem poc I ho ignoràvem; el nostre nou amic ens donà
unes deflniclons de diverses coses
que desconeixíem en absolut ...
Li cedim, doncs, la paraula:

ANGLAT ER RA AFAV ORE IX EL
T UR ISM E
Qualsevol ciutadà que li dieu_ que
les nacions afavoreixen el turiSme
entendrà, lògicament, que aL'>ò ¡;~~
nifica que li interessa. que eis cmtadans d'altres països visitin les S<'·
ves ciutats on cada. un dels visitants
malgrat de tenir-ho tot pagat en
el preu del passatge, deixen <sealpre quelcom. Es gairebé impossible
que hom visiti una. ciutat i que es
!Imiti a les despeses naturals i imprescindibles sense adqumr una o
altra. cosa I no és això.
La marina mercant d'arreu del
L'AR R IBA DA A BA RC ELONA
món travessa en l'actualitat una f'lr·
-El port de Barcelona -començà.
td crisi i són molts els vaixells de dient-nos-, encara. que d'una coastotes les banderes que amarrats ¡un truccló no molt moderna, em féu
molls de tots els ports, esperen temps un magnlfic efecte. Serà motivat
millors per a la navegació. Aquests pel sol del vostre país o per it>s
vaixells la majoria de construcc1ó línies rectangulars i elegants dels
recent 'amarrats al moll produeL'>en seus molls. però el cas és que em
malgrat la seva. Immobilitat, unes féu de seguida l'efecte de net com
despeses considerables. Necessiten pocs porls del món.
gairebé tot el perso?a~ que ha ~h!
Una. vegada. el vaixell atracat al
tenir cura de la. nete. 1 conservació, que en dieu l'Estació Mar!tima, va1g
a més a. més de la natural dete- ésser dels primers a. baixar a. terrioracló del casc on es crien Wt<.l. ra Al vestíbul de l'esmentada. estamena de crustacis que produeix.a11 ció hi vaig veure una magnifica
ur. rovell i altres reaccions qui~li- parada. amb capots de torero, ¡Ja::J.ques que li són summament perJII- deretes, castanyoles, banderilles, redicia.ls.
trats de torejador, etc., que qu:llLes companyies de navegació sevol que hi hagués arribat sense
d'.l'.nglaterra han estudiat deting<l- saber que es tractava d'un port d'Esdament el problema i han resolt, panya. se n 'hauria. convençut immed'acord 1 amb la protecció del s~·.¡ cliatament. Haig d'afirmar, però, que
govern, fer-los navegar i com 4..1e en lloc més vaig veure una tan gran
no hi ha càrrega disponible per al manifestació de tipisme. D'aquella
seu trasllat, els dediquen al turisme. «Espaüa de Pandereta».
Aquests creuers de turisme, espeNo vaig adquirir res, deixant-ho
cialment per la Mediterrània es fan per a. la tornada, !, com que parb,
amb els vaixells caminant en mar- com podeu apreciar, l'espanyol amb
xes econòmiques o sigui procurant una certa facilitat, em vaig encamique la màquina o els motors domn nar vers al moll amb la intenció de
el rendiment necessari amb el ml- llogar un taxi per a traslladar-mc
nim de ctegast I amb la més petit~\ a Montserrat.
despesa de combustible. Hi perden
Com podeu suposar ,abans d'emdiners però més perdrien amb .;"ts prendre el meu viatge, m'havia dovaixells amarrats.
cumentat I ja sabia. els llocs m¿,'l
El vaixell navec ~ despèn ~a interessants de la vostra. ciutat.
COSf'. més a. part del combust1bl~. 1
que amarrat, i té a més l'avantatge¡
ELS PREUS DELS TAXIS
que no necessita pujar periòdica.-Davant mateix de la porta d6ment al dic per a netejar fons ni l'Estació Marítima hi havia un.l
repassos generals de tant en tant I gran renglera. de taxis i en vaig n·
a les parts de maquinària. que Ja 1 dreçar al que ocupava el prim•!r
inactivitat i la. manca. d'engrassa- lloc. Al costat del cotxe hi havia
ment pot perjudicar.
I U!1 «gendarme» (un guàrdia urbà), Çt'
El govern anglès per la seva (lan- ~1 que m'animà car, probablement, ct~
da ha dictat disposicionJ per tal ·4ue vant seu, el xofer, com fan arreu
les indústries I les cases de com~rç del món, 'ho m'aplicaria la «tarifa
avancin als seus obrers i dependents 1 dt! turista».
una mesada. sencera a amortitzar 1 -Preu per aner l tornar de Montdurant tot l'any. Aquesta quantitat, • serrat? -vaig preguntar.
nJ cal dir-ho, Ja major part tlels i -Cent pessetes -contestà el ~o
anglesos, gairebé tots aficionats a . fer
conèixer món, l'empren a. fer un 1 -Ho vaig trobar un xic car i 1ent
creuer de turisme de la. llargada comptes vaig seguir caminant 7ers
que els permeten els seus cabals.
a la. ciutat. L'extraordinari del ~:>s
és que tots els altres xofers que hi
EL PORT DE BARCELONA ES
havia. a la renglera m'anaven dient:
EL PR EF ERIT
1 Montserrat per 90 pessetes, per -lv,
Com sigui que els creuers .nés per 70... Res que si la. renglera. és
corrents són els que hem detallat més llarga m'hi duen de franc i
anteriorment, no cal dir que la .•iu- encara. em donen esmorzar.
tat. de Barcelona és la. més imporI jo pregunt : Com s'entén .pe
tant 1 per això en acabar el creuer el preu és més baix com més lluny
es fan concursos al vaixell per tnl són del «gendarme»?
d~ conèixer l'opinó dels passatgers
Referent a això em va passar, ensobre els ports visitats i semprie', cara., un altre cas. Vaig pujar al
el port de Barcelor" és el que n'l-¡a darrer vehicle ordenant-lí que en
sortit ll'll~nvnrtn.Clugués a la niara Cie Catalunva i

I

El nostre amic encara segui explicant-nos llegendes admirables d~l
Palau de la. Generalitat. Per a. no
fer-nos pesats als nostres lectors en
reproduïm la. que creiem més IJonica.
EL PATI DELS TARONG ERS
-Valg tenir cUriositat per sabèl'
com era que a una. alçada de di versos metres sobre el nivell de la ~er'hi h i
1 t t ta
.
i I
ra s
av en p an a
ronJers e
guia m'ho explicà de seguida. neu
d~ tenir present que una cosa. • \n
interessant i romàntica. hi ha molt.s
barcelonins que la. ignoren.
-I tant! -replicàrem-. Com .noites de les coses que m'heu explicat.
Vareu estar de sort en triar el
guiaÍ:>oncs eis tarongers els varen
plantar perquè cada. any en una certa diada que no s'ha pogut preeisar, a. 1a. cape11a. es d e ia una miss·1
dedicada especialment als joves I
noies en edat de casar-se.
Els joves tímids enamorats d'un~
·
t
no ia i que no I i h a.vten gosa a dir
encara., aquell dia acudien al Palau
del Generals, arrencaven una branta de t aranger 1· 1a d anaven, en
que
el moment
que entrava a missa, a
la dama dels seus amors. Aquesta
sempre prenia el ram i entrava amb
ell a la capella..
Si quan sortia encara. duia. el ,·am
a la. mà, significava que acceptava
el.;; amors del que li havia donat 1
Sl l'havia. deixat caure era que t~nia compromís amb un altre 0 ué
que el pretendent no li feia el .>es '

La. casa. de l'Ardiaca -segui ..:ontant-nos-, on hi havia. hagut 19.
residència del Tribunal de la. Inq•Jisició és una obra magnífica. Aquella
magnifica. bústia que servia per a
fer les delacions!
-Quina? -preguntàrem.
- No l'heu vista. mal? Representa
uns ocells sense cap que signifiquen
els jutges, uns altres de panxa. wlaire ensenyant les urpes que :.;ignifiquen els botxins, una. tortuga
que és la. Justícia. amb la. seva. 1entitud i per fi les eures que són els
lligams de la. Llei.
-Francament que ho ignoràvem...
-Aixi tampoc no sabeu que tnt

LES MUNT ANYES DE
MONTSERRAT
Cap al tard, quan valg tornar a
bord, un company de vaixell estava
d.iscutint amb un xofer i el corresponent «gendarme», el que havia. db
pagar.
El xofer deia: Aquest senyor s'ha
passejat tres hores per Barcelona. i
després s'ha fet portar a Monts.arrat per la. qual cosa li faig pagar
36 pessetes de tres hores de passeig
I 100 del viatge a. Montserrat.
Replicava el meu amic: Es veritat
que m'he passejat tres hores, però
jl' no crec que pugui valdre tants 1
diners.
Intervingué el «gendarme» :
-Però vostè ha. anat a Montser- I
rat o no?
1
-Si -respongué el meu amic-,
el xofer m'ha portat a un parc que/1
hi ha. molts coloms, situat al uap
d'avall d'una gran avinguda i allí 1
m'ha. fet veure unes muntanyes Oc 1
ciment i m'ha dit: Montserrat.
I
-Ai gran trapella! -exclamà el
«gendarme»-. Així tu lhas dut al
Parc de la Ciutadella...
Naturalment que davant l'intent
d'enganyifa. el meu amic no pagà
més que les 36 pessetes segons h·
quella. cèlebre tarifa per hores que
no he vist enlloc.
-I que, legalment, no existeix, li
afirmàrem.

RAMO N BER EN GUE R I BERE*
GU ER RAMON
Hi ha. dos sarcòfags en els quals
hi ha les restes de Ramon Berc:1guer i de la seva. segona. muller, la
comtessa. d'Almonis.
La història. és aix!: Ramon Berenguer es va. casar en segones noces
amb l'esmentada comtessa, que tenia. aleshores 22 anys. El seu fíll Berenguer Ramon, també la volia. 1 en
vista. que no la podia. obtenir la. va.
ma.ta.r. Del disgust mori Ramon Berenguer i varen ésser enterrats tots
dos allí.
Ramon Berenguer -això és veritat-, deixà tots els seus béns pür
a la. construcció de la. Catedral.
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LA VISITA A BARCELONA
-L'endemà, a. les nou del mati
continuà el nostre lnterlocutor- ,
donàrem la volta a Barcelona per
visitar els prlncipals mon.1ments I
palaus.
Els automòbils enfocaren cap a la
Rambla. de les Flors. Es aquella. vib
una cosa magnifica. Tantes flors
juntes! I aquelles dones que les vénen, amb aquells ulls de «manola».
Seguirem amunt i travessàrem la
Plaça. de Catalunya.. Una magnifica
plaça.. Llàstima. que tots els edifi:.:;s
no guardin una simetria I que ni '
hagi de tant alts i de tant baix~s
i a. més a. més tants llocs per a
edificar.
Tombàrem cap a l'esquerra 1 t''l- - _
focàrem una Gran Via magnífic:~. . El nostre amiC
prepara a visitar
d'una llargada imponent i finalment
Barcelona
ens deturàrem davant el Palau d1•l
<Foto Casas)
Rei. De fora -a. dins no ens Jeixaren entrar-, no em va. agradar. allò és construït del segle XVI
Opino que és d'una. construcció molt que les reixes que hi ha gairebé ~1
econòmica i no m'estranya, car els nivell de terra al lloc esmentat, O<'catalans sempre heu tingut fama dt:' tualment «Arxiu de la Corona <l'Apoc amants de reis i de reines.
ragó», corresponen als calabossos de
Els jardins són magnífics 1 no la Inquisició i que hi ba uns subvaig creure el que ens van dir qtJe terranis que van a parar per ·ma
fossin d 'igual època. que la constmc- banda al Parc de la. Ciutadella 1
ció del palau.
per altra a la mar on llançaven
Des d'alll férem cap a l'Expcstc!ó els cadàvers d-'s ajusticiats?
Internacional. Són uns jardins mag-No, no...
nifics però bon xic descurats. Al
-Heu vist a la. catedral la. Cripta
Poble Espanyol ens deturàrem m'i de San~a. Eulàlia? Doncs a lli és rJn
minuts i ens varen fer veure Ja oïen miSsa . els condemnats per l'\
porta de Sigüenza. No em fou ;x¡s.. ~nta InquiSició. Per aquest motiu
sible saber a. quina provincia corres- h1 han aquelles reixes.
.
pon aquell poble ni què hi fan unes
-Bé, bé, d1guérem; no ens .•recadenes que hi ha penjades. Em dl- gunteu res més . i expliqueu-nos tot
gueren que cada. peregr! n'hi duia el que us han d1t els intèrprets lltle
un eslabó però no ho vaig creure.
UG acompanyaren.
-La casa -segut dient-, que t;l
L RASTR
E L FAM OSA ha. al darrera mateix de la CateE S
ES D
A
dral, on encara. es veuen gravats a
INQU ISICIO
111 pedra martells, estenalles, etc.,
Deixo de banda petits detalls .;t:n- era la residència. dels botxins i J'.lse gran Importància que em don:i lJí en surt una galeria que eom,tel meu amic I m'endinso amb ell ruca amb la casa de la. cèlebre búScap al «Barn Gòtic»; allò si que és tia on es celebraven els Tribunals
imPC?rtant. EspeCialment el que f'l~ de la Inquisició.
explique_n.
No recordem de moment altres
-Teruu -em digué-, gran ~om: barrabas:;ades que ens explicà però
brP de records de la Inqu1sic1ó I erre GUe amb aquestes ja queda cie
ben conservats.
manifest el significat del barri (òtic
- .. :?
segons els guies.
-Sl, home sl; no !eu el desentès; gairebé tot l'esmentat «Bar~i MERAVELLES DE LA CAT EDR AL
Gòtic» no és res méi> que records
-La primera Catedral de Barccde la Inquisició.
lona, construïda. en el mateLx iloc
El que més em va cridar l'aten- que l'actual fou bastida l'any !J88,
ció del «Barri Gòtic» és aquell pont però l'any llOO el bisbe la va. ft!r
que uneix el Palau de la Genera- enderrocar perquè no 11 agradava i
lltat amb la «Casa. del Canonge», el manà que en fos bustida allí Inll.qual malgrat els anys que fa i!•!e teix una. de tnlllor. Tot just comenfou constrult es conserva perfecta- çada, tampoc li va agradar 1 altra
ment ! és d'un estil gòtic que a t"t vegada va ésser enderrocada. I es va
Bar celona no n'hi ha d'altre. Es un tornar a. començar rany 1300 que
gòtic fiorlt francès que enamora.
és la que ara es pot admirar.
No volguérem treure-li les l.tl.uL'únic que es conserva de la. urlsions; com els nostres lectors r.o mera és la porta del claustre r1ue
Ignoraran aquell pont fou construït és romàruca 1 la cripta de Santa
e'l temps del senyor Milà I Camps Eulàlia que també és del segle XIV

I

EL CRIST DE LE PANT VA GUA·
NYAR UNA BATALLA
Efectinment, el Crist que hi lla
a. la. Catedral i que té una. mà •it'sclavada. va anar a. la guerra 1 quaa
els seus partidaris estaven més «fomuts» a causa dels trets dels enemics i de la gran tempesta. que es
va desencadenar, féu amb el cos un
moviment per evitar que una. i>ala.
el colpis -un «quiebro», «per dir-ho
en argot tauri»-, i desclavant-se furiós una. mà agafà un llamp I el
tirà contra els que havien tingt¡t
la gosadia. d'engegar-li un tret i alxi
19. batalla va ésser guanyada pels
espanyols.
No cal que hi faci cap comentari.

EL NOM DE GEN ERALITAT VE
DEL FET QUE HI VIV IEN ELS
GE NER ALS
La Generalitat -segui explicantnos el nostre interlocutor-, té aquest nom perquè el segle XV quan
va ésser construïda. era. habitada
pels generals de Catalunya.
A mitjants del segle XVII va <'.Sser convertida. en Parlament de Ca.talunya. que en ésser dissolt l'any
de l'Exposició Internacional es va
convertir en Audiència que en h
segona. exposició fou traslladada. on
és en l'actualitat i ara hi hablt.a.
el Governador General de Catalunya
en nom del Govern d'Espanya..
1 El nostre amic ens explicà diver' ses coses de l'interior del Palau de
la Generalitat. Seria interminable la
relació de disbarats que ens féu !
ens limitarem als més sucosos.
LA LLEGENDA DEL CAV A L L E~
FLORIT
El segle XVI aparegué a Barcelona. per primera. vegada. el Cavaller
Florit que estava enamorat de lt1.
filla. del rei. Aquest s'oposava. al matrimoni i tancà la. seva. filla. a. U'l
pati que comunicava. amb una. gàbia
en la qual hi tenia. tancat un drac.
El pare no volia matar la filla, el
que intentava era. espantar-la. amb
l'amenaça per veure sl a ixi deixa va
els seus amors amb el cavaller estranger.
El Ccvaller Florit baixà a.l pati a
festejar amb la. seva. amada. 1 el
pare el veié. Llavors desesperat manà obrir la. port& de la gàbia. d~l
drac, però el Cavaller, muntà a cavall, matà el drac I fugi amb la. donzella. Tornà al cap de vmt anys a
aparèixer per Catalunya amb el nom
d~ Sant J ordi.
-¿On era, doncs, tots aquests
anys? -preguntàrem.
-Segurament que devia ésser a
Bèlgica, Anglaterra, Polònia, Rússia
o qualsevol altre dels quinze països
que n'és patró.
-I la donzella.?
-No se n'ha sabut mai més res.
EL SA LO DE SESSIONS VAL UNA
FORTUNA
-Vaig veure també -segui dientel famós Saló de Sessions. Es una
cosa magnifica i d'un valor incalculable. Hi ba un plafó de fusta de
noguera que va. ésser construït el
segle XVI I que l'any 1924 va Paser recobert de planxes d'or n de dlve;sos miHfmetres d'espessor, el valor
de les quals es calcula en un mUió 1
mig de pessetes.
Forma uns caixons que lndependentment l'un de l'altre, poden ésser
desmuntats per tal de netejar-los.
Es una meravella!
Les aranyes ---<ie l'any 1924- 1;6n
del segle XVI i tenen un mèrit magn1fic. Els dos Gobelins que hi ha a
banda i banda. del elit saló han estat valorats en 57.000 000 de pesse~
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La. porta. del Cor va ésser feta per
un català fins a la meitat, car va
morir, i la. continuaren un anglès 1
un alemany.
A l'interior de la Catedral hi lla.
un cap de moro que mou els ulls
i la boca. Aquell cap és la reproducció del rei moro que hi havia. a
Mallorca quan hi va anar el R•~i
Jaume I que li va. tallar 1 el dugué
molt temps al capdamunt de la
seva. llança..

I

I
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<Foto Casas)
en ésser a. aquell lloc em volia. 1er
pagar dotze pessetes. Em va semi>lar
un xic car i em vaig negar a. pagar.
Intervingué en l'afer un «gendarme», i després de discutir llarga. estona ell i el xofer acordaren •tue
pagués cinc pessetes per l'Import
d'una. carrera car les dotze pesset.as
eren el preu de lloguer per horas.
Preu que no he trobat cap tarifa
que el porti.
En tornar al vaixell, vaig agafar
\ill altre taxi i em cobrà una. pesseta
amb quaranta cèntims; el que marcava el taxi. S 'ha. de reconèixer en
honor a. la. veritat, que no hi intervingué cap «gendarme».

I

'" c'>n ts m'l 1 tesc?ses Interessants ...
(Foto

OH! EL TURISME!
Deixàrem acabar al nost
la narració de les cose
re atnJe
uàries que havl:l après :xtraol'di~o !es hi desférem en abs~rcelona.
h varem fer remarcar qu ut ~rò
que l'havia acompanyat g:uJ~ guia
na esplèndida lmaglnacló
d'IEns explicà encara la ·seva
du a · la plaça de braus durant esta.
«cornda». Olgué que se n'anà 1 una
d'un quart d'hora. esgarrifat a r.ap
Els alemanys -ens digué-tlen com jo però, com u
1'<lpagat, aguantaren fins qa e paa vbten
1 ca ament. Els italians hi gaudir
debò. Els entusiasmà la san en d~
altres, els anglesos, ens esgga.rAr¡·fnosA preguntes nostres ens di
a.
là majoria dels anglesos q~é \1ue
gen en aquests creuers de tur~ at.
són empleats 0 obrers i que els llle,
vénen a l'hivern ja són una 'iUe
mena de gent, aquells tenen din~ltra
i si viatgen és per a cercar el ers
rol
que manca al seu país. Són :>erò
els que despenen menys
'
•
El turisme és a Bar.celona
f
.ma
ont Important de riquesa. La cree
Ç'l general és que els que vé na «rem_a_ts» no despenen res. Es .~een
11
que lumten les seves despeses !lêrò
com que són molts milers à1 •..ap
de l'any ~~n deixat, entre tots 'Jn.s
quants m1hons.
'
Les autoritats i_ l'Oficina de l'urisme, però, haurien de tenir cura
dels guies i. especialment, de llur
gran imaginació ...
JOAQ 'IM VILA-BISA

Els turistes recorren la ciutat en aut o-cars
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La sortida del vaixell

- tb;:cê'p6·
tl
Amb rran brllla.ntesa s'ba celebrat la Volta Ciclista- al -País
corredor Esquerra venced or del ~ an Premi Blseala, és a clam:l • l1
bUc al seu pas pels carrers.
CExpress-F0 -0 ·
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-rotes les causes iust~s troben -ressò en LA HUMANITAT.

