EL TEMPS. - A Catalunya tJ cel aQareix cobert o aairebé cobert
per tota la realcS pirenenca i costes de Girona: boircSs per les de Ba~ce
iona 1 Tarraaona, 1 serè per la nlsta. Ela venta acSn moderats I tlu1xos
pel Nord l costes, i encalmats pel centre. Durant les darreres 24 hores
e'han realstrat precipitacions de caràcter tempestucSs I la màxima, ha
t atat de 85 mm. a Capdella. - Temperatures extremes: Màxima, 31 graus
a S erbs l Tremp : mln ima, 3 vau s al Port de la Bon aigua.
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-·--MOMENT GRAVISSIM PER A LA PAU DEL MON

PARTITA
HA FRACASSAT LA CONFERENCIA TRI_
el que s'anu nciava, d iumeng·e es reprengueren les rel moment la lliiB, ~i~~o~a~a Contra
Guió de_
un ions per a notificar oficialment, tot seguit, la seva suspensió per

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·

O N V A MUSSOLINI?

•[!1f.rn"
2 "t2[fl.tl
U ~~
~U

impossibilita t de posar-se d'acord "sobre una base de discussió"
l
un a a a m
la Pre msa ita liana
GUERRA A ABISSIN/A?
diu: o l'ocupació con· LA
I
U

cada dla es van reduint més les possibliitals d'arranjament del ccnr
~
fllcte ltalo-ab!.sslni. Tothom sap que les qüestions internacionals no s'nr-o
~~
ve~
rangen mal a Ginebra. Quan es porten allà ja estan solucionades, o no
hi van. Quan no és alxi, 1 per una raó purament formulista. el Consell
•
s'ba de reunir inevitab!ement, es troba. la solució de «ja en tornarem a
parlar». Es el que ha donat origen a la Conferència Tripart!ta que acaba
Notícies d~ molt bona font ens
rracassar sorollosament a Paris.
de
permeten a/trmar dues coses: qu.e
.
.
,
-coincidint amb l'estada del
ahir
t1rar
de
Mussolmi
de
En aquest fracàs s hi veu ben clar el s1Stema.
~
~
·; J; .. . . .. _., . .....
.
~ .
.~ ~ .
al dret. En qualsevol altra. circumstància, o en qualsevulga. qüestió que ministre d'!nstrucctó, senuor Dualhagués interessat a. un altre pafs, per més que les converses haguessin de- jou dta. de. molt de mo?tment
MENTRE A EUROPA DELIBEREN ELS HOMES D'ES TAT...
at ja a. la. primera entrevista la. cosa hauria estat arranJ'ada llmb a la Generalttat, i que la Lltga, rel .
presentada al Consell govenzatiu de
.
'
fracass
una nota més o menys fosca, en la qual s'hauria d1t que calla estudi,¡r la Generalitat pels senyors Duran i
COM ES DESENROTLLA LA
CQNFERENCIA
més a fons el problema I que es continuaven les negociacions; amb més Ventos~ i Vallès i Pujals, consellers
Paris, 19. - La. jornada de la Conuu en el cas d'ara, quan els diplomàtics tenien unes dues setmanes re~p~ctzvament de. Cultura i Obre.s
Publtques, està dtsposada a asacn~ ferència Tripartits. s'ha desenrotllat
, . .
mo •
per davant per a parlar-ne sense alarmar I op1mó internacional. Es en ficar-se» una vegada més.
de la manera següent:
El senyor Laval s'entrevistà sucSón recents les declaracions del
'!questa cruesa de Mussolini allà on cal cercar l'explicació al fet.
Per a la. reunió del Consell de la Societat de Nacions falten uns cpltn- ministre d'l7Jstrucci6, senyor Dual- cessivament amb els senyors Aloisl i
ahir, al matí.
elles però per arribar a l'època que Itàlia pugui fer la guerra hi va de, en relactó amb el primer ense- Eden,
La Conferència Tripartlta es reunl
nyament a Catalunya. Ens n'hem
•
.
•
ze
digué
a. les 3'30. Acabà poc després de les
encara cosa d'un mes l m1g. El Duce, en aquest cas d'Abissínia, està ju- ocupat repetidament. Dualde
gant amb els altres Estats interessats l amb la pau d'Europa, com un gat aproximadament qu,e en els es,taozt- cinc de la tarda i els delegats d'.t).n- 1
i Itàlia anunciaren que a les
amb la rata que ha pogut caçar. Si un mes 1 mig abans d 'arribar al límit. ments do_ce!lts de l Estat ha d ense- glaterra
nyar-se umcament en llengua cas- vult de la nit en facilitarien un co.
•
previst per 1 acabament de la pau, Anglaterra 1 França han arribat a lP.s tellana. Afegí que probablement :e- municat.
El senyor Eden i el baró Alolsl
concessions que havien acordat al baró Aloisi; si el Negus ja s'avenia a ria dissolt el Patronat Universitari.
marxaran tot seguit a Londres t Rotot el que Eden i Lava! s'havien permès ofenr en nom seu, ¿què no C'• .·nma, respectivament, per tal d'inforcedlran en vlgUies mateix de la guerra? Al nostre entendre és aquest el
mar llurs respectius governs.
Als cercles ben informats declaren
pensament que s'ha fet Mussolini.
Del nostre en viat especial JEAN ALLOUCHERIE
que marxaran potser avui l que no
Sap prou bé el Duce que ni Françl ni Anglaterra estan disposadec; a
seria res d'estrany que abans celedeixar-se portar a una guerra que seria de conseqüències fatals per a tots
bressin una entrevista amb el senyor
L'empera- de bon humor el Negus posa davant
Addis Abeba, agost.
gut la residència forçada de tots els
1 aquesta temença és el que el fa fort en la seva posició. La guerra que
La val.
dor HaUe Selassle havia invitat els dels objectius.
periodistes I "cameramen " vinguts
vesxambeHans
diversos
Després,
representants de la Premsa estrande tots els recons del món.
seria també fatal per Itàlia, no hi ha dubte. Però com per a Mussoliru
TREN·
DEL
OFICIAL
NOTA
"chamma",
tradicional
la.
amb
tits
l\1olt petit l'hotel per a allotjar-nos
gera a Addis Abeba a un te a l nou
també és fatal fer-ne una, la que sigui, ell és el que menys arrisca. Una
CAMENT DE LA CONFEREN· Palau, durant el qual desitjava. brin- que són exceHents poliglotes, ens individualment, els enviats especials
guerra amb Abisslnia en la qual pogués assegurar-se unes victòries al
CIA
dar, en oferiment a tots, per "la. pau condueixen cap a l'esplèndid menja- i corresponsals d'agències han pres
Paris, 19. - A primeres hores de del món".
començament amb la qual cosa estan d'acord tots els especialistes a ·-ondor, iHumlnat amb grans aranyes 1 cambres per a dos o tres plegats, en
converles
suspeses
quedaren
nit
la
Dissabte a la tarda, a les cinc, amb magnifiques "verandas" que mig d'un simpàtic desordre de màsiderar com a segura, podria servir per a cohesionar el poble italià emses de la Conferència Tripartits.. A prop
de quaranta repòrters acudí- donen sobre el parc, on evolucionen quines d'escriure, paperam de tota
portat pel xim-xlm d'una victòria. També podria ésser que servis pe:- a
les vuit, el cap de la Delegació franmena. i equips de campanya.
cesa, senyor Pierre Lava!, llegí als rem a l'amable invitació del Negus. les seccions de la guàrdia imperial.
esverar el Negus, el qual, en definitiva, podria donar-se compte que és
Si arriba més gent, el propietari
periodistes el comunicat ofc!al se- Entre nosaltres, quatre dones, arri- Luxosos tapissos, vitrines, una taula
preferible regnar aproteg1t» per un gran poble, que no pas ésser destrogüent, el qual dóna. compte de la. sus- bàrem al nou "Guébi" acollits per de servei atapeïda de cristalleria fi- que, com tots els hotelers d'Etlopla,
na. 1 porceHanes de Limoges. Els co- és un grec, compta amb instaHar
ordenances vestits a la francesa.
nat després d'una. llarga lluita esgotadora.
pensió de la conferència:
berts són d'or. Els repòrters seuen tendes al jardí, cosa que, amb les
«Els senyors Laval, Eden l Aloisl
Cal no oblidar que, en aquesta qüestió, qui menys hi arrisca és
davant de petites taules a. cada cos- pluges actuals, no serà pas massa
s'han reunit a París per tal de cerMussolini. La situació d'Itàlia és tal que de no trobar una solució heroltat de la sala. A un cap, presideixen confortable per als que les hagin d'ocar la manera de r esoldre pacíficacn que l'afermi en l'interior o que la faci caure d'una manera espectacuel Negus 1 el seu fill.
cupar.
cament el confllcte italo-a.blsslnl. Enlar, per més que arrossegui la pau d'Europa, la seva calguda per Ja desCom que cada periodista disposa
cara. no han pogut trobar una base
Mentre els lacais - mitges blande discussió que els permeti de reques, escarpins, calçó vermell I tú- per a les seves incursions per la ciu·
feta Interior del pafs no es pot fer esperar. La fam que atueix els pobles,
soldre el conflicte.
nica verda,- serveixen el te, pastis- tat d'un o diversos cavalls i mules i
els lliura al primer Mess1es que es presenta., dlgui's Mussolini o Hitler,
Les dificultats amb què han topat
serf~ i bombons, HaUe Selassie con- xicots per al servei personal, l'Hotel
però una fam rnas~a extremada i més quan s'ha passat per l'experiència
en el curs de les suggestions emeses
versa en francès amb les dames que lmperi~l acabarà així per semblar
l'anecessari
fan
discussió
la.
durant
desesla
amb
I,
d'un feixisme, ha de menar fatalment a Ja desesperació
IJ són successivament presentades 1 un autèntic quarter general.
j ornament de l'estudi emprès, el qual
que fan on acatament abans d'assenperació a Ja revolta. Es poc probable que el poble italià pogués resistit·
serà seguit per via diplomàtica.>>
re's al seu costat.
gaire temps la tensió a què està sotmès, 1, sobretot, que pugui estrèL'atmosfera és cordial i tanmateix
ITALIA VOL ETIOPIA
nyer encara una. mica més el seu cinturó per a enganyar la fam. Això és
DURAN I VENTOSA
refinada fins en els més petits deRoma. 19. - L!l ?reu.sa, comenei que veu Mussolini ! amb aquesta seva situació desesperada és amb Ja
t~lls. El Negus vol tranquill.itzar els
vestits amb trajo de carrer. No es
que juga, 1 juga fort. Ara no pot recular. El repatriament de les trop!!s E1t el primer cas, quedaria anullC't
(Passa a la pàgi na 7)
decret de bilingüism.z donttt en
jutja el vestit -din- sinó l'home.
que ha portat a la Somalia i a Eritrea seria tant com tomar a Itàlia w1 el
1931 per l'aleshores ministre d'fnsAixò IJ val ona immediata simpatia
exèrcit revolucionari armat 1 afamat, difícil de contenir. Mussolini es- trucció. se1tyor ft-!arce!lí Dqmingo.
del meu vei americà, "globe-trotter"
pera que amb el temps que queda per arribar a. l'època en què podrà co- En el segon, es liquidaria de cop tot ria de cultura per a una de les seempedreït.
1,
destacades
més
personalitats
ves
i
primari
d'ensenyament
sistema
el
mençar la guerra amb alguna probabilitat d'èxit, França 1 Anglaterra,
- L'emperador és veritablement un
intransigent
més
de
seqttrament,
Catalunya
a
implantat
secundari
gran home ~eclara.
especialment aquest darrer pafs, s'adonaran d'això i preferiran deixar-li p er virtut de l 'Estatut.
executòria catalanista: el senyvr
Després de les dames, el Negus es
les mans lliures a. Abissínia que córrer el perill d'una Ità:ia en revolució.
El nostre company A. Rovira I Lluís Duran i Ventosa. A desgrat
b presentar els nou-vinguts i s'asDiverses vegades, ell, personalment o bé Ja seva Premsa, ja ho han ad- Virgili s'ocupava, en el seu lntc- de correspondre-li per dret la direcsabenta. amb interès pels sens viatvertit. «¿Què preferiu: lliH\ Itàlia conservadora i forta al vostre costat, ressant article de dium enge, de la ctó del grup consistorial de la Lliga
ges. Un canadenc ha vingut de Tode fons que plantejarien, C:.IJ -Duran i v entosa és o era, cons'!!ronto en catorze dies amb el "Noro un pafs en r evolta que no se sap on anirà a parar?» Si fa o no fa es qüestió
de traduir-se en realitat, els amm- ller municipal-, passA et la G eneramandie ", després en avió de Pal'ís
això el que un dia i un altre dia diuen e:S diaris italians. «Si voleu :¡na ciats propòsits del senyor Dualde. litat i jou substituït pel primer S'!la Suez, i l'emperador es complau a
Itàlia conservadora doneu-li alguna cosa a conservar». «Del contrari els No insistirem, doncs, per ara, sobre plent de la llista, el senyor Coll i
fer-se expllcar la travessia a bord
aquest aspecte del problema. Aquest, Rodés.
responsables del que pugui esdevenir sereu vosaltres».
del més gran paquebot del món.
Si la Lliga donava aquesta tmporcaràcde
altre,
un
planteja
en
però,
Davant una tal perspectiva ¿què preferiran els pobles rectors de la ter polític en el qual hi va involu- tància a la tasca del conseller de
politlca europea? Al nostre criteri preferiran sacrificar Abissínia, d'acord erada «Lliga Catalana», el part zt Cultura, baldament tos per nomeEl brindis del Negus
nament governatiu; st no dubtava a
Però el xampany està servit.
amb el Negus, si aquest accepta, o contra la seva voluntat sl es sent prou dels «30 anys de catalanisme>>.
Aleshores ve un moment d'emoció.
I , de moment, això mereix és;er separar de la funció municipal un EÏ Ñegus, HaTie Sélassié, empara•
fort per a fer cara a Itàlia. Tot consistirà en les segurttats que als inals ulls de l'opinió. ¿Què lwme del prestigi de Duran i Vento- dor d'Ablsslnla, quo acaba de brin- El Negus s'aixeca, amb la copa a la
teressos de cadascú prometi Mussollui. Això és el que el Duce espera destacat
farà la Lliga davant un tet à'aques- sa, i portar-lo a la Generalitat, és dar davant els periodistes ln ternaclo· mà i amb una ven tremolosa i senacons€gulr per via diplomàtica quan la inevitabilitat de Ja guerra Mgui ta gravetat, ella que collabora «amb que la Lliga considerava pu1zt neu- nais reunits a Addis Abeba, «per la tida, brinda per la. pau del món.
pau del món»
-Déu, en crear l'ésser humà IJ ha 1::1 B;lró ir~ . olsT,- diilegat Italià a la
més evident per a tots. Fins i tot és molt possib:e que en la reunió r'el patriòtic sacrijict» segons ens infor- ràlgic de la seva tasca la que pogués jer-se des de l'esmentada C:Jndon~t la raó per judicar el bé 1 el Conferència Tripartita. Tots els bons
ConselJ de la S. de N. el dia 4 de setembre, no s'arribi a una solució de- ma cada dia La Veu a les Com1s- selleria-gestora
ve
Ara
Cultura.
de
sions municipals gestores, a l'AjunFeia un dia. excepcional, amb bon mal. Vosaltres que sou vinguts de desigs de Lavat I Eden no aconsegul·
fini, zva en cap sentit I que la. fórmula sigui trobada a darrera hora tament-governatiu de Barcelona, al Dualde i ho tira tot per t erra. lle
sol. Des del camí que s'enfila cap al tof:es les parts del món al nostre U& 's¡¡IJ&lU'81d 1111'8U l r.IBI8P 18 anb u aJ
quan ja la guerra sembli un fet.
Consell de la Generalitat i fins, moment hi ha unes declaracions nou Palau es veu la. grandiosa deco- palS, som complaguts de donar-vos- termes passablement clars, Jes relvln•
l'ocasió -que es massa preciSes perquè siguin tals~s ració de les muntanyes que encerclen hi ~~lliment. Sabem que vosaltres
d icacions del Duce sobro Ablssfnla
·--~~~------~~~................. s. . . .Da~~ quan es presenta
e::
presenta cada dia- al Parlament o mal interpretades.
Add"s Abeba, fins a la vall llunyana escnvJU la veritat tal com l'haurà
(Foto. Sànchez Català)
Nosaltres preguntem: ¿qué ta la
d~ Gràcia no s'hi 11ota mo~t mo- de la República? ¿No hi votava, ja
ns
i
consciència
vostra
la
jutjada
l' Aouache.
vtment. No cal, però, tmpactentur- dies, la proposta de pròrroga cle Lliga? ¿Es que pensa asacri/icar-se•> deEntre
La vida en comü
prometem el nostre ajut per tal de
sobredestaca
periodistes
els
se, telèfons, t elègrafs i correus ¡•estat d'excepció a Barcelona? Per una vegada més, encara que el «sa- tot una blonda. i fotogènJca sueca facilitar la vostra tasca. durant la
A les hores de menjar, els repòr~
treballen a més no poder portant un partit catalanista -ca-ta-la-11is- cri/icl» d'aquesta vegada comporti que s'assembla extraordinàriament a vostra estada a Etiopia. Aixequem la ters reunits en taules ~tites, segon!(
d'un cantó c l'altre del país , or- ta!- no són acceptables les decla- l'abdicació definitiva de tot ez que,
no_:¡tra copa. pel triomf de la pau al les simpaties... o bé per interès mo•
'''WAii·S
*'' e;wea
dres i eutò1·ia, i tot ja preveure racions del senyor Dualde. De '}r'!- durant trenta anys, ha volgut /Pr Greta Ga.rbo i que ha encés ja una mon.
mentani, intenten, naturalment, ca•
que el <<Dia» esdevindrà tc1ta una ta, de centre o d'esquerra, aquí si passar davant l'opinió pública, com profunda passió en el cor dels hostes
Acabo com aquell qui diu d'arribar çar les darreres noticies, abandonant
també
Els rnetqes titulars dels Munijo~nada d'emoció, platxeri i pa- que no hi ha pas. Més bona o mem¡s a bandera d'una actuació polttiC!l: de l'llotel Imperial; destaca
una vella americana excèntrica que a Abissínia i conec encara malament sense pudor la. taula. per córrer a. la
cipis catalans han jet un homedolenta, les Constituents concilia- l 'ensenyament?
trzarcaltsme.
natge al conseller de sanitat à'JCEns limitem, per avut, et dei:r:Jr coHabora a una re-vista femenina e~ país, però dec dir que aquestes veïna oficina de ràdio aixi que ensuren una fórmula estatutària -qlle
• • •
tor Huguet per haver-los tret del
A jutjar per certs números del l es esquerres no votaren. Però, al . jormu!ades les preguntes. La r espos- d'ultramar i que és el terror dels Simples paraules m'han anat de dret men qualsevol element factible d'incami la Llei de Bases aprovada
programa l'èxit serèJ. d'aquells que cap i a la fi, era una fórmula au- ta ens interessa en tant que tenun xambeHans, que tenen una. gran tel- al cor i abans de partir no he pogut formació.
pet Parlament de Catalunya.
No cal dir que l'ambient de l'Hotel
sorprendrà la mateixa empresa Hi tonòmica. Tant l'estimava la Lliga la plena, absoluta convicció que, en nada a preservar l'Emperador de les estar-me de dir a. l'Emperador:
- Sire, quan us coneixeran més Imperial és fet d'un perpetu misteri i
El doctor Huguet rcmercià el
haurà cantades a càrrec de Là- aprofitable que a la Generalit.It efecte, la Lliga dita «catalana» con- indiscretes atencions de l'americana..
1
estimaran.
ns
europeus
els
tots
gest desinteressat dels titulars
no
coHe¡;ues
dels
La vestimenta
que és segurament el punt de tota
(Passa a la pàgina 7) féu qüest ió tancada de la Consell!!- tinuarà sacrificant-se.
amb un discurs emocionant i clar.
manca de varietat, aquesta tarda:
l'Etiopia pel qual circulen més notíEl doctor no és dels qui gasten
aigun3 vesteixen de frac, cofats amb
cies falses. Afegim en el nostre desa
Imperial",
"Hotel
e~1tbuts a l'hora de ter declaracopalta, altres d'smoking i la resta
càrrec que els medis oficials etiòpics
Abeba
Addis
czons, per això va dir sense immuBARCELONA, CIUTAT GRAN
no són particularment pròdigs en
amb la democràtica jaqueta. Tots
tar-se: «Els acords del Collegi de
veritablement
Aquest hotel, l'únic
dissimulen el millor possible els apanotícies ni Informacions i això fa
Metges són ordres que jo he c'e
devinha
Abel:la,
Addis
a
confori.JI.ble
rells fotogràfics.
que calgui passar el dia recorrent
C07npliT».
les leraclons i els ministeris, en els
••
quals el temps té un valor molt reAl Palau !
La «Federació de JUumctpzs Calatiu.
A la sala d'espera on, damunt la
talans» ta protestar perquè el deSembla que ona oficina de Premtaula, veig una foto dedicada del ·
cret del docto. Huguet revocava
sa hauria d'estar organitzada immePrincep Sixte de Borbó, van i vénen
~" legislació catalana en matèri•l
diatament, no? Bé. Doncs aquí no
xafarder:es i "potins " del moment.
e metges titulars. Està clar que
h auria valgut més que el senyor
saben mai quan ni com acabarà el
Destaca un alemany de cap pelat,
tradicional "eschi, naga!" (molt bé;
Coll t Rodés i els seus compau us
el nom real del qual és desconegut, I
demà!) a.bissinJ.
hda.guessin mobihtzat els consett~rs
però que es fa dir Haroun al Rachfd.
j Inútil afegir, en fi, que les nits de
e la Generalitat que els van r.oExplica que durant la gran guerra 1
l'Hotel Imperial són perfectament
menar. Però t;an preterir el ~a mt
va manar com a comandant a. l'exèr- 1
d~ /er trure que es ta i no es ta.
laborioses i remoroses del "tac tac"
clt turc una. com,anyia. de metraAltrament, la nota de protesinfatigable de les màquines d'esJladores. El seu pit brilla amb múJti- 1
criure.
a no podia -de cap manera-ples condecoracions i l'home obté un
~~ntr eJteO.cta perque en comptes
cert èxit.
L'oficina de la Ràanar dirigida al conseller de ::>'1Un repòrter? Qui sap! Més aviat
dio
nltat havia d'ésser tramesa al
em sembla un èmul del massa faC<Jnseller ciel Collegi de Metges
S'ha dit dels abissinis que difícilmós general Kundt, vell amic del
ment adoptarien la nostra civilització
Gran Chaco, i del qual us contaré ¡
ricfa teor." sobre normalitat juultra moderna. Els diferents funcio·
aviat l'arribadLaaa Etfopia.
~ca. e.:cposada pel senyor Pelli1 naris de la Ràdio, tots abissinis ofeu· a ' Camaclw té, pel que es z;ett.
reixen cada dia un esclatant de;menpresentació al
entusiasta admirador en Pl
timent a aquesta asserció.
comp!aupogut
Ha
:
Huyuet
r O<·tor
Negus
1 En el mes de gener últim, la R.àdlo
L~• .eld metges titulars perquè la
Però arrib:J. el moment de la preassegurava potser un servei regular
sentació al Negus. Aquest, amb ca1 ~t e Bases que els f'!iade •t~sa
1 de 2.5(}0 paraules, entre trameses i
Cat~~ t'ota~a pel Parlanumt
pot fosc, assistit pel seu fill segon, el
Avui assegura un servei
1 recepcions.
'1Ya t ha pogut destituir els
regular diari de més de 30.000 paraudec Harrar ~otze anys i gens inti:;tges hidrólegs perquè el conmida~ estreny cordialment la. ml.
les. Els efectius no han millorat i
Obr~ ':jl qual /oren nomenats tou
tanmateix els serveis funcionen perde tots. Somriu I el seu esperit seme la Generalitct governada
'Per
fectament. Els operadors en partienbla Uiure de tota preoc.upació. Sim1 ~sq!ferres.
Eues
ple, sense afectació i amb una palar, tots vestits amb la "cbama" nat>e¡¿e lltgatres, ara per ara, ju
raula amable per a cadascú, és vericlon!!l I sem1lre peu-nus, m ereixen
cion: :cceptades les seves concepEls
tablement un home simpàtic.
El professor J eze, advocat delegat tots els elogis; treballen en comunie.s .de Barcelona.. Quan els
Jac¡
seus dos rossos inseparables partici- d'Abisslnia a la Societat d~ les Na· cació amb Londrf.s des de l'alba fins
11~1fmtst,res, J?odran donar a la
pen a la festa i d'ací uns moments clons, la Intervenció del qual, en un a. una hora avançada de la nlt j
!ada. ttat 1Urtàica una major voseran amics de tots els convidats. futur immedia t, pot revestir extrem!l- amb una educació correcta i ;eflnada...
Una vista Inèdita del a: Pueblo Espal\ol •> de l'Exposició
Una a una, les càmares fotogràfi• • •
P
da Importància
(Per Bartoll)
er ara al «Circulo» del Passcto
ques surten dels seus amagatalls 1
Copyright Jpera :\lundl
(Foto. Sànchez Català)
(Prohibida la reproducció.)

sentida d'Abissínia,
o la g uerra

J
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•
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tot el món e1~eren, a ~~~il

~erio~i~te~ ~e

mn ~el~ e~~eveniment~

A~e~a, el

En una festa donada al seu honor, al Palau im·
pe rial, el egus brinda per «la pau del món»
••
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ESPECTACLES PUBLICS
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TEATRE TíVOLI

TeiUon '!2028

Intensa rofri&eració. Temperatura
ideal
Comoanyia Coliseum de Madrid

un
contracte
avantatiosiss im
obliGa tancar el Romea. Per tal
que tot Barcelona pugui veure
l'obra de l'any, l'Empresa ha decidit donar, durant aquesta darrera setmana, cada dia a les 5'30
1 10"l5. a preus revoluClonarls,
totes les butaques de platea a 3
ptes. les altres localitats a 2
otn.,

Companyia oficial
de Teatre Català

TEATRE COMIC

¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!

RliYISTal
Avui, tarda, 5'15. B utaca., 2 pts.
LA SOTA DE OROS, DCr Laura
Pinillos, Alady I LeDe. Nit, 10'15.
Edt delirant;

Genials Intèrprets:
Conchita Leonardo, Olvido Rodri!:Uez, uLa Yankeu, Maruja Gonzalez, Galles uito, Lino Rodrl·
suez, Los tree du~mantes negros,
Paoo Berna l, 30 belllsstmes vlcetlples, 30. SO artlates, 80. FASTUOSA PRESENTACIO.- DCI.J.à,
tarda; EL SOBRE VERDE. Nit:
HI P!, HIP !..., HURRA! L'esJ)e(>
tacle que Dòt 1 ha. de veure tothom.

(avui 18!1 i 190 representacions) ,
per Iu seva creadora. ANTONIA
l!ERRI:;RO- Diumenge, COMIAT
' DE LA COI.D'ANYIA, amb la commemoració de Ja 200 representació de M O R E N A C L A R A.

GRAN TEATRE DEL BOSC

MISS · MlSS
Triomf d& tots ell seus lntêrprets. Grandiós èxit del q uadro
«La taber na de los tenores,,

CINEMES

El millor programa de Barcelona

TEATRE BARCELO NA

Demà, a petició del públic, dues
g¡an !uncions de sarsuela DCr la
Companyia Car iteu amb

Continua r enovació d'aire
Companyia dol teatre de la
Comèdia, do Madrid

GORGE • MAYRAL •
PLANAS I SIMO

Sesa16 cootloua. Seient UNA PES~ETA:

Cualquiera lo sabe

LOS GAVILANES
Butaques, 1'50

Nit:

DOfJA FRANCISQUITA

Nit, a les 10'15, estrena de la
comèdia en tres actes de Mul\oz
Seca 1 Pérez Fernàndez:

B\ltaques, 2'75
COnjunt complet I una presentació lmDCcable.

PAPE LE S

1
I..

CAPITOL. - Avui, tarda, a les
Nit, 10. Gran éldt de dues
prOduccions: FASCINACION
l'au! LUC.As 1 Constaoce uuwmlngs;
QUIEN MATO AL DR.
CROSBY'l, per Wlnne G!bson I
DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Avui, sessió
continua de 4 a 12'30: LA CA•
ARETERA DEL INFIERNO, ver
Richard Dix; RADIO REVISTA
1935 (Televisió), super revista
musical amb escenes de colors;
PAPA BOHEMIO, per Adolph Men
jou 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a 12'30: DOY Ml
AMOR, per Paul Lucas 1 Wlnne
Gibson; RADIO REVISTA 1935
(Televisió), super revista musical amb escenes de colors; EL
DON DE LA LABIA, per Edmund
Lowe 1 DIBUIXOS,
WALKYRIA. • A'VUI, sessió conUnua de 4 a 12.'30: O TODO O
NADA. per James Ca¡¡ney; SU
MAYOR EXITO, per Marta Eg;:erth; IMITACION A LA VIDA,
per Claudette Colbert, en espanyol 1 DIBUIXOS.
l.

¡l'ans

GRAN TEATRE ESPANYOl

GRAN PR ICE

Comuanyia de Comèdies Valen·
cianes dirichida per el orimer
actor: PEPE ALBA

Telèfon: 33818
VODEVIL CATALA
Visita López • Giméncz Sales

Avui, tarda, a les 5. Entrà 1
butaca, 1 pta. ler.: PATRONS
I PROLETARIS. 2on.: ENCARA
QUEDA SOL A LA TORRETA Nit, a les 10'15. Butaques, 2 ptes.
l er.: XUANT, XUANT 1 l'obra de
les rialles contmues:

Avui, dlmarts, tarda.: LA PRESIDENTA. Nit, èxit sorollós:

LA MEVA DONA ES..•
UN HOME

Pare vostè la burra,
amic

Tarda Butaques, 1 pta. General,
0'40 Nit. Butaques 1'50. General, 0'50 - Divendres, estrena de
LA CRIOLLA

COMERÇ I FINANCES -.

.:. w

CINEMA PAR I S

LA B ORImpressió
SA

1 sius

132'50, 132, 133'35, 133'25; Rif,
68'50, 69'25; Andalús, 8'50; Asland,
8'50, 76'50, 76'75; Sucres O 35'15,
1 135'25; Ford, 300, 296, 295'50; Tramvies P, 48'00; Aigües, 194; Chacte,
I 432 433.
D~sprés de quatre dies de festa, les
tendències als rotllos de co~ptat no
han canviat gens. Els Deutes de l'EsNord, 46 ; Alacant, 35'60; Ford, 296,
tat, sostinguts; tallaren cupó alguns
amortitzables, i amb gran manca de 297; Sucres, 35'35, 35'50; Colonial,
n egoci, que ja era la tònica del m.er- 40'25; Explosius, 133'50 134'35; Rü,
69'25, 69'50; Aigües, 194'50, 194'25,
cat abans de les vacances.
N omés que sost.ingudes les Obliga- 194'50.
clons Municipals, Diputacions, Provincials 1 Tresoreria de Ja Generalitat, amb gran manca de transaccions.
Cllade, 426, paritat; Chade D,..B3'00
Les Obligacions ferroviàries i in- paritat;
Chade E, 83'00, paritat; Aidustrials quelcom fluixes. Abundà. el gües,
194; Filipines, 360, darrera pap aper al rotllo.
ritat.
Al fi de mes les Accions ferroviàries seguiren amb el poc negoci que
l es caracteritza ja fa més d'un mes
1 mig, i les industrials, en començar
~a sessió estaven més aviat pesades,
però després, de cop i volta, els ExLli ui es
36'::15
36'45
plosius començaren a remuntar i sen~rancs
4H'::Ib
ill46
se fer gaires titcls pujaren més de
Dòlars
7'31
7'33
dos enters. Hom deia que la puja
l.ii'Cb
60'00
(10'30
Maru;
era deguda a ésser tapada una po2'1145
2'965
Sulssos
Sició baixista, cosa que no s'ha po239'10
239'35
Belgues
123'50 124'00
gut. comprovar de moment.
Flot';JJs
4'95
4'97
Les Chades, amb poc negoci i quelEsc u :.s
11::100
:!~l'10
com fluixes.
COr Prn¡ra
30'60
30'80
Cor. SUCQUCS
l 'S7
1'89
Cor norur¡¡ues
l'Sl
l 'S4
Cor. daoeses
1 62
1'64
Alacant, 35'80, 35'50, 35'60; Expio-

Borsí del migdia

Borsa oficial

CANVIS DE

Borsa del mati
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Avui, dlmarts, tarda, a les 5'15:

Tarda:

102 60

110-

w

75

115 50

99 2>
1~2 75
101 50

Avda. Pta Angel, 1 I I 13
Telèfon 14544

- ---- ·- - -

----

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Tarda, a los 4. Nit, a les 9'45:

I. F. I. NO CONTESTA
(solament tarda)

El rey de los Campos
Elíseos
Buster Keatol'l
Claudette Colbert I Clark Gablo
en

SUCEDIO UNA NOCHE

COLISEUM
Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10: El. CRISTAL MAGICO (dibuixos) • REVISTA PARAMOUNT •
ACRO BACIAS NAUTICAS (Documentnl) 1

PAGANINI
per lvan Petrovich
(Producció Artistes Associat s)

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT
Ant.

REUS

MARfèEL ;~ARK
GRAN PARC

k

FRONTO NOVETATS
tra DEVA • TRECET. Nit, a les
10'15:
ARAMENDIA • P UJANA
contra. PRUDEN - ZORNOZA. Detalls DCr cartells.

Frontó Principal Palace

fi!:

Avui, dlma.rts, tarda: OOENAGA l l · ELOLA l l contra RICARDO - IRIZAR. Nit: TABOADA I·
OLACIA I contra O URUCEAOA lBARLUCEA.

J•àrran'

I

A AVUI
TEAT R ES
Barcolona. - Tarda; cCualqulera lo
sabe». Nit: cPapeleS».
Còmic. - Tarda: ((La sota de orost,
Nit; «Miss - Mlss».
Gra n Priee. - Tarda; eLa Presidenta». Ntt: ú.a meva dona. és un
home».
Romea. - Tarda i ntt: cMorena clara»
T lvoli. - Tarda 1 nit: cHlpl, Hipl.,.
Hurra I»
Espanyol. - Tarda: cPatrons 1 proletaris» i «Encara queda sol a la torreta». Nit: cXuant ... X-uant...»
1
cPare vostè la burra, amic».

CIN EM ES
Amèrica. ~Vaya ntfta», cSuàrez y
Max1mlliano», eLa mujer de Ini maridO)).
Arenes. - ~E 1 11ombre león», «Espectacles Aracelb,
..J
Act ualitats. - .....oogorUa)).
Arnau. - cSlemprcvlvn», «Dick Turpin» 1 «Te qutse ayer».
Astòria. - uUna mujer que sa.be lo
que qu1ere:t, «El amante escrupuloSO» I «Exta.sls» (solament tarda.).
Avinsuda. - «Dedé»1 cEl nmante escrupuloso» I «El oeso ante el espeJo» (solament tarda).
Barcelona. «Charlot y el chlcot,
«Diablos celestinles» 1 cMarlnero en
tlerra».
Boheme. - uCnsados y feliceS», cirombres del matl.an1u 1 cMademotselle
Dorcor:t.
Bosc. - «El ¡¡uapo» 1 «Las cuatro hermanlta.s».
Bohèmia. - 1365 noches en HollyWOOd». «Oulllermo Tell» 1 cSeamos
opttm.Jstas».
Broadway, - «Te Qulse ayen, cSiemprevlva» I «Dick Turpln».
Coliseum. - uPa¡¡an1nb.
Cèntric Cinema. - «Toda una muj er>>, «Pimlenta y màs plmlcnta» 1
uEl hech1zo de Hongria».
Capitol. «Fa.sclnaclón»
1 ((Qulén
mató al Dr. Crosby?».
Comta l. ~Doy ml 4IllOr»
«Radio
Revista 1935» 1 «El don de in labla>>.
Dia na. - «Marido y mujer» «Audaz
y ¡alante» 1 «Marmeto on tten·a:t.
Espla i. - «A la. luz del candelabro»,
«Tierra. de pnslón» I «Oro vlr¡¡enll.
Excelsior. - «La CIU'retera del ln!lerno», cRa.dlo Revista 1935» 1 cPapà
bohemlo».
Foc Nou. - cCnsados y felices», cSuàrez y MnltimtllanoJ 1 uLa muJer de
m1 marido».
Goya. - uEl husar o.eero», «El teniente del amor» 1 «El h\jo perd!do».
Iris. - ¡¡El cllml..no de la vida», «Desrne de cnnd.UeJnst 1 cResurrección».
K~o~rsaaiA cEl desqulte», cHéroes y
mónstruos» 1 cEl rey de los trescos».
Laietana. - eLa ley del tallón», uTe~
pestad al amaneccn 1 cMaria Lulsa
de Austrla».
Marina. - eLa DCllrroja», cLos ex ricos» 1 eLa voluntad del muerto».
Majèstic. - «El proceso do Mary Dugan», «Yo de dfa y tu de noche» 1
uVoràglne».
Metroool. - «Mademolselle Nltouche»
1 «Cw·vns pellgrosas».
Monumental. - «Se ha fugado un
preso», «Tu eres mfo» 1 «El hombre
que se reia. del amor».
Mundial. - «Caprlcho Imperial» l uEl
terror del Rampa»,
Núria. - «En el hospital», cMatando
en la. sombrat 1 G:VIoletns lmperlales».
Pathe Palace. - «El terror del Ham.
pa•, cEl aristòcrata» 1 eLa v lda nocturna de los Dloses».
Pa r is. - «Sucedló una noche» 1 «El
rey de los Campos Ellseos».

AVUI
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Avui, dlma.rts, tarda. a. les 4:

CANTABRIA - OUISASOLA con-

ESPECTACLES PER

NOTICI ES LO CALS
Aquests dies s'observa
a la Casa Gran. Els g~ de
Lliga, cames ajudeu-me hars de Ja
!estat «públicament» qué en lllanl-'
tió de les subvencions mun¡ ~~·
su:;peses en tempg del e
CI_J>als
volen actuar de capità g~tor llnic,
sotmetre a la seva sob!ran~~es, I
tors cedistes i els radicals ~ges.
venia una r at.lcactó en la ·co • st
de les subvencions, la Lli
ncess¡ó
ria d'apuntar-se l'èxit per ag:u tracta.
prés hi ha. qui diu que la
Des.
pensa. en el demà... Però meg~ no
0
tant, visca la conseqüència
res.
Han estat acomiadatS
litat de contramestres ¡ d 1a tota.
d'escriptori de la fàbrica v~nta
El nombre d'obrers en atur f ey.
que ha deixat l'esmentada In ,arÇOs
sobrepassa de tres-cents.
dustr~a
Ha quedat restablerta la .
culació de vehicles pel Raval. de
buster , via que feia dos mesos esta..
va obstruïda per les obres de co
truccló de la nova claveguera ~
però, cal que es Procedeixi a
jament lmme~at dels carrers ar ·
ta1o0 per la millora, pUix n'hi ha ee.
el paviment sembla unes muntanque
russes.
Yes
A les Cases Consistorials
troba exposat al públic el Proj...!~
del nou carrer que ha d'enua ~~....
del Dr. Robert amb la via uefr!:' f,l
de l'ur banització Reus Deporttu ·
Durant el passat mes de ·ui·
101
la guàrdia urbana acompanyà
fora la ciutat 227 transeünts desp .e.
d'haver-los socorreg-..tt amb 'un à~
al Quarteret Municipal.
-El Reus D eportiu ha obtingut
fitxa per a la propera temporada 1a.
futbol, del notable juga.dor e~e
dreta Barberà que fins ara
·
tuava al Gimnàstic de Tarragona.acEl nen Joaquim Sanllehi
farull, domiciliat al carrer de Misericòrdia, 25, va caure de l'escala,
l es prodUi ferides de pronòstic reser vat.
A la Comissaria de Vigilància
ha estat presentada una denúncia.
Han estat cursats els següents te- contra set <<frescos» que d'un ga
legrames:
ratge d'aquesta ciutat s'ernportare~
«Excmo. Sr. Presidente Consejo Mi- u.n cotl_(e sense permís del propleta.
nlstros. Madrid.
n, arnbant-se fins a B arcelona ¡
Obreros Sindicato Oficlos Varlos malmetent el vehicle.
Balsareny, piden indulto conden.ados
a muerte sucesos Turón. Riera, presidente.>>
«Excmo. Sr. Presidente Consejo Minlstros. Madrid.
OSSORIO I GALLARDO VISITA
Socios Centro Instructivo RecreaLA CIUTAT
tiva Balsareny piden indulto condenados a muerte sucesos Turón. PreEl diumenge va estar a la nostra
sidente, Ribera.»
ciutat l'iHustre jurisconsult i destacat
home polític senyor Ossorio i Gallardo, acompanyat de la seva distingida esposa.
El senyor Ossorlo visità el més no(Torra da Campderà)
table de la nostra població i fou obA LLORET DE l\1AR - GIROjecte de mostres de simpatia peJs qui
el reconegueren.
NA • TELEFON 10
Fou saludat per les principals fi.
Per a l'asslstèncla dels malalts
gures republicanes que es trobaven
nerviosos, mentals I toxicòmans
a
Tarragona. A Ja tarda marxà cap
d'ambdós sexes
a P oblet per tal de visitar aquell
Metge Director liesldent
monestir.
Doctor Bernat Carreras
- Ahir, amb motiu de celebrar la
nostra ciutat la festa major petita,
feren festa als comerços l a les oficines. Sols treballaren al maU als
mercats i establiments de queviures.
La popular vetllada que es celebra.
cada &ny al camp del Gimnàstic, organitzada per l 'Orfeó Tarragoní, es
va veure molt concurreguda, encara que fou deslluïda a darrera hora
per una pluja intempestiva.
Girona, 19. - Ahir, a la matinada,
- Uesquadreta de submarins que
va ocórrer un sagnant succés al po- es trobava al nostre
port des de di·
ble de VUabertr.!.m. Després de mitja marts, sortl cap a Maó
diumenge.
nit el veí Narcís Pomés, de 40 anys,
L'oficialitat d'aquests submarins va
i el sen germà Miquel sortiren a vi- ésser obsequiada
pel president l.nteri
gilar un camp on ja feia dies que de la gestora amb
un viatge a P~
es cometien robatoris de patates. E - blet l pel comissari de la Generalifectivament, hi trobaren un subjec- tat, 'amb un sopar a l'americana.
te que es dedicava a arrencar patates
- El partit de futbol celebrat ena copg d'aixada. En demanar-li per
què ho feia, el lladre es va treure U¡ tre el Reus Deportiu l el Tarragona pistola i engegà dos trets contra na en el qual es disputaven la copa
Narcls, el qual va caure a terra greuJ orérta pels cupons «La Acción», fou
ment ferit. El seu germà volgué de- guanyat pel Tarragona per 4 gols
fensal'-lo l també fou ferit pel lla- a 1. La formosa copa, doncs, quedà.
a casa.
'
dregot, que fugí a corre-cuita.
- Ara que ja no s'hi és a temps,,
En Miquel, bo i ferit, es presentà
al ball de Vilabertran, on es celebra- hom diu que la Junta de Monument!.
va la. festa major, i demanà auxili. vol acordar l'expulsió de tots e"'
Tothom acudi a auxiliar-los i foren veïns que ocupin el pas de ronda de
traslladats a l'Hospital de Figueres. la muralla.
Nosaltres dubtem que això sigui
Els fendes que presenten ambdós
germans són greus, sobretot les de fet fer pels senyors que integren la
junte.
actual, gaire.bé tots caverrúcr
Narcls, el qual hom tem que no mor!
les puix que haurien de p rendre e
d'un moment a l'altre.
L'agressor no ha estat detingut en- les' mans de l'arquebisbat la to;-re
cara, però la policia i la guàrdia el- del paborde i altres depend=
vil treballen activament per tal d'a- que estan emplaçades a la m
presar-lo.
romana.

fons

D' ATRACCIONS

Entrada, 60 eta Funicular 1 entrada, 1 pta. ·

R epresentant: Ll uls Bohins
Enric Granados, 16, 2oq. 2na.
Telèfon S1496

Avui, d imarts, tarda, a Ics 6.
Nit, a les 10'15. Les millors butaQues, S i 4 ptes. EXIT DELIRANT! La aran suver revista del
mestre GUERRERO que dirigirà
l'orquestra:

MORENA CLARA
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El darrer dia de la Festa Per l'indult del condemnats
Major de Gràcia es desenvode Turón
lupà amb la mateixa animació dels anteriors
D iumenge passat la barriada de
Gràcia celebrà el darrer dia de la
seva Festa Major que amb tant d'èxit
ha vingut desenvolupant aquest any.
Durant tota la tarda i nit tingueren
lloc diverses audicions de sardanes
i ballables que foren concon·eguts
por nombrós públic. Alx1 mateix, un
dels altres números que més cridaren l'atenció fou el «Xiquets de
Valls».
Un dels altres festivals organitzats
també amb motiu de la Festa Major,
que assoli remarcable èxit, fou l'acte
a. benefici de «El llit del tuberculós
pobre», que estava patrocinat per
una emissora d'aquesta ciutat. En
aquest festival prengueren part, entre altres elements, «L'Esbart de Dansaires Pep Ventura» i l'agrupació coral de la cooperativa «La Lleialtat».
En molts carrers s'han donat per
acabades les festes populars; no obstant, n'hi ha d 'altres que continuaran divertint-se uns dies més.
A LA PLAÇA NOVA TAM-

BE ACABEN EL PROGRA-

MA
Diumenge també es donaren per
acabades les festes organitzades pels
veïns de la Plaça Nova i altres carrers de l'entorn amb motiu de la
diada de Sant Roc.
Les festes s'acabaren amb la mateixa brillantor gue començaren.

*

Pubil Cinema. - Reportat¡¡es d'actualitat.
Rambles. - cAJno a este hombre» I
oEI crímen del Vanittes•.
Roya l. - «Greifen, cEl ascslno dlabóllco» 1 «Reina el amor».
Selcct Cinema. - «La tntréplda»
«El mundo es mio».
Smart. -'- uMujeres peligrosas» I cEl
derecho propio».
Splèndid. - «La fortuna», «Paris Solell» 1 aCompañeros de juer¡a».
Talla. - ~Las virgenes de Wlmpole
Strcet». cEl huésped núm. 13» 1 «Mu
jeres, alerta».
Triomf. - «Sorren e h l.lo», «El guaDO» 1 «Susana tlene un secreto».
Tetuan. - «Vtv:L Vllla !», eLa calle 4.2»
1 «Sobre las nubes».
Volsa. - «Mamà», cNo temns al amor»
I eLa ley del Haren» (solament tarda).
Xile. - dU mu.ler», cEntérate mundo» 1 «De hombre a hombre».
Walkyria. - cimttaclón a la vida», cSu
mayor éxltoa 1 cO todo o nada»,
Ant.
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Tràgic succés
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tonca.

(De «El Sol».)

La clau falsa

L'intern

Llegiu LA HUMANITAT
Llegiu aquestes paraules d'un
editorial de La Publicitat:

¿I què hauria. de fer en primer
terme aquest Govern r eorganitzat?
Sembla que un dels primers problemes seria la reforma con!.titucloual.
Per a emprendre-la, però, caldria
la coincidència de tots els collaboradors ministerials, cosa ben dificil
d'obtenir. Es veu, doncs, que ia maniobra cedista. apunta un objectiu
més modest: el seu interès es un
interès purament electoral ; vol assegurar-se un parell de dotzenes de
Governs civils per maniobrar-los
amb profit electoral; en aquest punt,
però, els agraris també hi diran la
seva, i amb motiu, perquè per les
eleccions de novembre del 1933 sortiren molts vots a favor de la Ceda
dels seus dominis i sembla que no
estan disposats a deixar-se'ls perdre.
Considerada alxi la pretensió cedl.sta per tota la grandesa per a convertir-se simplement en un plet
d'actes 1 en una excusa per a inf;l«SE HACEN EL SORDO
trar-se de biaix a la medulla de la
s. D. N. - ¿v as a Abisinia'l
EL CAl ADOR. - No. Voy a Abl· República. sense passar per la. prova
d'una consulta popular. I pels proslnla.
s . D. N. - 1Ah 1 Creia que lbas a cediments poden judicar-se les intencions.»
Ablslnia.>>
(De «Solidaridad Obrera»)

H eus ací unes paraules d'Alvar
de Albornoz, dolorosament certes :

autónomas y por las que no lo son,
por las regiones republlcanas y por
las monàrquicas tradiclonallstas. Y
he aqui que los carllsta3 de Navarra, que r eniegan del sufragio universal y <tel régimen parlamentarlo,
y, sobre todo, abominan de la República, son también llamados a participar en el ejerC'iclo de la jusUcia
constitucional y se encaraman a los
estrades del Tribunal de Garantlas
ostentan<k> su lema: «Dios, Patria y
Rey».
Por ancha que sea la manga del
seudorrepublicanismo v:lgente, v:lve
Dios que la interpretación de la
Constitución, aun contando con todas las marav:lllas de la hermenéutlca, no puede ser tan donosa que
ponga la defensa del régimen en
manos de sus enemigos. Los republicanos que hicieron la Constitución - y entre ello3 me cuento eran, sin duda, ingenuos, pero no
suicidas. Que a los enemigos de la
República se les permita comba.tlrla desde el màs formidable reducto
que el régimen quiso levantar para
su defensa excede a toda democràtica tolerancla y aun a toda humana condescendencia. Eso podrà no
ser entregar la. llave de la !ortaleza;
pero es abandonar la. !ortaleza a la.
llave falsa ... »

Els pobres

El Mati, diari d'ultra dretes,
diari de senyors -no el veureu en
mans de cap obrer- se les empré1t
contra senyor Pic i Pon, avui governador general i li diu:

a,

uEN LA PLAZUELA
- No, señora, no. Estos mlnistros
no dlcen esta boca es mia ni se ocu·
pan de resolver el problema de la ca·
res tia de las subsistencias. ¡con las
la tas que yo esperaba de Salmón l ll
(De «La Voz»)

~I.

:r
Ie

~8

«CONFERENCIAS
-J.Trlpartlta, Trlpartita'l ¿Qué sig·
nlflcuà?
- A lo mejor, que quleren ser tres
en hacer partes.>>
(De «El Diluvio»)

«Per les notes facilitades a. Ja
premsa diària pel senyor Governador general de Catalunya es veLl
d'una manera palesa que està dectdit a acabar amb eis captaires, no
sols a Barcelona, sinó també a. tota
la resta de Catalunya. Nosaltres, tot
1 r econeixent la bona fe de la nostm.
primera autoritat, ens permetem.
exposar la nostra objecció, pero]Uè,
si bé és cert que entre els captaires
hi ha molts taüls, és també cert que
hi ba molts malaurats de conducta
intatxable, de costums exemplars 1
de vida honesta.
Perseguir els pobres pel greu pecat
d'ésser captaires, ens sembla nna
enormitat. Bé que no es permeti
captar a tots aquells que de la mendicitat en fan una. Indústria; bé
qu ~ se'ls persegueixi; bé que se'ls
desemmascari; ret i fet no es tracta
pas de pobres, sinó de vagabunds,
els quals constitueixen un perill: el
perill que assenyala. el propi Governador general en les seves notes,
puix que, privats de la mendictlat,
deriven llurs actes vers la. delinqüència.
Però, perseguir els pobres; perseguir aquests germans nostres que
tenen la malaurança de trobru-se
sense treball, c.ue no poden donar
un mos de pa als fills; que no troben
un aixopluc on acollir-se, això no.»
I aquell treball que prometien
les dretes per a qua>t tossin Poder? A què esperen?

Va molt errat
d'osques
Li hem de perdonar, perqUè es
tracta de Diario de Barcelmta...
í

Diario de Barcelona (a) Bru'li,

ja repapieja:

«Es el pueblo español el que ha
inducido a. sus dirigentes a proyectar la r eforma de la Constitución
l::J.
d j
¡ d
para despojar a e su an ra oso ' ·
((SEAAS MORT ALES
cismo, y lograr que sea Ja f'el ex- La Ceda qulere tener gobernado· pressión de la Naclón española, que
no es laica., como a.firmó el señor
res...
- ¡Atlza l ¡Entonces es que va a Azaña, sino catòlica como la rnza
que engrandeció su historia. A esa
haber elecclonesl. ..>>
r eforma. constitucional debemos coad(De cHeraldo de Madrid»)
yuvar todos desde los màs altos a.
los màs bajos, cada uno con el vigor
de todas sus energias y en su res·
pectiva esfera. Porque es necesario
tener muy presente que s1 por desidia, torpeza 0 cortedad dejàramos
ti
tl ul
¡
. t1
que subsIS era.n os ar e os an •
rreligiosos del Código fundamental
fiados en la. lenidad de los gob.::rnantes, merecerlamos que volvlerl!n
los hombres del blenio a saciar los
sentimientos vengatlvos con que !.os
amenazan a voz en cuello y entonces contra ellos no P<XiÍfamos siqulera invocar los preceptos de Ja
ley, que nos serian desfavorables por
EN BUSCA DEL MI LAGRO
-l¿A qué habra !do el s r. Lucia nuestra culpa. Ellos serian atroz,.
mente injustos al combatirnos, per')
• ourdes?
se ajustarian a la Constitución, como pa.sa en Méjico.
- En talldad de tullldo polltlco.
No, no; no és el pueb!o· no és
<De «El Liberal».)
la raza. El pueblo vol escoles, treball, llibres, pa. El que

1!0 vol és

que les lleis de la República siguin escarnides f cobertes de llot
a pesar de la censura, per ZcÍ
premsa antirepublicana com el

Diario de Barcelona.

I

I
l.
l~
MIRA NDO EL MAA ANA

tra~¡ Y •hora, un campo de concen·

6n.

- ¡ Córno se preocupan de su por._nlrl
(De «La LibertadJ.)

L'ordre i la pau
de les dretes

El Correo Calalè.n té un oran
La Libertad S'ocupa d'aquest
«júbilm> perquè els c<padres de f t~, _ «La. namante Constltuclón espanola quedó confiada a una legión
«órden», d'aquesta «paZ» que evo·
mtlia>> es mouen molt.
quen els dies tatidfcs de la InMoure's és atemptar contra l~ de defensores: abogados, catedràtlquisició i de la llei de jugues.
llibertats de la República. No cal, cos, representantes de las Cortes del
però, ter-ne massa cabal: estem Consejo de Estado y del TribÚnal \o. «L'atrofia mental, el espiritu esta.segurs que no arribarà la sang de Cuentas, màs otros d~ignados c1onar1o de las gentes monàrquicas
por las regiones... , por las regiones
al riu:
y derechista3 no disponen de otros

«Han cumplido, pues, su deber los
Padres de familia volviendo gallardamente por sus !ueros. Y no cat::e
duda que, gran parte del fracaso e
impotenc1a actuales del laiclsmo <.S·
colar implantada en España, se debe a esa entereza de padres que
han sabldo serio.
Mas como la acciótl individu~tl.
aislada y dispersa, suele ser estéril
e impotente !rente al E;tado, de
aqui que surjan y vayan abriéndose
baso las Asoclaciones de Padres de
Familia, donde éstos hallaràn llis
luces y eficacia que necesltan par:¡,
la. plena r elvindica.ción de sus derechos sagrados e imprescriptibles.
lli EMPO ESCASO
He aqui la bien fundada razón
-¡, Ha oldo usted que al Un lverso de nuestro júbilo por la extensión
no le quedan mas que tresclentos sl· de tales Asociaciones en nuestm
amadisima Cataluña.»
glos'l
-Sl; y lo slen to, porque no nos va
a dar tlempo a restaurar la Repú·

~

~
¡.

•
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Com els estimen
Com estimen les dr etes els
obrers! Quina llàstima que els
obrers ?tO facin caba! d'un amor
tan entranyable!
el segon
Giménez Caballero cognom és molt significatiu en un
feixista - comentant l'esclavatge
a què està. sotmès l'obrer italià,
escriu a Informaciones:

«Este Sàbado taScista concierne e
los empleados civ:lles y a los trabajadores del Estado. Asi como a otros
de industrias privadas. Pero esa media jornada de vacactón puede ser
suspendida. cuando lo requier an nec~idades especiales. Y siempre r eint egrada en el r esto de la semana.

Pero lo que es màs lmportante aún
del Sàbado tascista es que no se deja al individuo a su pleno y llbre
arbitrio y de octo caprichoso. Serà
consagrada por la juventud y por el
pueblo a los campos de deporte y a
las aulas. Al ejerc!cio militar, cultur al y deportlvo. Y a férvldas Asambleas. Todo ello controlado, dir lgido
y disciplinado por el Part!do Nacional Fascista.

Els de l'ordre
No ens r eferim als guàrdies, sinó al senyor Jaumar. Heus ací
unes paraules de l'insòlid prohom
de la CEDA , que transcriu el corresponsal d'El Sol, a Barcelona:

«Les habrà. extra.ñado mi actitud
violenta. Soy, como u3tedes saben,
de natural pacifico, comedddo, part!da.rio del tono apacible, de extremar
la condescendencia cuando se deba.te con un adversarlo - y los lligueros lo son màs que los radicales;
-pero los procedimientos que emplean los represenlantes de la. Lliga,
reñidos en abso~uto con nue3tra manera de proceder, me han obligado
a daries un palmetazo. Esperaba
dàrselo si hubleran 1nslstido en la
pretensión de aprobar unos presupuestos que sólo venian a satisfa.cer lo3 compromisos con los altos
empleades, sin atcnder ninguna de
las necesidades de Barcelona. Bastó
afortunadamente que me opusiera a
la pretensión para que los autores
del proyecto, especialmente los lligueros, no quisieran correr el ridiculo de ponerse en evidencia ante la
opinión.
Nuestro crédito en la opinión catalana. e3 cada. dia mayor. Las impresiones que acaba de r ecoger nuestro querldo jefe local, Sr. Cirera, demuestran que la Lliga. està en cuadro. Ya no son sólo los propietarios
agrlcolas quienes estàn a nuestro lado, sino los fabricantes y cuantos
núcleos d~ opinión sana se h'ln dado
cuenta de que sólo el predominio
de la. Ceda en Ca.talufia Y en toà!1
España Implantarà un régimen de
paz que nos libre de las acechanzas
de los perturbadores, con los que
en tantas ocasione3 ban pactado los
lligueros. Estos pretenden ahora hacernos vtctimas de las maniobras
que en otros tiempos pusieron en
pràctica para aprovecllarse de la
te 1
cà
es
fuerza popular que ndidamen
ofrecian las lzquierdas. Con no30tros
no seràn posibles ni las maniobras
ni las habilidades. Deben darse
cuenta. die que pa.rticlpan en el gobierno municipal de Cataluña y tlenen consejeros en la Generallda.d
porque hemos dado crédito a sus
ofrecimientos de colaborac1ón leal y
~tàn supeditados a nuestra fuerza.
En cuanto intenten apuñalamos por
la espa.lda. les saldremos al paso y
los lanzaremos por la borda. Han
recibido ya el primer aviso. Si me
veo obllgado a daries el segundo,
empleando un simll taurlno, tendremos que retirarlos al corral. Obro
de acuerdo en ab.soluto con las !nstrucciones reclbidas de nuestro je!e
el Sr. Gil Robles, que desde el prtmer momento ba. tenido a raya a
los lllgueros, demostrando con su actitud su clara visión polltlca, que
le poue al abrigo de habllldades
trasnochadas y de maniobras de la
vieja escuela.J
En estos términos se expresó el
Sr. Jaumar, representante de la Ceda en el Ayuntarmento de Ba.rcelona, que actualmente ocupa acciden.
.
talmente la Alcaldia.»

I

Pobre senyor Jaumart Qums dtSgustos li dóna el voler ésser prohom/

fiL""\ 'J~ G ES

HOM NECESSITA A «L'ALlANÇA MATARONINA» UN
ESPECIALISTA DE MALALTIES DE GOLA, NAS I ORELLES (per a fer visita de DISPENSARI tres dies a la setmana. 1 a dos quarts de set de la tarda) . LE>s
soli.lcituds s'admeten aixi com tots els documents que es cregu;n
oportuns presentar, fins el dia 26 del present, dirigint-les a la Secretaria d'aquesta Entitat: Carrer de Lepanto, 13, MATARO.
~

argumentos retorcidos y desgastades
para comba.tirnos que el de declararnos, por su soberana y grotesca
voluntad, enemigos de la paz y del
orden. Naturalmente, no puede esperarse otra argumentación de ~tos
recaderos del clericalismo. Estàn
siempre en sus trlncberas, levantadas hace tresclentos años, cuando
Portocarrero y el Santo Oficio de!endian la. «PazJ> y el «ordem> imponiendo el absolutisme por la v:lolencia., mientra.s Espafia perdia su
dominlo material y espiritual en el
exterior.
Su «orden» y su «paz» han hecho
consumir mucha tinta y mucha3 làgrimas. Ahora no consiguen nada.
Han desgastada la naturaleza de su
emoción preparada en la caverna.
Su «ordem> y su «paz» son cosas
d!espreciables. Monomania3 de las
que se resienten los periodistas y los
pollticos de otro tiempo.
Por nuestra parte, no teman ninguna instigaclón personal a la venganza. En nosotros también se cump!e, naturalmente, la ley de herencia.. Pero de modo distinta al de
ello3: cada. vez es màs amplia nuestra capacidad generosa. Pero ocurre
que España y la República. estàn
por encima. de todo. Y c-uando monàrquicos y derechistas se obstinan
en colocar sobre ellas sus intereses
particulares (el pueblo republlcano
se ha dado cuenta de que no todo
debe limitane a. repetir canciones
alegres por las calles en los dilas
trascendentales para. su porvenlr),
es necesario recordaries cómo se han
h echo absolutamente todas Jas revoluciones.
E3 decir, que sepan de una vez los
enemigos de la. República. que ha
terminada definitlvamente el cielo
lunar en que v:lvfan los republioonos
el 14 de Abril de 1931».

ON VA El MON?

Crisi econòmica o de
•

transformació?

cassat. La Incorporació de la totalitat d'agents socials purs -Política, Economia i Espiritualitat, integradors de la Unitat Social- ha fet
cruixir l'arquitectura estàtica del vell
organisme. Ultra els canvis polítics
i constitucionals a bona par t de les
nacions, a. corre-cuita, s'ban a.ssaj:1t
noV"es concepcions; s'ba tantejat apuntalar l'edifici xaruc que s'esqw~r
dava, amb els cèrcols d 'una polltica
dita «SOCial».
La poutlca r eaccionària i estacionària s'ha esgarrifat de l'atreviment;
ha predit una malvestat 1 s'ha re.
tret a la defensiva. Espaordits, temerosos que la. riuada els colgués,
bo i situant-los en un pla d'inferioritat, han temut que no sabrien
tomar a reeixir I han acabat per fer
de la seva actitud I de la seva in·
te~ncló, un acte de salvament, de
reprc~ ió. S'han posat a maquinar
contra el democratisme, contra tota
gesta que tendis a. ennoblir l'Home
1 a situar-Jo en el lloc de privilegi
que 11 pertany.
Els cabdills de la ccpolltlca social»
també han seguit una trajectòria
equivalent, una tàctica anacrònica;
han excitat el fatalisme històric de
les accions i de les reaccions quan
calia preveure, preconcebre; planejar un Estat que integrés cada element social a la funció que li pertoca compUr. No és hora d'exclour e, sinó d 'incorporar les voluntats.
Mann ho predica; Roosevelt bo tanteja. amb propòsits mal definits.
Obcecats els capdavanters en el
manteniment d'hegemonies caduques
de classe, de raça, de procediment
governamental... no se'ls ha. acudit
altre formulari politic que estacionar
la. puixança Individual engendrada
pels drets de l'Home, en els «ismes»
excitadors de l'antagonisme i l'odi
(Anarquisme, comunisme, feixisme,
Imperialisme ... ) Deixar-l'hi consumir.
I retornar a. les batusses interiors 1
exteriors; a anuHa.r l'enemic, a negar-li el dret d'existència. A les lluites fratricides 1 a les guerres de
conquesta. lmperium Mundis, Internacional proletària o religiosa, Poder Universal, són els nous mites que
volen abassegar les voluntats, enregimentar-les, uniformar-les com sl
la vida no fos l'estadi on la Persona
ha de manifestar els seus valors, els
seus sentiments, la seva intelligència, el seu esperit.
I com que l'economia, degut a. no
comptar amb una organització autònoma ga.rantidora d'una «justlcla. social» -equivalent als drets de ciutadania. de la. politlca democràtica-,
h a provocat un malestar general,
un desequll1bri, un daltabaix moral...
s'ha excitat. L'eterna «qüestió social»
I els problemes econòmics particulars, sorgits per una falta de coordinació entre producció i consum,
s'han convertit en un problema. únic,
omnipotent, Universal. L'economia
s'ha camuflat de politica dictatorial
1 ha motivat aquells projectes arnblclosos de control uniforme l absoJut: u.R.S.S., Corporativisme, Na..
cional-soclallsme, N.R.A~ Imperialisme japonès, etc.

sona per a la llibertat de moviments,
sense prejudicis dogmàtics, alhora
qpe 11 obren l'esperit a. la responsabilitat Personal. La teoria d 'Adier
és una de les múltiples manifestaclons.
5) L'art 1 la. literatura noves, fermenten en la. cosa. per a l'ús quotidià 1 11 donen sabors inèdites
(Premsa, Ràdio, atuells, productes).
6) La tècnica en racionalitzar treball I producció, mitJançant l'organització cientiftca del t reball, ens
allibera del fat materialista, malgrat
que encara estiguem presos en els
dolors psicològics de no saber coordinar una producció sobrera amb la
capacitat individual de consum (maquinària, o. C. T., Previsió, bescanvi Internacional) ...
7) Encara que tot just siguem
en els inicis teòrics, la vida. social
en asfixiar-se dins l'àmbit reclòs de
l'Estat, cerca la cooperació i el bescanvi reflexiu: (Societat de Naclons, Conferències econòmiques i
del treball, Internacionals, A. I . T.,
Pen Club, Rotarys, etc.
8) La ciència cada dia universalitza les seves concepcions 1 estableix 111ga.ms de convivència <Congressos cientiftcs, ciutats universitàries, protecció 1ntellectual, divulgació popular, etc.).
Resumint: Aquesta relació succinta ens permet establir que del costat cultural (Etnologia) notem l'esforç de la vida. a obrir-se pas a la
relació internacional, genèrica, Universal; del costat humà (Antropològic), observem que l'home s'aferma.
en el manteniment de la. valoració
Personal (Esperit, Nacionalitat, es.
_ __..,.__,..._- - *:_..,.,.,,...,...,...._
til, marques de producció, tipisme ... )
¿Una altra època havia. aconseguit
una manifestació tan gran de plenitud en l'individu i en la comunitat? Mal. La vida es desenvolupava
dins un àmbit clos, particular, restrictiu. Avui només cal que la funció poUUca fa ci les trajectòries d'Individu i Societat, coordinades a un
fi transcendent; que estableixi una
r elació d'interdependència entre U i
REMEMBER ...
SI MPTO MES DE GRAVI· Tot; una compenetració en la finaFestes Majors arreu... F estes
DESA
litat, perquè l'energia malversada en
populars que copsen· el que té
No hi ha decadència sl acreixen
de més acceptable el concepte de fins a. l'infinit les aportacions de pugués rendir benestar, proïsme,
grandesa.
tradició. Festes foranes i testes de
suburbi. Lluminàries, envelats, be- l'home a la. collectiv:ltat. No és que
gudes tresques, ressó d'orquestri- l'economia i la civilització estiguin
ESTAT, ECONOMIA I CON·
nes, coets, traques, valsos -o el en crisi, sinó que la vida es desTROL
l'esque
primaris
exes
n
dels
slntegra
que sigui-, de socis, vestits i penJa tenim plantejat el problema
tinats a la m.oda, idillis que co- clavitzaven (fanatisme, capitalisme, viu: Instituir la convivència. entre
mencen i pollastres que finen ...
de
vol
estatisme) i es polaritza al
l'Home 1 la CoHectivitat sense sotBenvingut aquest parèntesi de les noves fonts de riquesa; de nous
joia i de xivarri, enmig la grisor sistemes socials més justos, i, per metre l'un a l'altre; sense que cap
accentuada dels temps, grisor pre- tant, més humans. La història no d 'ambdós fac tors hagi de claudicar
nyada d'electricitat com la que mor; són les interpretacions de la dels principis que componen la seva
eXistència..
precedeix les tempestes!
L'Home, esparverat pels ressons
L'Estat modern, que administra la
Balleu, balleu, esbargiu-vos, jo- vida que canvien. Per això les menves i noies de Catalunya/ Que talitats ja emmotllades pels vells cosa pública, s'ha t robat incapaci- que les propagandes subversives U
l'Associació de Rocio am.b Maria prejudicis es desesperen frtnètlques tat per a acollir tanta energia indi- exciten, ha començat a liquidar
de la O, us sigui lleu i jins la 1 llancen crits d'apostasia. No pre- vidual sorgida de totes les latituds aquells drets que la. revolta !rantrobeu saborosa! ... Oblideu! .. . Pe- veuen que la crisi de la nostra èpo- socials i de transformar-la en valors cesa. li conferia -resumtdors d'una
ca Inicia un periode de gravidesa, collectlus. L'Estat, que té un Poder lluita secular contra l'opressió del
rò no oblideu massa...
Recordeu -rememberl-, que de gestació; un renovament jove, vi- Suprem quant a. autoorganització, fort, del despotisme 1 de la tirania-,
enguany no hi sou tots el que éreu ril, pUixant... no pas una malaltia. autodomini 1 autodetermini, s'ha tro. al preu d'un Xauxa llegendària, com
la Festa Major passada; que són de senectud com prediquen els apòs· bat que vegetava. en un organisme sl no sabéssim que aquell pals d'inmolts els joves que es troben des- tols negres, exaltada.ment. Amb ells raquitlc, socialment primari, sense somni és una. elucubració de gent
sota una teulada que no és cerla vida és de l'Home. No- òrgans per a. adaptar-se a l'evolució famèlica i mandrosa. I que els Es.tament la d.'un envelat. I que a- o sense,
quests joves deuen, en aquest mo- més cal que ens conjurem a no dei- de la psicologia 1 de les necessitats tats Totalitaris obliguen a molt i con.
ment, evocar amb tristesa les ho- xar pervertir aquella virginitat Ini- coHectlves. Era. més deficient que la cedeixen molt poc.
cial, aquells dalers optimistes: Que vida humana, a. la qual té dret d'enContra aquest parany cal instruir
r es alegres dels altres anys ...
Penseu en aquests absents, en no s'estimbin en els encegaments, grapar, educar, fer moure al seu ar- les noves promocions; evitar que llur
el
en
ni
estèrils,
ebellia
r
la
en
virginitat s'esbravi; que es provoqui
tots els absents, vosaltres que ce- ni
bitrl.
lebreu la Festa... I com als di- joc dels Imponderables. Que no es
«Aquell Estat sorgit amb la pre- aquell r elaxament moral motivat pel
funts sabeu dedicar-los uns minuts prostitueixin; aquesta és la nova mo- tensió d~ valer com un sistema su- desencís d'haver de liquidar la digde silenci, als absents que viuen ral: L'honradesa de l'Home amb ell prem, autàrquic, per a dir-ho aixi, I nltat d'homes per un plat de llent isense viure, podríeu molt bé dedi- mateix.
excluient» <Kelsen: «Teoria General lles miserables.
car-los, ultra un r eccrd afectuós,
A les nostres generacions ens to- de l'Estat»), s'ha trobat que només
LLER
el producte, per exemple, d' una
ca la part més feixuga, la fase del servia els interessos particulars dels
(El pròxim article serà: «Plans
ballada de rams, o d'una toia ...
traspàs de l'ahir al demà; però tam- règims instituïts o de les classes pr!- uniformes. Les dictadures de partit.
J. M . FRANCES
bé la més honrosa., ja que ofereix vileglades i mandatàries, i ha fra- Ei Pla d'Henri de Mann».)
llorers i responsabilitat. Ha estat dit
----~----*----~~--que «qui llUita sense perill, trlom1a
sense glòria», i cal repetir-bo. El
present només és un fenomen d'aquest Incorporar-se a un futur on el
proïsme s'eleva. com un passavolant.
Anotem algunes manifestacions de
la Nova Era. que apuncella 1 hauLa reunió general de la. Dele- reu de sentir aquella inspiració que
gació "Barcelona" del CoBegi de només ofereixen l'admiració de grans
Farmacèutics de Catalunya, convo- perspectives; la visió d'un nou Món;
cada. per a avui, dimarts, a la tarda,
queda suspesa. per causes imprevistes la descoberta d'un desti pressentit ...
1) Són les masses de tots els con1 en mèrits d'acord de la Junta de
S'ha conegut l'existència de carbó
Els terrenys carbonífers de MosGovern, la. q:!:ll farà oportunament fins que s'incorporen a la. vida colla deguda convocatòria per a. quan lectiva amb voluntat creadora: Sin- cou s'estenen, en una llargada de en aquesta regió des de l'any 1766.
dlcalisme, socialisme, cooperativisme, 600 quilòmetres 1 una. amplada que L'explotació de la mina. no fou cahagi de tenir lloc.
democratisme). Es l'economia libe- varia de 80 a 150 quilòmetres, entre mençada fins a l'any 1859. En aral que romp la tradició de servei al la ciutat de Riajsk i la de Kalonga. quest any foren extretes 50.000 tosenyor o al Senyor. Aliment, vestit, La linia de ferrocarril que uneix nes. A l'any 1874, l'extracció arribava a les 400.000 tones; després va
Sabem que són molts habitació, esbarjo, educació ... -llevat aquestes dues ciutats n 'és l'eix.
Per mitjà de recents recerques disminuir l va mantenir-se en un
de la indústria del luxe- són proels comerciants que cons· duïts pel poble i per al seu usde- geològiques s'ha pogut descobrir que nivell mitjà de 250.000 tones dul'$\nt
aquestes mines s'estenen encara m ~s els anys que precediren la guerr.l.
taten ~ diari com els com· fruit. La crisi és deguda. a unde falL'explotació de la. mina de Mosla. a l'Est.
seja.ment del repartiment I
pradors, en afavorir llurs concepció de la propietat.
no podia prosseguir aleshor'""
cou
·...,
El carbó es presenta. en grans ra.' "·
xu- pes horitzontals que tenen un gruix car els carbons eren de qualitat ...
establiments, fan reterèn· 12ts) Els po1,.bles no· lisvolen morir
El
ferior; contenien molt de cendra 1
nivell
per rmpena me.
ea
cia a l'anunci que d'a· cu
lt ura1, 1.est a.t d e dret 1 e 1 dret fins a tres metres i mig. Aquest<:.s de sofre i el seu poc poder . ·al"~
profunditat
una
a
troben
es
capes
t s f an redreçar-1os com a. Perrf.fic (2.8CO a 5.000 calories>, no els
quests han llegit a LA de gen
variable les quals, però, no sobrep!lsN
litat
I
I
competènla
sostenir
de
permetia
.
ona
sona ' b ac·
HUMANITAT.
3) L ur amsme mobilitza l'arqtAl· sen els cent metres.
cie amb els exceHents carbons de
Les capes no es presenten en for- les mines de Donetz. Per altra bantectura de dinasties 1 de sediments
culturals. La humanitza com a fun- ma. continua; la seva recerca és ,;¡. da, una vegada. extrets, els carbons
ció social genèrica I coordinada al fieU 1 es necessiten llargs tx:eballs de Moscou s'esberlen totseguit a.
El sots-secretari de la Pre- progrés tècnic. Utilitat, higiene I con- per a delimitar-les. Les reserves con- l'acció de l'aire i estan subjectt>S
fort s'avantposen al tipisme loca~- trolades en aquestes _mines, sobre-¡ a la combustió espontània tan pro'llsidència a Barcelona
i a les agregacions anàrquiques. passen els sls mil mU1ons de tone3. te com se'ls distribueix en pilons
Diumenge al mati, arribà a. la nos- taL'aspecte
·
,
«pintoresC» caracteritza De totes maneres, pot dir-se que entra ciutat, el sots-secretari de Ja però no deforma.
A més, 1 estructura geològica dels
' cara són molt més importants car
Pres"dència del Consell de ministres,
4) Pedagogia i psicotècnia depu- les recerques no han estat ef~tu&.- terrenys és dol~n~. El llit de :~s
senyor Guillem Moreno i Calvo, el
qual fou rebut per les autoritats. Poc ren l'ambient i eleven els nivells des més que en un 10 per cent de capes està constltUlt per argila 1 al
dessota sorra fina aquosa. Això és
després de la seva arribada, el se- culturals. Tendeixen a educar la per. la. superficie total de les mines
nyor Moreno 1 Calvo s'entrevistà !!!'!'!~-~!'!"!!'l"'!~---~!"'"!!!'!"~!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!! degut al fet que l'obertura dels polS
és molt dii!cU l exigeix, per exemamb el senyor Pic i Pon, i marxà se·
ple, el desguàs previ de les cap~s
guidament a reunir-se amb la seva
.a
EL NUMERO 113 CORSORTIT
HA
tamilla, que resideix a Caldes de
agroses, la seva congelació o petri.ta
RESPONENT AL 15 DE L'ACTUAL DE
Malavella.
ficació, procediments moderns als
T.),
E..
(F.
Catalunya
de
Tècnics
1
d'Empleats
Federació
la
de
òrgan
A la nit, en l'exprés, marxà a Ma·
quals no podien arribar els peti';s
carrer de Pelayo, 10, primer pls
drid el senyor Moreno l Calvo. Fou
explotadors d'abans de la guerra.
acoro adat al parador del passeig
Publica. articles d'Enric J . Ferrer, Jordi Arquer, F. Manresa i ~er
A l'any 1919, totes les comun¡cade Gràcia pel senyor Joan Ple i Satrau 1 Ramon Mestre 1 Pujol. Insereix les notes històriques del
clons estaven interceptades entre
laric, en representació del governao . C. I. 1 com a notícies de darrera hora parla de la llibertat Moscou i l'Oral, les mines de DoC. A: _
dor general de Catalunya; pel senyor Batalla, en nom del Comitè rep~o~onal, del president del C. A. D. C. I., company J aume Carnetz I Bakú. Fou aleshores que ies
gional del Partit Radical, i por nommines de Moscou jugaren un paper
dus 1 de 1 autorització de funcionament de la Secció P. d'Organitparticulars.
i
politics
brosos amics
important; gràcies a. ella les fàbnzació 1 Treball del C. A. D. C. I.
El senyor Pic i Salaric acom:adà,
ques de Moscou pogueren continuar
Treballadors mercantils! Tècnics! Antios socis del c. A. o. c. L
també, en nom del senyor Pic i Pon,
treballant, els trens pogueren rutNo deixeu de comprar-la!
l'ambaixador d'Itàlia, que marxava
llar i transportar municions als
en el mateix tren.
PREU: 15 CENTThlS
Es ven als llocs de costum
fronts Immensos de l'exèrcit roig 1

Focs
de Bennala

Els pobles que no vulguin transitar per la. història com un càntir
buit, a l'abast de la cobdfcia dels
audaços, o de les legions que s'«expanslonen», han de fer seu el desti
d'aquell home que sent la responsabilitat d'existir; que vibra per n
marcar empremta en un temps que
corre sense aturador.
Esten1 en un trencant de la història; en una creuera perillosa 1 fóra una vergonya per a les cultures
mediterrànies que aquelles elucubraclons de laboratori dictades per Spengler en «Anys decisius>> I «L'home 1
la tècnica», o per Berdiaeff en ((Una
nova edat mitjana», tinguessin confirmació. L'humanisme ha de super ar-se, però no pot morir afogat per
l'aHucinacló, per aquella mania del
mite, estudiada per Dupré. El nost re període de trasbals, de crisi, és
!ebre de creixença, de r enovament.
El conceptes vells de Societat, d'Estat, de Politica, d'Economia, no correalitzen prou bé amb aquella flor ida meravellosa de valors i d 'energia individual que ha provocat la
política dels drets de l'home 1 de
ciutad,ania..
Perquè avui, tot just, el ciutadà
comença a Influir en la vida social,
a tenir-hi representació; art I part
en la vida. pública. L'home de poble havia callat sempre; només es
rebeHava contra els privilegis, contra els costums, contra els poders.
A hores d'ara fins el proletariat demana vindicar-se com a Home. Aquest és el servei que el democ(:l·
tisme ha fet a la Humanitat: Desvetllar-U la consciència d'ésser ; capacitar-lo per a voler ésser. Les capes postergades de la. Societat esbotzen aquell sostre de les classes;
la persona més humil sent pruïja
de dignificació; una veu que l'empeny avant; una frisança que l'orienta vers el sacrifici, com si pressentis que s'està gestant una. cultur a en la. qual serà comprès; una
Era Nova on els postulats de la Utopia hi tindran realització immediata.
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En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANI'fAT

•
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•

LES LLETRES

•

Ja d'aquest cavaller de la llibertat!
Ha estat, i és encara, sortosament,
una vida consagrada. al treball, a.
l'amor de les coses belles, als postulats dels ideals més nobles: la llibertatí la fraternitat, la lnteHigència, e bé.
Dels homes com Luis de Tapia, que
pasen per la vida deixant. una estella d'amor , de generositat, el poUna gran cruz de art1Ciclo
ble, clarivident, diu:
en el «Cerro de los Angelcs»,
-Es un sant.
y otra gran cruz en... la boca
Luis de Tapia porta. capa. Però
cuando bostecemos de hambre».
no fa com sant Martf, que en donava la meitat a un pobre. Ell és tan
I aquest aiguafort, pàg. 17, en el bo -i aixi són els veritables poetesqual la ironia esdevé més aspra, que al pobre li dóna la capa sencera.
més càlida d'ira:
«¡He aqth los negros perfiles
LLUIS CAPDEVILA
de España en estos momf'ntos !. ..
¡Varias ca.lles con carJdiles,
En el moment que
que alumbran baches a cientos...
«Solldaridnd Obrefalsificaciones miles
ra» intenta r epetir
en tlendas y en Parlamentos
la tàctica suïcida de
¡Menos aulas que !usilcs!. ..
l'escissió popular, el
¡Màs ladrones que civiles!. .•
capitol del llibre <1e
¡Y màs torres de conventos
que chimeneas fabriles!

Els contes de LA HUMANITAT

DOLCA
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El. poeta

n

es situa davant de la

vida amb un somriure. Però no és
un somriure frlvol, banal. Al contra-ri. és un somnure amarg, que té
~t de cendra.. que equiva! a l1!l
cnt d'mdignació davant la m~usu
cia l'arbitrarietat. 1 el despotisme.
No ' hi ha. no pot baver-bi actitud
més noble que aquesta. Es per això
que, en èpoques d'opreSSió .i de tU"ania el poble no s'ha sentit sol, no
s'ha sentit. abandonat: tenia els. ":ersos de Lluis de Tàp1a, que aparelXlen
en fulls periòdics 1 que ell, el poble,
s'aprenia. de memòria.
En els versos de Lluis de Tàpia-,
poeta del poble en el més profund i
entranyable sentit de la paraulahi ha hagut sempre l'elogi a la bepesa, a. la lntelligènci&, a la bonesa,
a la llibertat. I hi ha bagut sempre
el blasme i el dicteri contra el clericalisme, contra la hipocresia, contra els que enganyen i exploten el
poble. Per això a.lguns dels versos
(l'aquest poeta fiblen com una fuetada.
Llegiu, com exemple aquests _ver~
sos de la pàg. 10, titulats Blason, 1
esc~lts en temps de la difunta monarqwa:
«El bla.són dc esta nación
(que es cobardía y sonsaca)
no debe ser un león,
slno un pàjaro: la urraca,
{que es marica y es ladrón)

Novament el somriure - que és la
millor arma contra la benelt.:na en
els versos titulats Colgaduras, pàg. 21,
que, llastimosament, no podem ¡·eproduir íntegrament, com en:; passarà amb altres, per manca j 'cspai:
«¡Cuantas colgaduras
sobre los balcones! ...
i Cuanto cristianismo!. .•
i Cuantos ucorazones»! ... ·
¡Qua santos veclnos!. ..
i Que puros varones!. ..
¿No serà algo falsa
tal exhibición? ...
¿Seremos ta.n buenos
ctl!Y dice ei baleón? ...»

Jaume Miravitlles

Crít¡ca

del6
d'octubre
referent a la responsabilitat dels dirigents de la F . A. I.
en el fracàs del 19
de novembre adqt;lreix una patètica actualitat..

g

per JOSEP VENTURA

UN POETA DEL POBLE

LLU IS . DE . TAPI A

DIMARTS, !20 D'AGOST DEl

La. vaig conèi.J:er en un carrer de
graons, d'aquells humits que menen
al port.
Estava recolzada a la paret I mentre amb una mà desfeia una ros:'
-n'era venedora ambulant--, amb
l'altra es feia pantalla als ulls i m~
rava les estrelles. Jo pujaw. cap cot
i ulls clucs i tarallejant una cançó
trista. Estava trist perquè solament
tenia vint-i-cinc cèntims i de crotes
al port ja no en trobava. El perfum
de l'aire marí s'infiltrava pel cos de
la nola i el feia sensual i excitant. Jo
era un infant i sentia desig d'estimar. Vaig acostar-m'hi.
-QUina rosa més bella tens a la
mà, noia! Com et dius?
La meva pregunta. brusca li causà
sorpresa i em mirà entre d ivertida
i enutjada mentre llançava la rosa
sense fulles. Es recollí més al graó
on estava i agafant-se les cames amb
totes dues mans, em digué amb aire
descarat:
- I a tu què t'importa! Mir eu el
galta fina, si encara. no hl tens ni
borrissol!
Era ventat; la meva pell era fina
i malaltissa.. Els amics en feien broma, de la meva pell. Em vaig asseure al seu costat i vai¡ començar
d'ensenyar-U les coses que dula a les
butxaques: la baldufa roig-negra,
els croms de xocolata i aquella petxina tan blanca, pesc:1da en una
cala lhmyana, en una nit de lluna,
i que l'heure-la m'havia costat una

l'emmenà dintre un cotxe gros i
lluent. amb una estrebada. I jo que
l'haurta. dut amb barca. dintre el
port I pescat petxines blanques!
I ara tinc aquesta noia aqui dins,
de cara als estels, que dorm el cansament de les nits de no dormir,
tot venent roses a les portes dels
teatres i de sentir el perfum Insolent de tantes dames 1 de veure tants
autos brillants i que deu somiar ésser
princesa, ara. que totes cauen. I ai
vespre esfulla les roses que no pot
vendre perquè les roses són flors delicades. Ara quest& nola em !a una
gran llàstima i sento que l'estimo
aquf, dins de la barca ...
M'ensenya una cama molt .tina l
uns braços nus, sense lmpudlcla.. i
l'escot deixa veure el començamen~
de les pomes dels pits. Ara jo li
obro una mica més. Ella es derperta.
-Què fas?--{liu irada.
-Mira-ll dic-; tens aquesta pell
tan fina i blanca i dormies tan bellament dlntre la barca, que jo he
pensat: <rNo s'enfadarà pa.s perquè 111
miriS!» No m'bas volgut dir el nom,
però jo te l'endevino: et dius Maria, verit&t? Veus com sí que te'n
dius! Ho he vist ara. T'assemblaves
tant a aquell quadre que tenia la
mare damunt el capçal del llit, de
Maria apunyalada amb set espases..,
Quan era. petit la mare em feia cantar cançons davant de l'estampa l
j o després la besava i m'adormia

~ aquests, pàg. 32,titulats Remordbñiento, d'un to més sever, més dramMic
i que tan sols podem donar.
I aquests, de la pàg. 13, que titula
Administració 1 venda:
per les raons abans adduïdes, fragDos grandes cruces:
mentàriament:
CATAWNIA.-Rda. St. Pere, 3
«En este pueblo catól1co,
«Mientras judios
sln pan y sin estandarte,
y mercaderes
dos modemas grandes cruccs
ruedan en r audos
tendrcmos en adel:mte...
«'Rolls>> y «Mercedes»,
Un prestigiós artisW. català, acomfumando habanos
panyat de la seva muller i la gerde
los
mejores,
tomar carregats de productes agrimana d'aquesta, exceEZents escriptoestan segando
colcs per a les ciutats on senyor~
res totes dues, arriba.ren. diumenge
los segadores.
a una Festa Major, i anaren, tot
java la fam. 600.000 tones de carbó
Mientras mil vagos
seguit, a la utorre» d'un acabalat
beben sus vinos
foren extretes de les mines de Mo.>deportista gran amic de la tamílía.
en las terrazas
cou a l'any 1920..
Aquest darrer es va mostrar un
de los Casinos,
Acabada la guerra civil, el govern
:ric sorprès, per tal com els que esbajo los toldos
soviètic va emprendre la reorganitperava eren els fills del matrimoni,
de mil colores,
zació de les antigues mines. En t..•esportius com ell. Els nouvinguts se
estan segando
nien una bona necessitat. Entre 44
los segadores.»
n'adonaren i, després d'e:rcusar els
pous, solament 8 posseïen mantanois, retinguts en altre lloc per ancàrregues a vapor. Els altres no teNovament el somriure, un som- teriors compromisos, el visitant dinien més que maquinària a tracció riure de suprem menyspreu, en els gué:
~omprenc que us hagi decebut
animal i fins en molts petits po:.1s versos No hay problema, pàg. 46:
que en lloc dels joves hàgim vingut
explotats per pagesos no es cOn'!l- «No hay «problema clerical»
els vells.
xien més que manta-càrregues a mà. en los presentes momentos .. .
-No ho cregueu pas-va ¡er l'amDurant alguns anys tots aques>s (Pero en esta capital
fitrió amateur-. ¿Com voleu que
pous foren equipats amb utillatge se alzan màs de mil conventos... )
no em senti honorat davant «l'emés modern. Foren construïts no•.IS No bay «problema clérlcal»
quip de les velles glòries»?
pous i des de l'any 1927-28 la yro- slno falsas conjenturas...
duccló va pujar a 1.178,000 tones i <Pero la ensefianza actual
M. Paul Ouàar, antic mobilitzat
està en manos de los curas... )
va augmentar ràpidament:
de la gr an guerra, va vi3itar ja poc,
No hay «problema clerlca.l»,
en
pla de turista, els llocs que havia
Tones
en las tierras españolas ...
recorregut ta vtnt anys en juncions
<Pero aqul todo caudal
de combatent.
1930
1.798,000
va a poder de los Loyolas... )
I heus ací que el camp de batalla
¡Cierto que es la gran pamema.
1931
2.30'1,000
Chesnois-Auboncourt, a les Ardedecir que «hay problema» ... iVaya! de
1932
2.617,000
nes, va trobar-se amb un monuLa Iglesia, con su sistema,
1933
4.155,000
ment funerari, damunt del qual, enlo es todo y nos tiene a. raya ...
1934
5.000,000
tre tant$ i tants ncmu de soldats
Per a l'any 1935 el pla prescl1u iAsi,· e;; ciarò, ··(;r1ò· .iiày ..pròbiêni'à»ï' caiguts sota el toc enemic, figurava
el seu propi nom.
l'extracció de set milions de tones.
No ea! dir quin tou l'astorament
Aquest augment de la produ::ció èM:às Y~ iiiú-exñé>s ïiuit1ò. Ïl~;.~;:
(Dib. de Shum)
de M. Paul Oudar, el qual degué
és degut evidentment a posar • n
I aquests de la pàg. 54, que l'amor duàtar, per un moment, si ell era esgarrinxada a les mans. I ara, a. molt dolçament, sense quimeres
explotació noves mines, però la me... Be.
canització dels treballs del fons i titula. Conduccióo ordinaria, en els ell, o era un altre. Degué decantar- les nits de lluna., la petxina plorava sa'm tu ara, Maria ...
se per la primera conclusió, per tal
de la superficie ha tingut també quals el dramatisme s'accenLua:
Com que érem fora port l alU
com va declinar tot seguit, davant una llàgrima d& sang.
una importància considerable. A
Ella obria uns ulls grossos i ad- l'aigua és tan blava 1 la lluna tan
l'alcalde de Chesrwis l'immerescut
«........ .
l'any 1933, entre 4.155,000 tones, ¡Relumbran los tricornios de los cl- honor que el seu norn jigu:rés a mirats.
pàlllda i Maria ja era tant de la.
1.250.000 foren extretes mitjançant
(vilcs!.._ la columna funerària.
-Tot això és teu, menut?
mar, no pogué negar-se i em besà.
el martell mecànic i 4.500,000 am!J ¡Brillan los correajes y los fusiles!. ..
••
I es passava per la galta els pl- amb un bes llarg i càHid com mal
Un compan¡¡ nostre de redacció va nyols, tan fins, dels nespres, l cscol- cap no n'havia tingut.
la cavadora. I ara la proporció da! i Ocho o diez hembres foscos de an[dar
canslno,
escrture,
ja
quatre
o
cinc
an¡¡s,
una
carbó extret pels procediments me-Tens la galta molt fina -didesfilan, maniatados, por el camino! novella de més de tres-centes pd- tava el soroll llunyà de la. mar a tracànics és encara més gran.
gué-; més fina. que les fulles de les
¡El polvo les blanquea las cabelleras! gines, atapaïdes de text, en l'acció vés de la meva petxina blanca.
L'empleu de transportadors a COl- ¡El sudor les rcsbala por las ojeras!... àe la qual intervenien més de cent
Reia
roses que cada nit esfullo.
retgcs o a tracció es generalitza ball- iTienen sedientas bocas de blancos personatges. L'assumpte era dividit
Ensenyava unes dents menudes 1
I tots dos ens vàrem agafar i ella.
tant l des d'algun temps es fan
(dientcs!... , en tres llibres i els episodis s'hi moJt blanques, tant com les lletres J fou tota per a. mi i del que va pas·
proves per a l'empleu d 'uns carre- ¡Tristes ojos hundidos; sienes ca- estalonaven en una trama complica- que oferien la vista d'aquell cartell sar sols la lluna en sap el secret.
gadors especials.
lientcs! . . . dissima.
llummós d 'allí davant, que deien:
• • •
Un dels crítics que se n'ocupà va «Bal-Musset».
El sol ens va atrapar encara. dinDooada la composició dels t.ar- ¡El polvo y el bochorno les aseslna!
¡La.
c:onducclón,
no
obstante,
siemdir
que
«l'obreta»
no
estava
malabons de les mines de Moscou, han
Aquella rut feia calor, una calor tre la barca. Els pescadors que pas.
.
pre camina!... ment.
Intensa i humida.
estat establertes unes estufes espò- El mlnlstro,
saven en els llaguts feien mofa de
entre tanto, due~e la
Sorn de mena inclinats a empe- Anem al port? Alli t'ensenyaré nosaltres 1 amb gestos obscens i acucials. Una gran part de les fàbn.
[sJesta
titir-lw tot? Potser !i. De la línia de com es pesquen les crotes i aquestes dits
grassos demostraven l'enveja
qucs l de les fàbriques tèxtils, teta en sillón que mi patria le presup~i!': Magòria en diem el «carrilet». I ~ls
petxines tan blanques.
que ens tenien. Jo els feia llengola indústTia de l'alcohol, fàbriquE:s
¿Cómo
hay
quien
dormir
pueda
transeus
vagons
de
pasrotgers,
butts,
-Al port? Al port hi ha homes tes i anava remant entremig de les
de cautxú sintètic, papereries i al[quilamente pesen prop de
¡m_1es ...
dolents que t'agafen i t'estripen els seves barques. Maria., cap cot, tenia
tres fàbriques de la regió, ha.n po- mientras ambula aquella misera genuna llàgrima a cada galta.
El rector de T. és un homenet vestits. I tot per res, per...
gut renunciar a l'empleu del car<>ó
[te! ...
Tots dos anàrem cap al port. Jo
-Ara que ja ets meva.. pensa que
de Donetz la qual cosa ha allunyat ¿Conducclón afrentosa!. .. iVergüen- molt trempat. La seva dèria és que
coosiderablement el treball dels ferza hispana! tothom vagi a missa. I ben mirat, ja no em recordava que només te- de petxines, croms l baldufes roig¿ Y es esta la famosa nación crt..tia- és la seva obligació. En té tan po- nia vint-I-cinc cèntims i que de cro- negres en tindràs tantes com volrocarrils.
dràs -li vaig dir amb una veu for(na? ... ques que una que té bo és qtte l'a- tes al port ja no se'n pescaven.
Una gran part d'aquest carbó és
compleixi.
La duia. agafada per la cintura l ta i d 'home.
igualment emprat en les centr~IS ¿Qué valor tener pueden las proceQuan troba pel carrer , o pel de- els seus cabells m'acariciaven la gal(siones
Ella es va mirar la petxina blauelèctriques de la regió de Moscou. en paf! donde existen las c:onduc- tora, un min11ó que 110 va a missa,
ta. Ella en1 mirava reconeguda per- ca, que aquella nit havia plorat una
La central dels productes t;uimir.s
clones?» en lloc d'amonesW.r-lo amb duresa es què
li havia donat aquella petxina. llàgrima de sang, i em va besar als
de stalinogorsk, la qual una vegada
limita a dir-li:
tan blanca.
llavis.
Un calfred d'emoció s'apodera de
acabada tindrà una potència de
-Minyó: Jo a tu 110 et conec.
Anàvem descalços i deixàrem daVivia en un pis petit l trist en
Encara que l'hagi topat vint ve400,000 kilowats, conswneix exclu:.t- tots els que visquérem aquelles hodeshonroses 1 vils, que alguns gades, la sonada és la mateixa. I munt l'asfalt la. caH.Igrafia dels nos- companyia d'una vella que era la sevament el carbó de les mines dt: reavul, a pesar de la República, vol- conten que el noi M ... un eixerit es- tres peus.
va. mestressa.. Jo la vaig acompanyar
Moscou. Les gr&nS fàbriques de pro.. drien
ressuscitar. Sobretot si pensem tiuejant. que no està per misses, li
Es gronxaven mandrosament els fins dalt de tot de l'escala.
ductes quimie& en construcció a les c¡ue encara no s'ha fet j ustlcia amb va
r eplicar:
velers dmtre el port 1 les barques
-Demà Vindré a cercar-te i j a mal
ribes de l'Oiea la utilitzaran igual- els culpables.
-Ah! No em oonetr vostè? Doncs, feien uns salts petits, enjogassats, mes no ens separarem. Ens casarem,
ment.
I abd són tot.s els versos de Luls ;o a vostè, el conec m4UCl.
de ganes de córrer. En una barca Maria I
La importància dels carbons de de Tapia, aquest gran poeta del poblava i blanca hi vàrem pujar ella
Si, si, jo em casaria. amb ella. PotMoscou està cridada a augmentar ble que té l'agror i la virulència dè
I jo.
ser no era encara prou gran. però
Quevedo
i
la
dolcesa
l
la
pietat
huencara: els progressos fets en la
1eletons dP -Anàrem lluny fins !ora port; alll què hi feia, si jo l'estimava? A més,
quimica del carbó permeten de col· manlssima de Cervantes.
veuràs la lluna més ¡;ran i l'aigua jo vivia molt sol i ella també.
A
vu1 els cabells del poeta grisesidcrar-los com una matèria prima gen: de t reball, de lluites, de desmés blava...
Si, si, ens casaríem 1 aniríem a
de primer ordre; destillats, produ-:.i- enganys. De totes maneres, pocs hoI ella deia a tot que si, amb una viure a una casa petita i alegre, amb
xen gas ric, semi-cok excellent. qui- mes m és joves, més autènticament
molt dolça i clara.
un jardl ple de r oses i ma.i més no
Redacció: 22122 mirada
trà en gran quantitat 1 per tal de joves que elL
Les aigües del port són w1es aigües hauria d'anar a vendre pels carI qulna vida més noble i fecunda
treure rendiment d'aquestes qualiImpremta· 14446 manses, no tenen malicia I la bar- rers.
Ara les r OGes serien totes per
tats seran construïdes unes fàbrica s'ht gronxava dolçamen' i ella ella i jo les hi colliria 1 11 faria
ques dintre de poc_
s'adormi dintre la barca. Jo remava una corona com la. d'aquelles reiAlguns d'aquests carbons, barreseguit i amb força cap a fora port, nes que havia Vist en la meva injats amb carbó de Donetz, produ~1perquè volia quedar als seus ulls fantesa.. Ella seria la meva reina 1
xen un cok metallúrgic que 'Serà
com un home. Quan serem fora por~ cada nit aniriem a passejar amb
emprat en els alts forns de Tula.
la despertaré i li diré: «Mira què pe- una barca, tot comptant els estels,
Per altra banda les experiènci~
tits es ;;t!t:en els llums de la ciutat!» fins que ens en canséssim. I al maat.revidcs de gasificació subterràma.
I ella tLldrà un estremunent l s'aga- t! faríem llengotes als pescadors que
del carbó que s'emprenen des de
farà al meu coll i em dirà que sóc trobéssim i que tindrien enveja de
l'any 1933, a Kontovka I aprop de
valent, i jo seré feliç!
la nostra felicitat ...
Tuia han promès d'obtenir un ~as
I jo seré fellç! Tota la meva vida
Tot això ho pensava de cara &1
d'un poder calorífic de prop de mll
que hana estat una continua pena. cel des del meu dormitori de cada
cniortcs.
Jo no la conelxla.. la felicitat. Un dia, des d'aquell pont acoll1dor que
L'argila que acompanya al caroó
dia creia és-..er Icllç quan vatg des- coneixia totes les meves nlt.s de feés una terra refractària. excel:lent.
cobrir el gust de les noies- Quan bre. No gaire lluny d'alli hi havia
per
A Bobríkl-Donskoi ha estat cotlSper primera \'egada vaig sentir :1que.. unes cases que jo sempre les miratruida una fàbrica que l'empra. E1
lla tremolor de tot el cos perquè va I que era on concentrava. el meu
una noia. em menava per !e:; regions pensament per viure amb Man:l.
sofre que s'obté en la combustió
inconegudes dels nostre.:; sospirs- Pe- Eren unes cascs pet.ites i molt blar.serà recuperat; les cendres I el :arò les noies són dolentes 1 ben aviat ques i hi .,.'!vien senyors mudats,
ga-ferro són emprats en la fabricaaquell gus~ es tomà llàgrimes. Més que portaven autos bonics 1 cm caució de materials per a la constructard m'havia enamorat d'una artls- saven molta admiració. Si les coneició. Les cendres són riQues en aluta. de cabaret que tenia galtes tines xia. Jo, aquelles cases! Aquella damlra, l els savis soviètics estudi~
i ulls negres, 1 un cantar que cm ma alta i rossa que tenin. un fill
els procediments que permetran J'lfeia estremir fins al moll dels ossos. que li deia: «Pep!t{)!», prim, pàHid,
60lnr-lo l de transformar-lo en aluAdministració i venda, a la
Un dia la vaig esperar a la sortida que sempre plorava i que més d'Ull
mini.
de la funció, amb les millors pet- cop m'havia donat coses quan pasCoutinuament, doncs, es troben
xines que ,havia. pogut haver per to- sava per allí davant, venent el peix
noves utilitzacions dels carbons de
tes les cales. Peró la canta.nt s'aga- l el marJ.SC que havia pescat.. Ara
Moocou, la lmportàncla dels quals
fil. del braç d'un home panxut i ple n'hi haVla. una que no l'habitava
mtereasa ac~ualmmt a tot el pals.
de joies. que sense cap rmrament ningú. Nosaltres hi anirteml
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Aquell mati em vaig ben petinar
davant el t ros de mirall que penjava
sota l'arc i era per a tots els sense
casa que dormiem sota aquell pon~
acollidor. Era un dia memorable: ens
anàvem a casar!
Aquella dona, tanmateix, era ben
estranya! Quines manies, mare de
Déu! Em pensava que em tirava
escales avall Sembla que la senti,
amb aquella veu tan escardalenca:
-Aquest noi és boig! Es vol casar amb Maria! Què vol dir això,
mocós? Au! Fora d'acil
I amb una empenta em for agità
de l'escala.
M'gafà una gran ràbia. Què s'havia figurat aquella vellota? Que jo
no em casaria amb Maria? Que n'anava d'equivocada, pobra bruixa!
Maria era meva, ben meva; el nostre enllaç s'havia celebrat a. la llum
de la lluna i sabent-ho ella, ¿què
hi feia que no ho sabés ningú

PROSISTE~

-Obriu abans no obri jo amb Wla
empenta! - em respongué una veu
d'home irat.
-Per què?
-Dieu per què? Però, és que sou
ximple! Us sembla poc que vingueu
a casa meva i hi deixeu tots els
llums encesoo com sl fóssiu a casa
vostra? I encara dieu per què?
Em vaig despertar com d'un somnl. Quant temps feia que érem alli
dins? No ho sé pas. Dos, tres dies?
Potser dos, tres anys? No ho sabia;
sols sabia, sf, que Maria era all!, al
meu costat i que dormia bellament
amb una rosa als llavis.
'
Valg mirar per la finestra i vaig
veure tot de gent de les cases vernes que estaven sota la nostra .tinestra Entre aquesta gent hi havia
guWes. Era molt demati 1 tot just
es començaven de destriar les ombres
·
No, no, mai no deixaria Maria,
que era ben meva. I qui me la
volgués prendre, li havia de cootar

car.

Maria, pobra criatura, tan bella,

t&n pura, tan lluny de tot, s'havia
de trobar entremig d'aquells lmbeells que no ens podrien comprendre?
I entre els gendarmes, que qui sap
on la menarien l potser ens separarten pe: sem~re ... No, no! Alxò
no passana pas.
El mati era trist i emboirat. Alll,
al defora, se sentia cridar a la gent
no sé quines coses. Unes veus llUIJYll.ncs l apagades, com de pesombre.
Maria dormia all!, prop meu. M'hi
vaig acostar. «Tu, Marta, que ets
feta tan sense malicia l tens aquest
somrls tan quiet i aquests ulls tan
grans l tan sofrents. ¿què saps de
totes aquestes mentides dels homes
1 de llur bal.xesa? Ara. et voldran portar qui sap on. entremig de dones
que mal no et podran estimar. men~ jo em decandiré esperant-te Inutilment. Mal, mall, Ma~ no seràs
de cap altre que no slgu1 jo! Mal!
Damunt la taula de la cambra hi
bavla un coltell d 'empunya.dara de
nacre, molt bell. Me'l vaig mirar.
Mal Maria, mal!-.. no seràs de cap
alt re.1
I, suaument, li vaig enfonsar el
coll.dl cl.intre el cor, mentre un l1l
de sang purpúr'..a s'escorria damunt
cl seu cos nu.
Agenollat al seu davant vaig beure·m 1:!. seva sang, tan dolça, mentre
una llàgrima em conia galta avall ...
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més?

Venta cansada l plorosa. T othom
s'hi veia amb cor, a mb 1& pobra
Maria! Tothom.
-Què tens, Maria, per què plores?
-Tots els homes són dolents, tots
volen tocar-me i jo no ho vull. Jo
sols vull que em toquis tu, perquè
tens aquesta pell tan fina i aquests
ulls tan suaus i aquesta veu d'home,
i encara. no ho ets, i no em fas por
com aquests diables peluts que t'agafen 1 t'estrenyen sense cap mirament I després tota la carn és una
co'issor. Perquè t'estimo a tu.
I tots dos ens en vàrem anar cap
al carrer on tenia la «meva>> casa
petita i plena de roses. La casa era
tancada. No hl feia res! No em. el
primer cop que· jo saltava una casa
d'aquelles. La tanca era alta 1 saltar-la era una cosa dlf!cil per a
Maria. La. vaig ajudar, agafant-la
per les cames l em vingué tot el
perfum penetrant de la seva joventut...
Erero dlntre; d'una empenta vaig
obrir Ja porta interior. La casa estava amoblada. Vàrem encendre els
llums i quedàrem meravellats. Era
una cosa. magnifica! Catifes i tapissos, blaus 1 roses l blancs, 1 uns
sillans com mai no n'bavfem vist.
-Maria, serem feliços aquí, veritat?
-81, serem feliços. Voldria que
aquesta felicitat no s'acabés mall
Sento que em pugen pit amunt unes
grans ganes de ~lorar! I és que en
sóc tant, de feliç, que vull regar
la nostra felicitat amb les llàgrimes
dels meus ulls.
-sempre meva, Maria, sempre!li deia jo a cau d'orella, mentre sentia la tebior de la seva carn prop
de la meva.
Nua. Estava completament nua al
davant meu, amb els ulls avergonyits,
mentre Jo ll cantava una cançó molt
trista que havia après quan era petlt:
«Ai, les noies d'aigua, quina tristor
totes b~Ln perdut l'amant i l'amor... »
Ella em mirava amb uns ulls grossos, esbatanats, somrient.
Com t'estimo, Maria! Sento que
per tu sóc capaç de tot. Ai les nits
que he passat pensant en tu, quan
tu encara eres lluny 1 sols et coneixia en somnis. Ara et tinc tan a
prop, que per res no et perdria!
S'aixecava de pertot una estranya
música que no sabíem d'on venia.
Una música suau que era com un
bleix de verge.
Li besava la sina voluptuosament.
Ella tremolava als meus braços, 1
tremolaven els estels al cel La lluna
feia una llum pàllida i la petxina
blanca, deixada damunt la catifa
de la cambra, plorava silenciosament una llàgrima d& sang...
Queien ocells, ala-trencats, en el
jardl, per contemplar la nuditat de
Maria...
Un soroll terrible em despertà. Què
passava? Em vaig aixecar l vaig córrer cap a la porta del carrer.
-QUi hi ha?-vaig dir amb veu
forta

,._
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Aquest notable escriptor soviètic
tan brillant paper jugà al Co • QUe
de Paris, ha prodult la seva dansrét
noveHa, a Moscou. «8ans re rrera
halelne» és el titol da la versrte,nura
cesa, da la casa Gallimard ranEl llibre, realista I lfrlc alhora d
crlu les lluites, les aspiracions ¡ f!ISIes errades de la Joventut sovlètlns
actual. El protagonista, Guenka .ct
8
t lssyn, és un Jovo obrer autodida~·
I el nucli de l'obra és la seva co
'
pondèncla amb una nola, a ntiga
gesa, guanyada a la causa proletàrl~
v eurem en català algun llibre d'llyi
Ehrenbours?

:s-

Un nou llibre de Manuel
Azaña

<Versió catalana.)
Manuel Azaña, l'illustre home J>G.
litic, publicarà dintre breus dies uu
llibre que portarà per tltol IMl rebelión en Barcelona», i serà un dPns
volum de més de quatre-centes Pàgines, en les Quals s'hi tractarnn
qüestions de gran interès. A 110
àubtar serà una obra molt discutida. Aquest lllbre serà adminisLrat
per «Llibreria Catalònia)).
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MES ENLLA
lladregot té la certesa que
Icondició.
tots eLs altres homes són de la
A la prostituta li succeeix
El

o;e t'a

altre tant. En canvi, la personeta
comunament cllta intelligent té a
tots els altres per uns ases.
An1b aquestes paraules no pr(>.
tenc pas baver descobert el Medi·
terrani, ni crec que hl bagi qui
sostingui el contrari. Tals denòmens pslquics)l) són abuudosos i el
corroborar-los està a l'abast del rn~
superficial observador.
Aquells que, com jo, hagin estudiat molt, però molt superficialment
Kant, convindran amb què no ht
ha en el món cent inteHectes Cl\paças de captar en la seva totalitat
la fonnldable obra kantiana... Es
atrevida. l'afirmació, ho sé; i, t::l
canvi, res no em costaria suprimir
un zero...
Quelcom semblant deu succt>:r
amb la teoria de la relativitat d'EiliSteln.
I, amb tot I això, pullulen per
aquest món un sens fi de petul!llU!
que, talment, sembla que bagin escrit la «Critica de la Raó Pura».
Fa uns quants anys, anava jo a '
casa. d 'un amic meu, dentista,
parlàvem, amb preferència, de llt....
ratura. Un jorn, es presentà un senyor, també metge i amic seu, amb
un llibre a la mà. Jo en duia. un
altre: «La caverna del humorisme»,
de Pio Baroja. Ell s'hi fixà, i, davant
del «descobriment», denotà agradable sorpresa, i, sense dir paraula,
em mostrà el titol del seu: «<ntermedies», també de Pio Baroja.
Aquell borne afirmava que «<nlermedios» era un plat fluix i que Baroja havia ja donat tot el seu rendiment! Quina Innocència 1 quina
manca de sentit clfnic en un doctor suposar a Baroja, en aquell
temps, ja en la reserva!
No confio, en veritat, que Pío
es superi; però si que encara pr>duirà obres que saborejarem amb
delicia.
Deixant a part al «Hombre maio
de Itzea», parlàrem a continuació
d~ meus pre~ectes entre els o~~
1Idilectes:
Dosto1ewsk1 i Ham.sum.
quest darrer li era desc~egut.
Quant al primer, pel ql:le digue, vaig
veure que desbarrava. 1 que la seva.
ciència doctoral, sl no estava a ran
de terra ferumejaria, com els taups,
en el subsòl.
Parlàrem, després, d'Ibsen, de
Bjorson, de Strindberg, d'AndreleW,
etcètera, l no logràrem posar-nos
d'acord.
.
.
ue
No sé com fou que V8.lg drr-ll q
jo en llegia molt poques de novcl·
les; quan més, rellegeixo les ja Uegides.

en

pl'l"'

-Aleshores, que llegiu -em
'
guntà?
-Kant, Schopenhauer, Nietzsche...
-valg respondre.
Aquell histrió, en oir aquests
noms, s'aixecà del seient com mogUt
per un rcsort, i començà a fer ttn
seguit d'escarafalls.
¡ -Perdoneu senyor perdoneu. Jo
no sabia amb qui p~rlava -em digué. I amb el capell a la mà em
dedicà un seguit de reverències. C$tJI
mosqueter.
No tan sols me les tenia amb un
fatu sinó a més amb un pallas~:o
ben' vestit ¡ d'ap~rcnça. respectable,
Jo vaig pensar, entre mi: Sl un
home de carrera es mostra tan a\'1jecte, tan menyspreable, ¿què no
seran els alt rea ... ?
Sota. la capa d'una pseud<r:D?d~la. pretenia donar la. ¡,ensaaó
que era capaç, no d'entendre stn~
d 'escnure la uCritic.a dc la Raó Pll
ra». «El Món com a Voluntat l c')Ol
a Representació» i «Ai,_. parls>'a
Zaratrustra».
Què hi farem? -valg p~-·
Ensopegar amb una persona sen053
1 modesta 1 conversar amb ella. éS
quelcom rar rarissliD que gel~'
'
ment .s'ha d'aprofitar.
Sl.· a Uli!S.
hi aÍcgtm certa dosi culturaL !f..S
espantarà. la troballa. deseooJ~a~-n
d'ella, 1 ¡ 1atser aquesta descOCf1 ~
farà malbé allò que, pr~blCIJl;;
mal més no tindrem ocll.Sló de
rejar.

Co
afegi

nis:

relac

un !1
tre,
dlB

minU
lars
que
què
fl!C
ques

El

COl

I

I p

Ml

GueJ

els l

mun
Ell
vare
per!<
que
a Al
vien

pr~

amb
al st
la U
Pr
del

que

tir 1

nyoJ

Co111

ens

org~

latil

ran

Gu
gu

de
nvu

Rol
ffiQ

Es

prQ

la ;

apr

gla

un¡

Plit

Esj

QU(

Ug

Pet
p

~

ta,

Ció
j

tin

mE

Un

COl

Jat

'< e1

és

me

J

Pel

da
1

qu
qu

Llè

QU

]lQ

Pe

ml
dl:

I
l

Obrer català conscient: el tell diari es LA HUMANfl'Arr
_,

'

I

ha

la humanitdt

D'AGOST DE1. 1935
---o JIIofARTS. t O

5

S. E. · presidí el Consell de Ministres celebrat ahir
Fou dedicat preferentment a estudiar la política internacional, a l'aplicació de la llei de restriccions
i a la reforma electoral
drld 1:} - A dos quarts de deu
lJ~ti 's'han reunit els ministres
del Jau Nacional, on han celebrat
al Paetlt canvi d'impresstons. A un
un ~ de dotze ha arribat el Cap
quarta~ 1 quinZe mm uts méS tard
d'ES reunit tots sota la seva Pres'baD
sidènC~ quarts d'una s'ha donat per
Ab~ el Consell El mmtstre de
aca na que ha estat el pruner en
pJanr ha dit que el Consell no ha~~titingut importància politica i que
Ja prèxima reunió se celebrarà el
28 del corrent. També h a dit,
dia no s'havia tractat de la combl de governadors.
queió
08
1 senyor Luc1a., com de costum,
ba donat una referència verbal de
Ja reunió, i s'ha expressat en els
termes segUents:
En el Consell ordinari - ha dit
slmplement, despatx, en el qual
remarca, a part de l'acostumadè.
~posiCIÓ de la situació internacional un projecte de Guerra sobre
mobíllt.zacló militar, altre d'Hisenda
sobre assegurança del canvi que arecta .França. Anglaterra, Holanda i
suïssa i un a venç del que sera la
llei d~ bases del cos de Comunlcacions, projecte que serà repartit aesta mateixa setmana entres els
:n1stres; unes manifestacions del
¡n!nlstre de la Governació respecte
• de l'ordre públic i dels actes celebrats el diumenge passat, I una exposició del ministre d'Hisenda sobre
¡8 Ja!Jar realitzada pels func-ionaris
del seu departament que han actuat
en la darrera setmana amb el designat per cada un dels altres miniSteris.
com vosaltres recordareu - ha
afegit - es varen fixar tres terminis: w1 que fineix demà, de simple
relació dels funcionaris d'Hisenda l
un funcionari de cada ministeri; altre que comença demà i fineiX el
30 per a conferències entre el
ministre de Finances amb els titulars ae les altres carteres, i altre
que nnelx el dia 10 de setembre perquè el Consell resolgui quants conflictes s'hagin presentat, bé en aquest termini ja transcorregut, o en

i

les conferències que demà començaran del ministre d'Hisenda amb els
altres ministres per a. ultimar l'aplicació de la llei de Restriccions 1
per a confeccionar el pressupost. La
primera conferència se celebrarà demà i jo seré el primer, perquè segurament soc el que tinc més avançats els treballs.
El pròxim Consell de ministres ordmari se celebrarà el dimecres dia
28 del corrent.
De politica ni una paraula. Os b.o
adverteixo per tal d'evitar-vos la mo·
lèstia de preguntar.
A dos quarts de dotze - ha continuat dient - ha començat el Consell sota la Presidència de s. E. Ha
estat dedicat a polltica internacional, llei de Restnreions I reforma
electoral. El pròXim Consell amb
S. E. se celebrarà el dia 5 de setembre.
El ministre de Comurucac10ns després va lliurar la nota oficiosa de
la qual extreiem el següent:
GUERRA - Orgamt.zaCIÓ del cos
de tren, a base de la unitat de tr:wsport, de cossos de 1 Exèrcit.
Concessió de la medalla de Sofriments per la Pàtria, al comandant
d'lnianter1a Victor Asens1 Rodriguez per haver resultat terit en eis
fets revolucionaris d'Astúries.
Idem. al tinent d'enginyers senyor
Muro, Marees, per haver estat lent
a Astúries.
ldem. al comandant d'engmgcrs
senyor Carles Marin Bernardo, per
haver resultat ferit a Astúries.
Projecte de llei sobre mobilització
militar.
AGRICULTURA. - Decret concedint préstecs fins a quatre milions de pessetes per mitjà del Servei Nacional del Crèd1t Agricola. 11
tots els agricultors que posseeixin
blat cultivat per ells mateixos.
Decret de la' Presidència relatlV&
a la recaptació d'una pes:>eta pèl
quintà mètric de blat.
HISENDA. - Exped!lent de permuta de la caserna de carrabiners
de Can Túnls <Barce!ona) per un
altre construlda pel Consorci del
Port Franc.

DEL ROBATORI DE JOIES ALA CATEDRAL DE PAMPlONA

Una part dels objectes des·
apareguts han estat trobats
en un pis del carrer d'Arrieta,
d'aquella població
A París ha estat detingut l'italià Papae·
Ilo, el qual ha fet importants declaracions
L A DETENCIO DE L'I TA- via arribat a. França tres dies abans
que el robatori del tresor de la CaLIA PAPAELLO

el tresor, en una inspecció ocular
rea litzada es trobà una petita clau,
Igual a la que obr ia les vitrines en
les quals es guardaven les joies. Sens
dubte fou teta en previsió que en
el moment que s'anava a realitzar
el robator i no es trobessin les q-o.1e
habitualment es deixa m guardades
a l'armarL Com que s'utllltzaren
aquestes, els lladregots tiraren a Wl
recó la que prèviament havien fet
fer.
Doncs bé: la pollcla de Pamplona
ba pogut escatir on fou construYda
aquesta clau l les persones que la
feren fer, i que no varen ésers altres
que Papaello i Oviedo de la Mota.
El serraller que la construi ha reconeg-o.lt en els retrats que se li presentaren a les persones que 11 feren
l'encàrrec.
L'ACTUACIO DEL JUTG E
D' INSTRUCCIO

Pamplona, 19.-El jutge d 'instrucció, senyor Garcia Rodr1go, ha pres
declaracions als membres de la familla del porter de la Cated.ral. Aquestes declaracions foren també
presenciades pel fiscal de l'Audlèn·
cia, senyor López Colmenar. Es possible que en un termini molt breu
es port1 a cap pel Jutjat alguna dlllgència de gran interès. Sobre aquest
extrem i altres del sumari, no ls
possible aclarir res, per la reserva
amb què es porten les diligències judicJals.
El Comissari de Policia lla parint
amb els penodistes i els ha d1t que
la policia ve practicant nombroses
gestions. S'ha escatit que, en efecte, Josep Ov1edo de la Mota b.a estat a Paris, des d'on comunicà p<!r
telèfon a Jaca el diumenge a la mt.
També se sap que intentà comunicar des de Londres, telefònicament
amb Jaca

Miquel Maura és allà on era
I desautoritza les declaracions atribuides a una personalitat del seu partit
Madrid, 19. - La secretaria pollUca del Partit Republicà Conservador ha ret ¡:ública la següent
no:at
«Informat el senyor Miquel Maura de les declaracions poutiques c¡ue
recentment s'han publicat a la
Premsa, atribuides a un membre
prestigiós del 1 lltit republicà <.Onservador, té interès a declarar com
:1. cap del partit esmentat, que no
lf'-' comparteix, Sllló que al contrari,
l€:3 desautoritza e&plicitament.
Porta el senyor Miquel Maura any
1 mig guardant un patriòtic sileuc1
al voltant de:s esdeveniments polltics que defineixin la situació pres ent 1 nmgu no té dret a interpretar
abusivament el seu sllenc1 ni molt
menys a atribuir-U pensaments i intenclOns capricioses.
El senyor Maurw es troba políticament on estava i on el situen els
seus discursos parlamentaris de l'última etapa de Cort
Quan ho cregw oportú no necessitarà que cap amic oficiós el reemplaci en l'obligació d'expressar d~
rament el seu parer davant el pals.
Pel moment no estima arribad3.

l'hora de trencar el sllenc1 que fa
temps s'imposà.
En conseqUència no accepta la.
més petita solidaritat amb les declaracions publicades ra pocs dics
en les quals es pretenia resumir els
punts de vista del Partit Repubtcà
Conservador.»
.1\UQUEL MAURA CONFl~
l'tiA EL TEXT DE LA NOf A

DEL PARTIT R EI'\J BUCA
C ONSER VAt>OR

Madrid, 19. - On redactor de «He
raldo de Madrid>> h!L conver.oat a1nb
el senyor Miquel Maura, que es &roba
estiuejant.
El senyor Maura U digué, des de
Castro Urdiales, on es troba, que coneix aquestes declaracions que s'ha
referit el periodista. Ll lndic·è que
podia dir que eren absolut~unent
aprocnfes.
-Quan jo opino, opluo l)tll meu
compte -e.fegl- l sense ter ús de
segones persones. El meu peD.o~>ment
està mèdlt des de fa bastant temps.
Quan arribi el moment de pu:ar,
parlaré. Podeu desmentir tot el que
se m'imputa en aquesta interviu.

tedral fos realitzat. Des d'aleshores
no havia sortit de Maulé, cosa que
podien testimoniar nombroses persones, entre elles el propietari del restaurant Lion d 'Or, que ès on diàriament havia anat a menjar amb la
seva muller des del dia que arribà
d'Espanya.
En aqaesta nació estigue la pr!mera decena d'agost, però no a
Pamplona, com se suposa, smó a San
Sebast1àn 1 Bilbao, especialment a
!
aquesta última. població, d'on sort!
cap a Paris.
afegeix:
hi
periòdic
El
ligències de prova de la clau, que
La. policia francesa, davant les mucEs tracta d'un bromista? Es un
funcionà admirablement.
nüestacions del detingut, féu les
lJn detall important és que en truc de l'Oviedo de la Motta per a.
oportunes recerques per t: 1 de coml'actualitat amb aquesta clau esta despistar? De tota manera, és diver·
provar-les. Sembla que el prulJICt'irl
també la clau de la porta, com si tit.»
del restaurant L1on d'Or, les connrEn el sobre hi ha un membret
diguéssim la legítima i que servi sens
mà, ai..xl com algunes persones més
S'I GNORA EL PA RA DER dubte de model per a la construcció que s'ha procurat fer desaparèixer
que acostumaven anar a menjar naD'OVI EDO DE LA MOTA
d~: l'encarregada per Ovidio de Ja amb tinta 1 lacre, i a aquestes hores
bltualment a aquell establiment.
el gabinet d'informació de la Direc
Madrid, 1S.-En relac·) amb els ru- Motta.
No obstant aquestes dades, sembla mors que circulen, segons els quals
ció general de Seguretat treballa per
q;,¡e Papaello, no diu la veritat 1 es dóna com a segur que Josep OvleLA CO!\IPROVAGIO O E tal de desxifrar aquest membret, la
que ha preparat pacientment la ::iè· do de Ja Mota, presumpte autor dei
LES El\1PRE!\1PTES DIGI- qual cosa gairebé sembla que s'ha
v.\ coartada en els dies que ha tar- rob:ttori a la Catedral de Pamplona
aconseguit i a'xf poder perseguir el
TALS SEMBLA DIFICI L
dat en presentar-se a la Policia.
es troba a Madrid, es pot afirmar
Respecte les empremptes da.ctllars burleta .suoerflc1al com a possible
Com sigui que no hi havia manera que semblants rumors no tenen confitxa de Pa- còmplice.
de treure-li res relacionat amb el firmació. A In. Direcció de Seguretat que existelxen en ladi!icil
la comrobatori de la Catedral de Pamplona. es guarda absoluta reserva sobre i1-s paella, resulta forçaobtingudes
a ta
se'l va interrogar, per últim, sobre recerques que es realitzen en aq;,¡ests provació amb les
puix que alli
el seu conei..xement i amistat arn') moments. Se sap, però, que la poll- catedral de Pamplona, més
una
que
Josep OVledo de la Mota. No negà ni ela de Madrid espera amb interès de no se·n pogué treure
l'un m l'altra. Al contrari, afirmà. terminades dades dels agents que molt insignificant que es redueix a
que era torça amic d'Oviedo, ul marxaren a París pe: tal de treballar uria empremta palmar que hi havia en una de les vitrmes del temple
qual coneixia per dedicar-se amiJ· en unió de la policia francesa.
violentada pels lladres. Com que la
dós al mateix ofici de corredors de
fitxa de Papaello és dactilar, és molt
joies.
LES JOIES NO HAVIEN dtffcll poder arribar a la comprovació
Respecte el temps que feia que no
SORTIT OE PAM P LO NA
extrem, que seria interessant.
es v::ien, digué amb entera franqueMadrid, 19.-6'han rebut a última d'aquest
El jutge ha practicat també alsa que tal vegada feia poqaes bores. hora noticies de Pamplona. donant
DU ES NOTES OE LA CO•
sobre les quals t:s
dlligències
tres
MÉmys de vint-i-quatre. S'havien vist compte que ha estat trobada grnn
MANDANCI A MILITAR
guarda g. an reserva a fi de no ens'hasaludar-se
de
després
1
Paris.
a
Catela
a
robades
joies
les
de
part
Tres Consells de guerra
Ahir al migdia, varen ésser facilivien separat, dient-li Oviedo que RI dral en uqp. casa del carrer d'Arrie- torpir els treballs Iniciats per arriba.· al descobriment i aclariment dels tades als informadors, a la Comandia següent pensava sortir de Frana Santander
UNA VERSIO OF. LA OF.- ça, la qual cosa el feia suposar que ta, número 12, d'aquesta capital. Se· aators del robatori perpetrat tn dància Militar les notes següents:
guelxen activament les gestions dc
Santander, 19.-A la caserna del
TENt;IU OE L'lTALlJ\
«El sàbado, dia 17, al regresar de
ja estaria llur J de les seves fron- la policia, i aquesta té la impressió aquesta catedral.
regiment de València se celebraren
Dies passats viatjava >ilr.b direcció teres.
ES TRA CT AVA DE TRE'U· Sabadell don Juan Mani Colominas
qu::! anirà trobant h w ~jor part del
tres Consells de guerra. El primer a França un ln du.~;.tin l mudrilcny,
su ooche, fué requerida en las inen
Com es veu per les respostes, robat.
RE A POC A PO C LE S
contra Mariàn Jaez Sànchez I Ro- ded;cat a la venda de pells. Anava aquestes
mediaciones del lielato de esta ciuportava perfectament
J OIES ROBADES ?
ES CONFffil\IA LA DETENderic Villar Sàinz, per insults a !.'l a la capital francesa amb ¡Jrv~òsit de meditades.lesàdhuc
per a cercar la
Pampl:ma, 19.-El jutge ha sortit dad, por dos individues vestides de
CIO DE L'ITALIA PAPAEfor ~a armada. La sentència, vist el veure els models que es po1 t.ll'an en forma de despistat· les autoritats
acompanyat d 'un Comissari l un paisana y que dijeron ser guardias
LLO
desenrotllament del resultat de les la vinent temporada d luvern. Al amb referència al parader del ~eu
agent amb direcció a l'estació d'au- de seguridacl<, para que lo3 trajera.
proves, fou t.bsolutòrlr.
Pamplona, 19. - El jutge t¡ue en- tobusos
treu, 1 una vegada passadlt la fronJosep Ovie:l.o de la Mota.
de la ciutat, amb l'objecte a esta población, diciendo que estala
de
El segon Consell fou contra Jull tera topà en un dels vagons del com- amic
robatori
del
sumari
el
en
tén
parla als periodistes del SàLlZ
interroPossiblement rou també
capturar un súbdit portuguès al van de servlcio. El propietario del
i 21 penones més, pels suc- boi ~mb Ferdinando, al qual coneixia gada
catedral de Pamplona ha confirmat dc
Pade
dona
la
Orlosa,
Nadia
s'acusa d 'estar en combinació coche que lo conducía, les hizo suprojecte de mobilització
cessos ocorreguts durant el movi- des de feia temps. Es satuot.ren, 1 el paella, 1 se suposa, alltl~tei..x, que a la Premsa que havia estat detingut qual
el rellotger per a treure de la bir y al apearse los indi viduos de
ment d'octubre al petit poble de Nue· darrer li manifestà que es oingla a s'expressà en termes idènt1cs als :lel a Parts l'itall.à Papaello, suposat am!:>
CIUtat a poc a poc les joies trobades refereneia en San AndréS, recordó
Madrid, 19. - El ministre de la va Montanya. El fiscal retirà l'acuper tal de rew11r-~ amb la se;,¡ marit, quant a tot el que fos '.!Omplicat en l'esmentat robatori. Se- al carrer d'Arrieta.
dicho señor haber dejado en la ameGuerra després del Conselli ha rebut sació contra Tomàs rrechilla, Fran- Paris
l'ama
telegrafiat
s'ha.
.M.uulé,
guidament
a
estiuejavl
que
esposa,
seva
confirmació de les seves atlrmacions.
..>'ignora qui és aquest súbdit por- ricana la cartera y entrando en sosels seus company3 de Treball, Co- cesc i Joaquim Jiménez, Esteve LanCie
qwlórnctu,s
40
uns
mia
al
i
situat
París
a
poble
d'Espanya
baixador
'ol
a
referent
Respecte tot l'altre
tu~ès. El ¡::ropí rellotger J osep pechas, fué a buscaria encontrànmunicacions i Governació.
vin I Mateu Grijuela, sostenlntrla per
ba tori comès a Ja Catedral de Pam- DIStre d'Estat, drunanant l'extrad ció Anas, ha delatat el portuguès i ha dose con la falta de la mi:mla.
Els senyors Lucia i Salmon, que • altres processats. Es dlctà sentèn- Paris.
realitzav~ aquest plona, és possible que afirmés qua de l'esmentat individu.
es
data
qUilla
¿En
donat compte de detalls de gran
Los mencionades paisanes, que
varen sortir junts, foren voltats pe!s cia condemnant a Vfctvr Frechllla 1
Aquest és un det'\ll qlle no ni tan sols tenia noticia que s'hagués
El JUtge ha dit també que s'ha tr..nscendència sob. .: eis que es guar- habian alqwlado un taxi, fueron seperiodistes. El senyor Lucia ha dit Man;,¡el Gallarda, a 3 anys i a Ger- viatge?
desPer
aclarrr.
possible
estat
ha
que com que aquesta nit sorüa cap men i Juli Sàlnz, a 6 mesos. Els ul- comptat, en un dia dmlre dc lr:. Sl.t- comès. No obstant, potser que no oe- comprovat que José Oviedo de la da reserva. Josep Arias ha ensenyat guides por el propietario del coche,
gués que, en companyia del seu 1 s- Motta. encar'r.::gà fa algtl!ls mesos a u.1a carta del portuguès donant cita qwen p1dió la detención de aquelles,
a Azcoitla el senyor Gil Rebles ha- tres foren absolts.
.
mana anterior.
pòs. havia estat recentment a Es· un serra!l;;r de Pamplona un joc de a Josep Arlas per aquesta tarda a a una pareja de seguridad, la que al
vien volgut celebrar un canvi d'imEl tercer Consell fou contra l'ext:L pelleter 1 panya. Es clar que 1 al a Pamplona. claus amb el pretext que havia com- les sis, cita a la que ha acudit Ja
Pari!.,
a
arribar
En
registrar:os, encontró efectivamente
pressions ja que demà començaran diputat a C ts D. Gregori Vllla- el seu amic es tow...re.1 a !>flludar
De totes maneres, b1 ba molts jc- prat un xalet al nou eixampla. Lts policia. Sl .-1 portugués ha estat de- en su poder la cartera desaparecida.
amb el miniStre de Finances l'estudi rla.~, el secretari de l'Institut de San- per a acomiadar-se.
fon'\amb
suposar
fan
succés
el
que
talls
aclarit
quedarà
tingut,
determinades
a
corresponien
claus
Uno de aquelles r esultó que e¡a.
al seu departament de l'aplicació de toña, D . Juli Orellana, i dos més.
El pelletl!r, trobaut-;e j;1 a Ja ca- ment que Nadm Orloss pot molt hé portes de la Catedral.
puix que podrà dir on es troben guardia su3penso de empleo, y el
la llei de Restriccions.
....1 fiscal demanava 15 anys, que pital de França, al dia s.!;.:üent, com- ésser
que,
rossa
elegant
I
havia
famosa
qaal
la
al
Motta
la
de
Oviedo
alguns
també
t
prac~.c~
s'han
Avui
otro un paisano que usaba la placa
noticia
resulPreguntat Sl tenia alguna
després rebaixà a cinc. Vist el
prà els penòdics espanyols. que dose sap, estigué a la capital escorcolls domiciliaris.
de lliurar les joies a Pamplona.
de policia de Ja Generalidad. Fueron
del seu departament, ha contestat, tat de les proves i reunit el Tribu- naven grans mformJ.clO!'ls soble el segons
antedies-els
pocs
fa
a
Navar
de
suficients
proves
posseeix
jutge
l..l
En conèiXer-se la notlc a de Ja dedetenldos y puestos a. disposición del
que solament, com havia dit en sor- nrl es t¿ la impressió que aquest robator1 comès a la catC1.11al c.e Pam- riors al robatori-, 1 a la qual es ve1é
a
per
Papaelo
i
Motta
la
De
contra
dc Papaello, s'ha prodult cerJuzgado correspondiente.»
Ur del Camell, demà visitaria el se- el ~ absolgui tots.
plona. També apareix1a e•• a.guns en companyia d'Ovl~do de la Mola, tenció
processade
aute
ells
contra
d1ctar
ta sensació, l s'ha come::J.tat molt ment.
•••
nyor Chapaprleta.
diaris el retrat del dntrer . En les unes vegades, l en 1:!. de Papaello que
!os pos:l.t en llibertat.
«En Ja madrugada del dia 18, al
-serà supriDUt el ministeri de El senyor Rico Avello torna fotografies, Papaello presenta tm pro- d'altres.
.t: trobar-se les joies es produí cert pasnr
una patrulla del regimlento de
nunciat estrabiSme als ulls. El pelleComunicacions?
1esprés de prestar declaració, tant
i fins s'arribà a creuCOl\1 FOU DESCOBERT confusionisme
7, por la caal Marroc
ter es desconcertà, pel fet que el lleu Nadia com el se;,¡ espòs passaren dere en un principi que el mexica 1 artilleria ligera núm.
-D'això no se n 'ha parlat. Demà
OBDELS
L'AMAGATALL
la Marina, desde el balcón de
de
lle
Madrid, 19.-El Sr. RiCO Avello ba amic, al qual s'assenyalava com l'au tinguts a Ja Prefectura de Policia a
1'1ta1là eren aliens al robatorl
ens ocuparem de pressupostos i reU'1'S
ARl!:G
l.)E::o.-\P
S
I!;
EC'!'
J
un ladrillo.
arrojaron
les
casa.
una
tor dtl robaton, no sofr1a aquc~t dl"posició de les autoritats espanyoTornen, però, a recaure sospites
orgamtzacló de serveis, 1 tot el re- mar&at amb direcció al Marroc.
Al pasar por segunda vez la pa.
Pamplona, 19. - El governador sobre ells, 1 ara més concretament
defecte vlSual tan pronunc1at. No o!.;s- les que els havien rec Jamats.
latiu a b llei de Restriccions.
Els fets d'octubre
tant, els detalls fisonòmiCS eren exa-1Les autoritats franceses, com es ha rebut e!s periodistes a dos quarLs que abans, puiX que urJa de les pro- trulla, cayó otra p1edra, y entonces
-Aleshores, doncs, demà hi hau- 'riWBALLA DE BOMBE~ I D E- tes ruxi com també la flha•;:ó que deixa.
dit més amunt, comunicaren n de sis de la. tarda i els ha conti.I'IIlat ve~> mes contunde.tl3 és haver-se de- el sargento que la mandaba colocó
ran noticies?
T ENCI ONS A ASTUR IES
es 'donava del perse¡uit. Despr~s de l'ambaixador d'Espanya que si en t:l 13. troballa de les joies. Ha afeg1t mostrat que encare¡à la confel'cló ocultes dos puestos que vigUaban la
casa de referencia, esperanoo el pa.
Oviedo, 19. - Per Ja policia han vèncer els seus dubtes, s'encamini a termil: i de dotze hores no es rebla que no podia donar més detalls per C1e la clau.
-POSSiblement, però no noticies
estat trobades sis bombes carregades. la Prefectura de Policia i ex¡¡u.;à a la. reclamació del jutge de Pamplona, no entorpir la labor de la policta.
de gran interès.
No pot dubtar-se qae Oviedo de Ja so de otra patrulla, en C'UYO memenan1ngadcs.
Bendomes,
a
d'elles
Dues
la policia francesa el que sabia í ll amb In concessió d'extradició per a
Ha u t que la troballa l'etectuaren Motta sigUi l'autor del robatori. E:s to se rep1tió la operaeión, haciendo
Després el senyor Gil Rebles va
una mina i les altres quatre al indicà les senyes que Papacllo h ha- Papaello 1 la seva muller. aquests M:· agents de policia de Pamplona, aju- interessant escatir on havia anat un disparo contra el balcón la prirebre el general Masquelet que mar- aterme
de Barruelos.
via donat com a lloc on ~e11Sil\:.. di- rlen posats en llibertat, PIIIX que aixl dats per agEnts d'InvestigaCió C;n- ei portuguès, a. qual es cerca, abans mera patrulla sin consecuencins. Ac·
xa cap a Balears i al nou governaS'ba practicat una IIDportaJlL de- rlglr-~e.
ho podien ex1g1r les autoritats dlp!o- minal de Madi·id, 1 tingué lloc a dos a. la c1ta que tema amb el rello~ to seguldo, con aUXIlio del personal
dor de Saragossa. que mar :;¡, a pren- tenció
a Caboba.l!es. Es Lr:u t:l, seAmb aquestes notlCII"S, dlvt>:ws rr.àtlques Italianes sota el qual pabe- quarts de dues de la tarda en escor- ger. Podria ésser que el portuguès de pollciB, se practicó un registro
dre possessió del seu càrrec.
gons sembla, d'un dels revohJ..:iOnalls agents de polic1a ~' ren rJe Paris, lló es troben acollits.
collar la casa núm. 12 del carrer nagués anat a posar-se en relació en dicha ca:oa, deteniendo a dos inDesprés, també, el ministre de la més destacats durant els suc~essos i el dissabte, a. Jr
je la tarda,
EL PROCESSAMENT OE Arneta, primer pis, on hab:ta el r e- amb persones que no despertessm dividues que han sido puestos a disGuerra va rebre els periodistes. Pre- d'octubre, ocorreguts a aquesta regió. fou detingut .Fera..
_.J 1:-'ap--c~ello En
OV IEDO DE LA MOT A I llotger Jòsep Ar"s, al::lb la seva do- sospites, però que també estan te- posición del auditor.»
!lUntat per aquests prop del iJrOjecte
A diverses façanes de Bimenez ban companyia de la s.:\.~ espO'>d.
Oviedo de la Motta.
PA PAELLO
na, tres fills i un cunyat seu que laclcnades a.c:b
de mobilització que s'navia aprovat aparegut cartells amb inscripciOns
DE L'ATRACAM ENT AL
No tmdria res d'estrany que Ovledo
En l'ambaixada e::.panyCJla de PaEn rebre el jutge de Pamplona q..1e
avui, en el Consell, el senyor Gil fetes amb caràcters vermells I di- ris, on tou conduit el delw~ut, aquest instrueix el sumari les instruccions l'espon per "Cachucb.a".
~-les estat amagat a
1..
Motta
la
de
COBRADOR D'UN BANC
són
trobad-es
joies
les
que
Bembla
Robles ha conte3tat que no hi havia bwxos de falç 1 martells. Com autors digue anomenar-se Armand l''è:Jp Pa- susdites de l'ambaixador espa.nyrJl,
.~...~p:1ny ... sense figurar per a res t-n
A la muntanya. de Montjuïc, c.l
motiu ni d'inquietuoo m d'alarma. o complicats en la coBocació dels es- p!ello, nascut a. Roma, el 1896, 1 do- procedl lmmed1atament a decretar el les monedes à 'or, el L gnum CruC!s, les maniobres actuals dels seus !:oc conegut pel «Sot del Taronger»,
Es tracta d un l!ei de Bases que em mentats cartells ban est.at detinguts miciliat a Paris, a Cu.ssay IN•Jt!'vard processament i l'ordre de dctenc1ó la. rellq:.lia, el Toisó d'or, una de les compllcE
han estat trobats tots els utensilis
Proposo portar al Parlament per a tres comunistes, anomenats Josep Jean Jaurès. La dona que l'a.:ompa- ·contra Oviedo de la Mota i Felip :"a· corones part:d.s 1 altres joies petiFalL, ._,erò, la !am~.sa caixeta. El 1 documents que portava l'atracat a.l
la seva dl.scUSSló 1 aprovaCió. On cop Moriega, Antònia Campal i Au1eh nyava, a la. qual presentà coc1 la paella per exlst:r en les diligencies tes. Tot això est.ava en unes olles que s'ha trobat està desfet, trencat Passatge de la Bane11., fa ja uns
1 en part fos.
aprovat vindr~ després l'oportú re- •\.lvarr7. Ha estat comprovat que un seva esposa, d1gue anomenar-so! Na- meti~ racionals de culpabilitnt. barrejat amb fang i arena.
quant3 d.les.
glament per a la seva expllcaCló. Es dels detinguts posseeiX un car~tcr dia Orloss, de nac10nahtat ru..sa.
Es diu que el d:ascoor.meut es porFa uns dies que un vel d'Anas,
Aquest era el tràmit previ a realitr
El trobat és la cartera, el saquet
~a llei perquè 1 l!;xèrclt pugul com- de llet ra molt semblant ILI de !es J..DSzar, perquè, segons els Tractats m· tà a erecte perquè "Cachucha" trac- parlant amb aquest del robatori, li que portava, una quantitat de &ecs
P.Ir i sub3istir per a l'esdevenidor. cripcions.
UNA ALTR A VERSIO lJ E ternacwrJals, no es pot demanar una tà de canviar una mo.J..03 d'or en digué en broma: ~...._¡ sembla que ~:t i cartes de crèdit, que els atracadors
van a detenir, i Ar1as, sense im- no podien cobrar.
Espanya n'estava mancada. Es cert
extradiCió sense exposar els rets pre- un dels Bancs de la localitat.
LA OET ENCIO
Que encara regien unes normes anL'altra ver~>iO sobre la detenció àe c 15os que motivin el processament
La casa del carrer d'Arneta està mut.ar-se, conteStà: «Res no tmdrm
Tot el trobat na estat illurnt al
de part1culan.
aJXO
tigues I feia falta modernLZar-les,
Papaello difereix molt de rantenor. dels reclamats.
al COStat d'una ali.l'a en COilSU'UCCIO
jutge senyor Garc1a Rebollo, qw lnsEs té l'esperança de trobar les al- trueL't el sumari corresponent, i aDesprès de decretat el processa- del contractiSta senyor Chocano,
Per a Posar-no:. a l'altura dels altres El cap superior de Policia
:::>egons aquests nous 1n1ormes, Aro
Pa~ El mate1x que l'exèrCit nemand Felipe Papaello, que arnbà ment i l'ordre de presó, el jutge es d'on els lladres agafaren l'escala que tres jo1es no molt lluny d'on han quest mati, el director i diversos emEls periodiStes s'entrevistaren an.~ d'Espanya
CCS31ta material i rmtjans de defendtes aoans d'haver-se e-r va dingir per telegrama urgent al els ~n·1 per a penetrar a la Cate- aparegut les altres. La troballa cau- pleats d'aquella Banca, han estat a l
de
Policia,
de
Superior
Cap
el
amo
sa gran sorpresa i joia entre el vei- Jutjat militar, 1 han reconegut els
sa, necesstta ur1a llei de mobilltzames el robatori a la Catedral de Ministeri d'Estat per tal que dt>s
Cló.
Madrid, en !uncions de delegat del Pamplona va anar a descansar a 1 d'aquest centre oflcw.l, que és l'Indi- dral.
nat de Pamplona.
efectes lllurats al Jutjat.
maureslò.
San.z
senyor
L'indu.strt-tl
dedels
l'extradició
.:s
dema
es
çat,
Bà¡uenas.
ae
poble.t
senyor
al
general,
dona,
seva
director
la
e
d
.
casa
UN A CARTA D'OVI EDO DE
. Això no vol dlr que aquesta llei
Maule. En fer el dissabte un vtatge ting-.Jts a les aut.ontats franceses, davant el (.)()IIll.SS8ri que el mexicà li
DI LIG ENCIA EN UN SU·
'l
TTA
MO
LA
mgu¡ _un calre d 'agre3Sió 1 molt
encarrega una clau dient que era
a Paris, comprà uns peno- que segurament Ja conccdll'an.
Madrid, 11:1. - «La Vou pubUca
menys Immediat. Té :;enzillament Llegiu LA HUMANIT AT d'hores
Ull xalet, la qual clau confecClo- un gravaç en el qual reprodueiX una
a
per
mr>lt
per
que,
creu
es.
obstant,
No
tsque
MARI P ER AG RESS IO A
s'as:;abentà
espanyols,
rucs
1
Una crida telefònica de Madrid.
Un sentit de previsió perquè el pals
LA FORÇA PUBLICA
persegu1t per gairebe toteS Jes tàpides que hagm estat fetes tot~ nà 1 per lu qual ~:obra dues pessetes cana Slgnaela per José ov 1edo de la
COmpti en tot moment amb els mit- posà t1 a l'entrevista que sostenien tava
El senyor Orrut1a, jutge militar
policies d'Europa. Sense perdre les diligències, hauran passat les ho- amb cinquanta cèntuns. Poc despres Motta, que diu aixi:
jans Indispensables en el cas d'ha- els representants dels diariS.
Ovidio
l'mdustrialdient
-segue¡x
podia
temps es presentà a la Pretactura r es que reglamentàriament es
«Sr. Drrector de «.La. VOZ». - Muy permanent, s'ha traslladat a Olesa
ver-se de mobilitzar. El nostre desig
de Policia, on digué que, cons1de- tenir detingut Papaello . I la se- de la Molta es presenta novament a Sr. mlo : .ueo diariamente las 1n1or- de Montserrat per a instruir d.lll~...que aquesta posllbilitat sigui el
llit del diU· casa seva amb un disseny perquè li mn.ciones publicades en la prensa y gències amb motiu del sumari per
la
quals,
els
esposa,
va
que
l'acusació
en
IDDOCent
raut-se
.,... lluny pQ3Stble.
Cal que els lectors 1 sim~ soore ell pesava, es presentava a •'.!S menge, segurament foren posats c.n fes una altra clau dúerenta, però rela.tlvas al, segun ustedes, cescan- agressió a la força pública.
AQuesta lle1 na estat proposada
autoritats J?Cl' a poc1er demostrar Ja llibertat. Es clar que n o tlndrm r.-s Sanz li respongue que no la podia daloso• <I) robo en la catedral de
Hi ha dotze proces:;ats: onze en
de la ideologia seva
patitzants
rar l'Estat Major, després informade particular qUe la policia francesa fer perque era necessan que u por- l'amp.ona. Muy mlú rato se me- da y llibertat proviSional i l'altre Alfons
IDDOCencia.
l Pel Consell Supenor de Guerra,
Efectivament, de moment, bo de- els tingués sotmesos a una discreta tes una altra clau, 1 en nsta. de Ja no t:reo merecerlo. Protesto energ1ca- Roc1o Llorente, està pres perquè, a
d'un diariJ procurin ad· mostrà
davant 1a pohc1a trancesa, vlgilànc 18 per sl en a!'testes hores r:e¡;auva. el mCXJca msistí i digué que mente de que se me atribuya e1 ser més, és considerat com un individu
b~~f conegut ei projecte de llei
alhberació terna el projecte d'encarregar-li tre- cla.drón de temples•. como asimismo penllosslss.un que ha. pres part en
portat al ConselL Repeteixo
qu
no es decidi a posar-lo en lllber- de la seva momentà.·
que
quirir el que necessitin
qu: no té caràcter d'j.U'gència pertat sense donar-ne compte abans a preteng-.Jessin sorllr ao: França. Sl balls més unportants com per exem- los antecedentes prop1os de urJa fan- diversos atracaments.
dels comerciants que, les au1.0ritats espanyoles, que el te- aixi ho intentess~n. les autoritats (>V- ple tot el terratge per a un hotel tasía. puramente novelesca, h1ja de •
lld no es una llei que serà discunien reclamat· no sense aclanr ..¡ae liciaques e! ! Fans tmdran m1tjans que terua a Peralta. Després, el se- urJa unaglllactón netamente de leyenq~: ~ediatament al Parlament ja
DILIG ENC IES P ER CRï:;·
llurs anuncis, hi la
amb
detenció no podia subsistir mes més que sut'~¡ents dintre de la !t.'- nyor Sanz no na tornat a saber res da. Ni marchè a PariS ni a. Londesprés d'aruL Nmgu no
Po•
MA DE MERC ADERI I:S,
més del mexicà.
dres; me hallo en Madrid, a res~nsar que ens estem preparant
aporten el seu ajut Els de dotz~ hores, puiX que aixi bo galitat per ... unpedír·ho.
QUE SON T RAMESES A
l!Unist una guerra pel fet que aquest
J..>esprts d'aquesta conierèncla, el guardo de toda sospecb.a. La policia
estabieL~en les lle1s tranceses, en t:1
t.:AD RID
elements de dreta seguei- que es refereL't a Ics detenclorlS preLA CULPAB ILITAT DEL comissari 1 el senyor Sanz es traslla- espailcla -con tooos los respetos
dí.lle~b' adquireixi el material inHan e:;tat trameses a Madrid les
.e.
d:tren uqucstn tarda. a la Catedral bacia t:lla- està !alta de norte y
DET ING UT
t-;s
sobre
estrangers
del:>
ventlves
xen aquesta tàctica. Cal quals no pes1 un aute de proce!.Sa- No és sol9.ID~nt l'urg,èncla d'b.av•·r per lai de practicar una dihgènc18 gw.a, s1endo sus céx.itos» U> debi- diligències començades a Barcelona
men~er últim ha dit, b.umor:lstlcaprev1 el reqws1t de l'cxtraOI· de demanar 1extradl<'.j de Papae- l\1 temple. han e~t.at presentades al dos a causas coniidenciales, pero amb motlu d 'haver rebut en aquesta
es n' QUe DO hi haurà guerra 1 que que també la segueixin ment
capital algunes mercaderies de les
Ilo In raó que ha obligat al jutge de Sr. Sanz un gran nombre de claus, nunca a esfuerzo personal.
ció. '
clt ~· sl hem de tenir ExèrMe be atrevldo a hacer esta con- quals estaven facturades a. Madrid
A l'Ambalxll.da espanyola, a la Pamplona a decretar el processa- però oespres a un lleuger examen 0 ,~
els lectors de
lll.itj~~e aquest compti amb tots el3
qual, com s'ha d1t abans, fou portat ment deis dos suposats autors dl!! reconegut la clau forJada al seu ta.- sideracione:; porque estoy muy harto amb liquids inflamables. D'aquestes
Càcla na n~ar!.s per a la seva ef1LA HUMANITAT
Papaello. se'l sotmeté a un exte11s robaton comès a la. Catedral. El Uer. La nova clau, tamllé lligada a de tanta mentira. No temo ml deten- mercaderies so!s arribà. a cremar-se'n
ttnu:n Del contrari valdria més no
magiStrat que JDStruelX .les dlhgén- uu peu!, cordill, tema un trOè de clón, la que considero dúicil, casi una reme:>a quan era descarregada'
interrogatori.
- e.
Com es natural, no e.:: té una exac· cies, com ja hem dit, té proves s~ft- pergaDU en el qual es llegia: «BaJè- IIDpos¡ble; tal segurldad ten¡o. Com- a l'estació de gran velocitat, i les
prenderà usted que no soy bobo y altres, sens dubte, per la mala fata reterencia d'aliO que el deUPgut cients que demostren la culpdbllltat ra, murallu.
Fins IU'a no s'na fet més que pro- que no voy a marchar m a mi païs bricació no arribaren a lnilamar-se
pog".lè declarar davant el cònsol t.J· dels processats. P.. r sl fossm poques
ni a FranC!a, donde a la «Surete Ge- 1 fou avisada l'estació perquè es proBLE NC.RRAGIA AGUDA I CRDNICA, panyol i els policies que est.an lfJ les que ja constaven en el samari,
aven- aportades per la pol!c1a de Pamplo- var la clau, que correspon a la parla neraleJ nada se escapa. En Espafu\ cedts amb cura per tal d 'evitar aSIFILIS, seu servei. No és, no obstant,prun~rs
TOTAL. GUARIMENT
al
pròXlDla
muralla,
la
da
BaJero
troquest toc.
na, el diumenge mntelx en f•JU
turat ~uposar que, des dels
estoy por ab.ora bten.
P ELL, LLAGU ES DE LES CAMES JDStants, negà tota. parttc1pac1ó t'll bada. .IDll, segons sembla. defmlt1va. lloc on està la fmestra a la qual
Totes aquestes diligències han esCon este motivo me ofrezco de usdistin·
màs
considerac1ón
la
con
teci
la u..tat acumulades en un sol sumari
~~~·~t
.
.
Uintre del recmte de la Catedral. fou ser~t ~n barrott
els fets que se l'imputen. Per tal dc
- ~ .. 2a, entresol · 0 '11 e t 1 de & a I
PREUS ECONOMIC S demostrar-ho, afl.rmaru¡, que ell na- ¡ en el lloc mateix on es guardava. Tam
s an prac JCa .._.......,,. dl- gu1da. - José OViedo de la Motta.1 que s'lru.truelx a Madrid.

dia

EL MINISTRE DE LA GUERRA
CONFERENCIA AMB ELS SE·
NYORS SALMON, LUGIA I
PORTELA

Madrid, 19. - La policia de tot
Europa, seguint les mdicac!ons de
l'espanyola, tm cercat amb veritable
afany els suposats autors del robatori comès a Pamplona.
Les in.formac1ons més exactes sobre
els autors, facilitades per la policia I
publicades pels periòdiCS, es referien
a Josep Oviedo de la Mota. Rel;tava
en lluc menys destacat 18 fi¡pra de
litallà Ferdinando Papaello, del q:Júl
pel que es veu, es tem<!-1 n.enys notícies.
No obstant, ha estat :\QJe.st, i no
Josep de la Mota, al qual es suposava
gairebè a mans de les autoritats. el
que primer ha crugu, i\ poder de la
justicia.
La policia de Paris el ac:tmauè uhlr
en un poble anomenat Maule, de 40
quilòmetres de Paris, ~-J company1n
de ia seva amant o espJsa.
Immediatament de Ot;Lm~u~. fou
conduit a la capital rr~ncesa. or. la
pol!c1a d'aquell pals el py:;a a disposició de la nostra '\mu;nxar:lfl. Aili,
uns agents j>! la polic.a d'aquell p11ís.
el sotmeteren en un llarg .nterrogatori sobre les causes que motlvl\.ven
la seva detenc;ò.
Les autoritats esp3ü!yoles tl(Jn confirmat la detenció de i''er.Jillnndo Papaella, però s'han nt>~at en .?bsolut.
a donar altres refch·ncJ~s n•spectc a
la forma que fou re~<iltnd.\ la tlt!tenció.
Per la nostra part, hem b.abut
de la manera com PapaeUo ha caigut
a poder de les autont.a~ .,ranceses
Dues versions són les aue han ~rri
bat a nosaltres.
La primera exposa els fets de la
següent maner a:
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Espinalt. Enric Borràs hi
u 11 s versos patriòtics. Hi
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t /:ta
res~1 ~;entuts naClonalistes de la
zes JOvolen adquirir de totes pC\sLl~~ A L lot;a s'hi celebrarà tm
sa e ·àpat a tot luxe, de confrater~~r~~ econòmico-radical.
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DE VALERA A FAVOR
D'ABISSI NIA
Dublin, 19. - El President de l'Estat Lliure d'I rlanda, senyor De Valera, ha decidit assistir personalment a la sessió que el Consell de
la Societat de Nacions celebrarà el
pròxim dia 4 de setembre a G inebra, on tarà declaracions sobre el
punt de vista irlandès referent al
conflicte ital~abissini.
De bona font es sap que De Va·
lera manifest-arà que Irlanda està
disposada a recolzar per tots els
mitjans les gestions de la Societat
de Nacions per tal de protegir la
independència d'Abissínia.
NO HI HA NOTICIES D'UN
INCIDENT A LA FRONTE·
RA ~E LA S O MAL I A
FRANCESA QUE DENUNCIEN ELS ITALIANS
Paris, 19. - Al Ministeri de les
Colònies no es té cap noticia en relació amb la noticia de font italiana donant compte d'haver-se r egistrat una topada a la frontera d'Abisslnia amb la Somalla francesa,
de la. qual havien resultat uns cent
morts.
El governador de la Somalla fran cesa no h a tramès cap comunicació
referent a la suposada topada, la
qual es considera inventada pels
servei.> italians de propaganda.

(Ve de la primera pàgina) xistents en a questa colònia britànica,
LAVAL S'ENTREVISTA AMB
on a rribara n, encara, diferents esEDEN
tant l'acabament de la Conferència quadretes d'avions.
P arú;, 19. - Aquest mati, el sede Paris, declara que Itàlia necessiTambé es celebraran conferències nyor
Lava! ha. celebrat una detinguta nous territoris per al seu excés semblants a la més amunt dita a les
•••
!ormaclones 11a jet una tra- de població.
altres colònies britàniques frontere- da conferència amb el senyor Eden.
}n als Iligaires. Fa dir als «Co- Afegeix que hom considera indis- res a Abissínia o a les colònies Ita- Poc després, el cap del Govern
ve a taristes» que està descartJda pensable per a Itàlia el control p~ lianes.
francès ha celebrat un altra con,~e'trada de la Lliga al minist~ri lític i militar d'Abissínia i que no
ferència
amb el cap de la Delegahi
ha
sinó dues alternatives: l'ocul en
erquè a part l'ene1mya
MUSSOLINI FA DISCURS OS ció d•Itàlia, baró Aloisi.
militar d'Abiss!nia, amb el conBEL-LICS ALS CAMISES NE·
~~~r:u nr partits ministeri~ls l_a pació
GRES ...
.
es trobaria en una s1tuac16 sentiment de França i Anglaterra, o
EDEN I ALOISI S 'ACO•
Roma, 19. - Mussolini ha \isitat
~~~g~violència morab1 davant una la guerra.
MIADEN DE LAVAL
el
campament
dels camises negres a
er t dels seus afili~t~ ~egut a z:«a ·
FRANÇA I ANGLATERRA Isèrnia (Sud d'Itàlia), 1 ha engegat
París, 19. - Els senyors Eden 1
pard rece11 t i defm!tlU q-r:e l enGAIREBE PROMETIEN EL als milicians feixistes una arenga en Aloisl estigueren aquest mati al
con¡¡a11 ça primària es dom a Ca-DOMINI
D'ABISSINIA
tons abrandats. Els ha dit:
se 71 a en llengua castellana,,.
Qual d'Orsay amb objecte d·acomlaLondres, 19. - El resultat negatiu
«Seguirem endavant fins que hà- dar-se del senyor Laval.
taWo Ycretem capaços als «iHustres
de
la
Conferència
de
Paris
ha.
d'ésgim
aconseguit
l'imperi
feixista,
1
jo
mies» de deturar-se ~r tan poc~~;
L"entrevista d'Aloisi amb Lava!
ser sotmès, corn hom sap, a la con- sé que vosaltres complireu amb el
6o,sa Si els aplanessm el =amt sideració
del Consell de la S. de N., vostre deure amb clli.ciplina de ferro tingué una duració aproximada de
mb. un retom parcial de la con- que
es reunirà a Ginebra el dia 4 i amb sacrifici fins que s'hagin rea- mitja hora. La. celebrada pel cap del
fnbució, trobarien maner a de 1US- de setembre.
litzat els nostres propòsits. Els des- Govern francès amb el senyor Eden
t ijicar les coses de D ualde. A la
Pot
d1r-se que el fracàs
la Con- tins d'Itàlia seran portats a terme.
Lliga en saben molt de ter aques- ferència ha estat originat de
per l'acti- La garantia per a aconse¡ulr les fou molt més breu.
;ustificacions.
No es facilità cap r eferència sobre
d'Itàlia en no concretar les se- n ostres aspiracions, que ens hem imte~erò Informaclones é~ hàbil i tud
ves aspiracions I queixes sobre Abis- posat nosaltres mateixos, recolza en el tractat en ambdues conferències.
situa la Lliga en una ach~tl d com- sinia. li:n defecte d'aquesta exposició,
Poc després, a l'ambaixada briel poder combatiu de les camises nepletament impensada.
els delegats de França I Anglaterra gres, principalment en els grups de tànica, el senyor Eden rebé la vihavien redactat unes proposicions de xoc dels primers temps de la revolu- sita del ministre d'Etiopia a París,
•••
caràcter favorable per les quals s'han ció feixista. Vosaltres procediu prinELS EGIPCIS VOLEN AJU·
Si els pagesos es confabulen compromès recomenar a Abissinia i cipalment de Toscània i Umbria, que al qual informà el ministre anglès
DAR DE DEBO ALS ABISdel
curs
de
les
converses
tripartiamb els compradors ~e blat - ha a Ja s. de N., tot demanant a Itàlia donaren unitat a la campanya. ASINIS
tes
1
del
fracàs
de
la
Conferència.
dit el ministre- no ln ha manera la seva acceptació corn a base de ne- questa garantia es basa en els vosAlexandria, 19. - El Comitè d'aEden retornarà directament a Longociacions, proposicions que foren en- tres rècords i en la lleialtat prestade resoldre la qüestió.
però si s'obli~•tés als fabricants viades a Roma divendres a la nit. da durant molts anys. La victòria dres, i Aloisi, amb la delegació d'I- jut a Abisslnia ha decidit avui la
de farines -C!tem nosaltres- a En aquestes ofertes França 1 Angla- no pot fallar. Conec prou el vostre tàlia, també :::or tirà avui amb di- creació d'alguns sub-comitès en dit enir el dipòsit que marca la llei, terra es comprometien a emprar els entusiasme i el vostre esperit. Jo sé recció a Roma.
verses ciutats d'Egipt~.
la cosa es resoldria perfectament seus bon oficiS per assegurar a Ità- que esteu més resolts que mal a vènEl número d'egipcis inscrits voue és com ho féu l'any passat lia una oportunitat per al seu des- cer tots els obstacles i totes les op~
luntàriament a l'exèrcit abissini, puEDEN
CELEBRA
ENCARA
envolupament
econòmic
I
la
solució
fa Junta Superior de Contractació
siclons i sa que no necessiteu que
ja flns ara a 3.879, dels quals 1.842
TA AMB LAVAL
de les seves qüestions amb AbiSsínia. us burxin perquè compliu amb el
de Blat.
UNA ALTRA ENTREVIS- són ex-oficials.
L'èxit d'aquella Junta es deu També es comprometien a influir per vostre deure.l>
Diversos negociants egipcis han
Parls, 19. - El senyor Eden, abans
Les camises negres aixecaren llurs
-entre altres disposicions- al frA tal que el govern abissini assegurés
que amenaçà els farinaires a pr~ que no es produiria cap atac a les r ifles 1 llurs dagues i cridaren: <<Sí, de sortir aquesta tarda cap a Lon- ofert proveir dels productes en els
Hom suggeria Duce, estem disposats a la tasca>l.
veir-se de blat tal com els exigt:.ix colònies Italianes.
dres, per via aèria, ha tingut una quals comercien, a Abissínia a preu
també que Abis51nia sollicités de la
Després del discurs Mussolini ins- nova conversa a mb el senyor Lava!. de cost, sense quedar-se amb cap bel a llei
s.
de
N.
una
collaboració
per
al
seu
peccionà
les
tropes,
que
porta
ven
e•••
nefici. Amb objecte d'arranjar aques- DÏumenge passat acabà, amb Igual espleñdor amb qu& rnavta 111tcl:tt~ ra
desenrotllament econòmic i per a la quip complet de guerra, amb barret
SIR HOARE S'ENTREVIS· ta qüestió s'ha nomenat una comis- Festa Major de Gràcia. Els vei ns d'aquesta popular barriada barcelonina
La tesi de la proporcionalitat tan reorganització dels seus sistemes ad- colonial i sabates adients per a casió especial, la qual s'ha posat e>n obsequiaren els Infants amb el ja tradicional refreso do comiat I les no
bert amanida per la Ceda ha jet ministratius, ajuda I coJ.labor ació que minar per les selves etiòpiques. El
TA AMB EL REl
carrera. D esprés d'haver implantat podrien prestar-se en forma coHec- dictador italià marxà després en auLondres, 19. - El ministre d'Afers t ractes a mb les autoritats eglpcles. menys populars sortljes. Heus acl l'aspecte d'un dels carrers durant
la proporcionalitat de cart~1 es, tiva, com a r esultat de la qual Ità- tomòbil cap a inspeccionar d'altres Estrangers, Sir Samuel Hoare, que
aquesta festa infantil
ara ;a es pretén estendre la bro- lia tindria assegurats els seus inte- unitats que seran embarcades vers e.> trobava de vacances a Norfollt,
CO M VEUEN I PREVE UEN A l'altra fotografia podem veure els veVns del carrer de la Llibertat, que
ma als governs civils.
ressos econòmics especials. Es prop~ l'Africa de l'Est tot seguit.
LA
GUERRA
ELS
ANGLE•
na. anat aquesta tarda al Castell
el convertiren en una font de muntanya, celebrant una costellada
Potser és aquesta moda, exit]lmt sava que els acords es fessin consSOS PER D'ACI A POQUES
i devoradora, q e ha fet que en tar en un Tractat de quatre ponèn.... PERO DIU QUE CAL O· de Sandringham, on ha. estat re<Foto. Centelles)
SETMANES
but en audiència pel rel. Sir Sauna semi-colònia de l'Ajuntament cies: Itàlia, Anglaterra, França i ABLIDAR-LOS
Londres, 19. - La. United Press ha.
de Da;-celona hi hagin coincidit bissínia, el qual tractat ocuparia el
Roma, 19. - Mussolini ha. revisat, muel Hoare, després de l'entrevista
a Benevento, Ja divisió «28 d'octubre» amb el sobirà, ha marxat a Londres. recollit l'opinió de círcols propers al
dues terceres parts de nenes de lloc de tots els existents abans.
Ministeri britànic de la Guerra, que
En opinió dels delegats <:lC: ~rança i també els hs. engegat un altre disCOIIvents de monges.
EL SOTS-SECRETARI D' ES- una vegada finalitzat el període de
Quan una moda comença, ta i Anglaterra, aquestes propls1c1ons ~ curs abrandat. Malgrat això, però,
TAT
DEL
GOVERN
ANGLES
ferien a Itàlia diferents raons per a ha acabat dient als soldats que «cal
pluges, començarà la guerra entre
estralls.
INFORMA BALDWIN
la seva acceptació, ja que, sense re- oblidar tots els discursos en aquesta
•••
Itàlia 1 Etiopia. La. interessant inAix les Bains, 19. - Procedent formació que a aquest respecte ha.
córrer a la força, gaudiria per molts hora decisiva. Aixl esclafareu tots els
Els republicans de tota la vida anys de facultats que li obririen grans obstacles».
dt: Paris ha arribat el sots-secretari recollit l'esmentada Agència és la El senyor Jover Nonell diu
-cal dir que són els lerou:ristes?possibilitats a Abisslnla, tot fent d_esper manent d'Estat d'Anglaterra, Sir
Sembla que no passa
el diumenge van anar a ter barrí- aparèixer totes les causes de que1xa
NO ~HA DE DONAR TOT Robert Vansittart, que ha vingut següent:
«Una \legada cursada l'ordre a les que portarà al Consell d'al a a Cornellà. Els discursos que es i disgust. Les condicions que es poPE R PE R DUT, DIU LA amb objecte d'informar personalres
tropes Italianes concentrades a la
f eren en l'acte de la colloeació de saven a aquestes proposicions eren:
PREMSA FRANCESA
plaques als carrers L erroux i ITa-- respecte absolut a la Integritat d'AMalgrat haver acabat les vacanParís, 19. - Als cercles autoritzats ment al senyor Baldwin, cap del frontera d'Eritrea per a iniciar l'atac, vui la proposta de revisió
zan i Garcia H ernàndez són tota bissínia que aquest país acceptés d'aquesta capital declaren que no cal Govern anglès, que es troba estiue- hom té la impressió que a les vint-ices que foren Inventades a f1 d'a.rr~
una reivin.dicactj dels sentiments lliuremént el projecte i que la S. de considerar l'ajornament dels treballs jant en aquesta població, del resul- quatre hores els destacaments moto- dels nomenaments i procedi, donir la setmana passada, la calma
r adicals. Per eUs ens assabentem Nacions l'aprovés.
de Ja Conferència Tripartita com u- tat de la Conferència de Paris, a ln ritzats hauran ocupat Adua, situada
continuà durant el dia d'ahir a la
que socialistes i esquerristes són els
La resposta r ebuda d'Itàlia ha e~ na conclusió definitiva de les nego- qual Sir Vansittart ha assistit acom- a una distància de nou milles de la ment de designació dels se- Generalitat. Els periodistes no poculpables de l'afusellament dels tat denegatòr ia a la seva acceptació ciacions entaulades a Paris per trac- panyant a Mr. Edeu .
gueren fer la més lleu informació.
cretaris municipals
frontera, venjant aixi Itàlia la derbraus militars.
com a base de discussió. 1 no ha tat de resoldre pacificament el conEl governador general inter!, no
Es probable que Mr. Bnldwin sus- rota que Etiopia Infligí als italians
quedat altre recurs, per tant, que a- flict ital~abissuli.
aparegué durant tot el mati pel seu
pengui
les
seves
vacances
i
retorni
El
senyor
J
over
Nonell,
en
rebre
fa
quaranta
anys.
Hom
espera
que 1
E n efecte: aquesta conferència era
cabar la Conferència.
de3patx. Es trobava a Caldes. Els
•
un procediment complementari del a Londres per tal de celebrar una poc després que la bandera verda, ~ls periodistes els féu les següents gestors, qui més qui menys, també
El Con eo Catalàn ens ojcrei:c
EL GOVERN ANGLES ES de Ginebra, destinat a facilitar la reunió del Gabinet, que podria te- blanca i roja onegi a les colònies manifestacions :
estiueja.
un retall de Renovación segons el
REUNIRA EN CONSELL solució del conflicte.
n ir lloc dintre d"aquesta mateixa d'Adua, Mussolini realitzarà un vol
A darrera hora de la tarda, el seAhir vaig anar a r ebre el sotsqual Ossorio i G allargo és «Un
Hom diu que, quant a la S. de N., setmana, i en la qual reunió mis- per a exhortar els seus soldats, pels
PER TRA.CTAR DE L'AFER
n yor Pic 1 Pon tornà. de Caldes 1
gran tarsanten.
Londres, 19. - La totalitat del G~ la posició de França continua essent ter Eden informaria detalladament camps de la victòria, per tal que secretari de la Presidència senyor passà a la Presidència, despatxant
Tenim entès que la frase està. vern anglès, fins i tot els ministres la mateixa. Els principis que regeiassoleixin nous triomfs. Els experts Moreno Calvo, al qual, en compa- diversos afers de tràmit. Algú digué
f eta en coz.laboració de l'Emiliana, que són fora d'aquesta caplta1, han xen Ja política francesa fan que la de tot !"ocorregut a Paris.
creuen que les forces Italianes e3 nyia del conseller senyor T orrens, que havia. estat precis el seu retorn
Santamar ia, Giralt, etc. Som molts seguit amb interès la marxa de la seva posició s'acosti a la de la Gran
acompanyàr em fins a Ca ldes de a corre-cuita, perquè a la Generau.
ABISSINIA PROMET EN- llançaran a un mateix temps a un Montbui.
els que preferim passar per «grar- Conferència de Paris. de la qual han Bretanya, en el pla de Ginebra. Almoviment envolvent, avançant pel
tat pa3Saven coses ...
des tarsantes• a passar per radi- estat informats àmt>llament.
hora però l'amistat que França té
CARA M.ES TERRITORI
Nord simultàniam.ent a la marxa pel
cals.
Hom creu que dintre de })(!es d ies amb' Itàlia' ha dictat ja un gran e~:
Paris, 19. - òe font ab~slnla es Sud, amQ la qual . cosa les tropes
El senyor Nioreno Calvo, ~ més
•••
es celebrarà un important Consell de forç de conciliació a la del.egamo diu que el Govern d"aquell pals té avançaran ràpidament cap a Ual- de sots-secretari de la Presidència
El «Butlletí Oficial»
per assistir al qual vin- francesa, la qual con~lnuarà el seu el propòsit d'oferir a Itàlia una part Ual, 1 portaran a cap una extensa és president de la comissió de t rasA Màlaga i amb motiu d'una ministres,
dran a Londres tots els ministres esforç fins que esgoti tots els re- del seu territori, vel amb Eritrea, operació
manifestació de cecs, s'han tet que
a
les•
planúries
d'Ogaden.»
En
la
seva
edició d'ahir publicà
pasos de serveis a la Generalitat 1
estan de vacances.
nombroses detencions.
«E:S tècnics que coneixen aquest UL dels elements més afectes a les entre altres, les disposicions securso\A PREMSA ANGLESA CRI - aixi com algúnes importants congüents:
Com que aquests pobres ciutaT ICA DURAM ENT ITALIA
cessions econòmiqu¡!s, per tal d'ar- territori estan plenament conven- coses de Catalunya.
MUSSOLINI VOL, DE TOdans no poden veure el ritme que
Tr eball
Londres, 19. - La Premsa anglesa ribar a una solució pacifica del con- çut3 que els etiopi~ no podran imTES PASSADES, DOMINAR
ara s'estila, se'ls ha -empr esonat
pedir aquests èxits inicials per part
Ordre dictant normes per a l'eEl senyor Moreno Calvo ens donà
comenta el final de la conferèncl.a flicte.
ABISSI NIA
perquè el sentin.
d'Itàlia. Però encara que l'exèrcit la impressió optimista que en un fectivitat de l'apartat b) de la base
P aris, 19. - La resposta rebuda de Paris i critica durament l'espent
Sa. de la Llei de la República del
d 'Itàlia a les proposicions de París de falta de conciliació mostrat per
EL NEGUS TE ESPERAN· !tallà assoleixi portar a terme amb termini molt breu es completarà la dia
•••
16 de juliol d 'enguany, que fa
h a estat considerada per Anglaterra I tàlia.
èxit els seus primers objectius en comissió en forma satisfactòria p er
. t
CES QUE ENCARA TOT els
El
«Daily
Telegraph>>,
referm
-se
a
r
eferència a la inamovilitat del perprimers
mesos
de
la
campanya,
a
Catal
La Veu diu «que serà o no serà i França com a completament !Hògi- la pr òxima sessió de la S . de N., en
S'ARRANJARA, PERO DIU hi ha de3prés la tasca més dificil 1
unya.
sonal dels J urats Mixtos de T reball.
veritat que el senyor D ualde es ques ja que Mussolini demana, en
QUE NO ACCEPTARIA EL més lmportant, que consisteix a
Afegl que havia rebut la· visita
proposi acabar amb l'Autonomia r esuin, la dominació d'Abisslnia, fins la qual tornarà. .a ésser discutit el
conllicte italo-et1òplc, d1u que, en
PROTECTORAT ITALIA
avançar cap a Addls Abeba.
d'una comissió d'obrers ¡ empleats
de la Universitat de B arcelona. Iii al punt que hom li ha Indicat que l'interval,
m_undial trobarà
Londres, 19. - El Negus ha !et
«S'anticipa que aquest avenç els del ferrocarril de Mollet a Caldes
11a molt camp per córr er --(;On- en aquestes condicions no és p ràctic l'expressió l'opinió
soore
la
mdiferèncla
de
a l'enviat especial del «Sunday Chr~ italians es trobaran davant la retinua- t fóra insensat donar rom de continuar la Conferència.
El caciquisme en acció
Aquest mati s'han reunit per dar- les nacions.
nicle», les següents interessants ma- sistència dels etíops, essent també que té pendent amb la companyia
a un jet, un senzill verbalisme11.
un obstacle les dificultats naturals la liquidació del fons de previsió
rera
vegada
els
senyors
Laval,
Eden
Que corrin de pressa els lligaires
nifestacions:
T ROPES ITALIANES CAP A
ofereixen les muntanyes cober- que havien format amb el descompo sinó no hi ser an a temps, tota Vansittart i els altres delegats an«Els abissinis acceptem amb satis- que
MASSA UA
tes de la va i les valls.
te dels sous.
vegada que Informaciones dóna glesos els quals retornaran a Lonfacció
l'amistat
britànica.
Sabem
Nàpols,
19.
Han
salpat
amb
rumb
darrera hora d'avui a la tarda.
En aquesta accidentada zona hauper acceptats tots els pro;ectes del dres
a
Massaua
el
paQuebot
«Leonardo
que
Anglaterra
protegirà
a
aquesta
Considera abusiva la conducta de
F,! senyor Eden ha visitat també
ran d'ésser invertits 50.000 soldats
senyor Dualde.
el ministre d'Abisslnia a Paris. se- da Vincil>, ei qual porta a bord cm- nació que té el desig d'ésser lliure. italians com a minim per tal de la companyia -afegi el senyor J~
nyor Hawariat, I l'ha informat del quanta oticials, mil soldats d'artllle- J o segueixo creient que no hi haurà construir carreteres i donar pas als ver Nonell- en no practicar aques•••
na. i material, 1 el paquebot «Gion guerra entre Itàlia i Etiopia, però tancs i camions.
resultat de les negociacions.
ta liquidació màxim quan hi ha
FiancO>>, que porta ~tenal de guer- sl
Cada dos per tres el ministre de
S'espera també que gauebé la quar- alguns obrers que es troben en siEl Sindicat General de Tècnics de
la gran desgràcia que és la guerANGLATERRA PREPARA Ml· ra i una escorta militar.
Justícia ens diu que enllesteix f l
ta
part
dels
200.000
italians
que,
una
Catalunya, es fa r essò de les queira
caigués
damunt
nostre,
ens
t r~
tuació
molt
apurada.
Els
expedicionaris
han
estat
acoLITARMENT
LES
SEVES
CO·
r eglament de la Llei de Conf}revegada iniciades les hostilitats, es
xes que 11 a rriben dels seus ass~
miadats per les autoritats 1 per una baria disposats a morir fins !"últim trobin a territori etlop,
LO NIES
gacions.
hauran de
He cridat el president del Con- ciats de fora de Ba rcelona sobre els
Londrs, 19. - Anglaterra adopta gran gentada, Ja qual els ha aclamat home per tal de defensar la nostra portar estris de treball i no armes.
Per nosaltres que no toqui re.~.
sell
d'Administració
per
a
veure
de
abusos que els gestors m un icipals
llibertat. En cap cas no acceptarem
Els frares ara fan el que vole'! i precaucions a les seves colònies fron- amb entusiasme.
Les forces etíops, amb la seva dotéss.~r coHocats sota el protectorat d'I- zena d'avions, cent camions, diver- solucionar aquest conflicte i en cas
realitzen massa sovint
lli se'ls reglamenta trobaran la tereres amb Ablsslnia, davant la imELS
OBRERS
SENSE
FEINA
de
trobar
r
esistència
injustüicada
minència
del conflicte armat entre
Làlia.
maner a de jer encara més el que
L'alcalde-gestor de Viladecans, sesos t.ancs, sis-cents fusells, molts dels
D'ABISSINIA
S
ER
A
N
SOL·
aquell
país
~r
i
Itàlia.
part
de
la
companyia,
.
portaré
voldran ...
»Considero que la guerra encara quals són de marques antigues; uns
nyor Bernat Miernau, propietari dè
DATS
L'Agència
Reuter
anuncia
avu1
que
I
assumpte
a
l
1sell
del G overn de nou cases, un surtidor de benzi.
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Addis Abeba, 19. - El Govern J:la no és Inevitable. La S. D. N. té el deu milions de municions, tres-centes la Generalitat.
el governador general de la Somalla
na, etc., afillat a la C. E. D. A., ha
-J uliàn Zugazagoitia -dir ector britànica ha convocat a una impor- publicat una ordre en 111: qual dis- poder suficient per a posar fre a ls metralladores 1 diversos armaments
de El Socialista- ha estat e11>- tant reunió tots els alts funcionaris, posa que tots els s~nse fema es pre- propòsits itaEans d'adquisició bèlU- antiaeris, els seus millors aliats seran
En el Consell de demà -continuà t ingut la· pensada de reba ixa r els
els
canvis
de
temperatures,
el
calor
ca. Els a bissinls estem segurs que
pressonat per un article publicat C"~S 1 oficials, per canviar impres- sentin a les m unictpalltats.
dient- portaré la proposta de
Gairebé tots seran allistats a l'e- seran realitzats els majors esforços abrassador dels pantans, on regna la sió de tots els nomenaments revl- impostos dels propietar is del poble l
a El Liberal de Bilbao.
sions relacionades amb la Imminent
i clas- car regar la diferència a ls t reba lla·
i els vents gelats de les mun-De Madrid donen per re1t guerra !talo-etiòpica. La reunió es xèrcit.
per a utilitzar aquest poder en cas febre
tanyes, a.l pals abrupte 1 muntanyós sl!icacló per cntegories dels secr eta- dors.
També ha estat publicada una n~ de guerra.11
que ha estat alta al Partit Sowz- celebrarà tot seguit a H argesa 1 s'hi
a través del Qual poden traslladar-se r is municipals fets en mèrits de les
Aixi per exemple, ell, l'alcaldelista el fill del senyor Pr esident t ractarà de l'adopció de mesures que tra. disposició per la qual es proh.El Negus ha ordenat rogatives,
gran agilitat amb els seus peus lleis transitòries m unicipa ls en gestor, s'ha atribuït la quantitat dè
de la República.
garanteixin la seguretat de la Soma- beix rús d'armes de foc a tota per- les quals ahir començaren a cele- amb
descalços.
Mentre
que
els
italians
fan
sona que no estigui especialment au- L'Ajuntament de PuigpU?íen lla britànica.
brarse a Addis Abbeba, per tal de front a aquestes dificultats, p.xlen temps de l'Esquerra, puix que d~ 150 pessetes anuals, mentr e que un
Hom espera l'arribada de contin- toritzada.
(Mallorca) ha declarat ciutadà
demanar
del cel el manteniment de mobilitzar-se vuit-cents mil etiop~. 1 nats els abusos que s'han fet, s'han encarregat guanyant 5.000 pessetes
d'honor el :-enyor Manuel Az;aira. gents militars per reforçar els ja eELS ABISSINIS DEMANEN la pau. Aquestes coincideixen amb sl a més es criden les reserves dels denunciat 1 comprovat per la Dl- anuals, es veu gravat amb un im~
post de 90. S l per atzar el sou és
AJUT A DEU :: HA ASSIS· les que celebren a Amèrica milions més joves 1 vells, Etiopla pot motl- r ecció General d'Administració
litzar un ejèrclt de dos milions de cal, com són: p resentació de docu- de 6.000 pessetes anuals (500 pesTIT ALS OFICIS EL RE- de negres.
persones.
PRESENTANT NORD-AMEments falsos, inclusió en la r elació setes mensuals), la t ributació que
L'emperador 1 l'emperadriu, volContràriament als temps del 1896, d'algun nom que
RICA
no havia ni tan 11 corr~pon és de 128 pessetes.
tats
de
les
autoritats
civils
i
millen
què
els
noranta
mil
etlops
foren
Addis
Abeba,
19.
- S'han celebrat
SENYOR AOMINISTRADOR OE
El Smdlcat General de Tècnics ~te
oficis divins destinats a demanar al tars, assistiren ahir al mati als ofl- llançats contra divuit mil Italians a sols presentat instància i l'apr ovació
cel el manteniment de la pau. Han <:is religiosos de la catedral d'Ad- Adowa, l'emperador Haile Selassie i per un tr ibunal de persones que ha- Ca_talunya es llmlta a posar en e~
nelXement dels ciutadans el fet que
els seus amics han exvl:cat q..tc evi- vien estat suspeses pel dit tr"b
revestit gran solemnitat 1 hi ha as- dis Abeba.
1
.
una1· r epresenta carregar 1'80 per 100 s~
taran la concentració dr, fo:ces en
sistit una enorme afluència de gent.
S"iA
REUNIT
LA
COMIS·
un
sol
punt,
que
podrien
ésser
bomTot això eXlgeix una revisió que bre els sous dels t reballadors meuEntre les personalitats que han
SIO D'ARBITRATGE PELS bardejades fàcilment pels itall.uts.
concorregut a l'acte hi havia l'encarproposaré que es faci per una p~ tr~ un pr opietari pot dona;-se el
FETS D'UAL-UAL
Avui es donen compte o.l<le els !ta- nèncla que ofereixi gara nties d'im- gust de rlure's del poble.
r egat d'Afers Estrangers dels Estats
Units, senyor Engert, el qual ha esP ris 19 - La. comissió de con- Hans posseeixen els mapes precisos parcialitat.
a • ·
.
Enric J. Ferrer, secretari
dels possibles camps de batalla, mentat ovacionat un cop acabats els ~ ciliacló
1 arb!Lratge italo-etlòpic, tre que els a vions de recon txem t
fi eis.
s'ha reunit a les. tres d'aquesta tar-~ descob.ririen molt aviat les c~ncent~~serv1u·vo1 anotar la meva suosclons de tropes.
ELS CAPS DE LES TRIBUS da a l'Hotel Pansién.
crlpclo a L A H U M A N I T A T
Però, en canvi, la necessitat de
DIUEN QUE NO ANIRAN PAS
MES T ROPES ITALIANES provei.ment italià, principalment alCONTRA EL NEGUS
CAP A LES COLONIES
gua, menjar 1 combustibles, podria
El Caire, 19. - Els caps de les t riRoma, 19. - Avui ha sortit de oferir oportun!tat a les rnetralladobus somalles han qualificat de ctotal
invenció» les informacions dels dia- Nàpols el paquebot italià cLeonar- res etiòpiques, conv-enientment reNom
ris italians que diuen que quan es- do de Vinci» conduint a bord 4.000 partides,. a1xl com a uns quants caclati la guerra amb Abissinla les tri- homes amb destl a les colònies de nons alpms~ per a dificultar les ope1 comptar Oef ae . ... .... .. . ... ... ... ...... ......... ... .................
bus somalles es rebeHaran contra l'Afrlca Oriental.
racions italianes. A les parts altes el
................... .
l'actual emperador d'Etiopia.
material de guerra modern és menys
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
Els somalis han declarat: «Encara.
SAAVEDRA LAMAS NO eficaç.
que el Negus fos el nostre enemic
Igual pot dir-se dels avions p~
més gran, en aquests moments ser~a
PODRA PRESIDIR LA SES- drien bombardejar el palau de ·rern))
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
el nostre més gran amic, perquè es
SIO DEL CONSELL DE LA ~rador d'Addls Abeba, però, a part
el cabdill de la independència de la
s. DE N. DEL DIA 4
d aquests danys materials poc po))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
nostra pàtria miHenària.
,
G inebra, 19. - El secretar i gene· drien fer co':ltra les barr!l.Ques de
El Negus pot comptar amb la 1.:¡ iai- ral de la Societat de les Nacions c;e- fang dels.. lnd¡genes, que J)Oden ésser
))
Carrer Alcalà, número 22 (davant
tat absoluta de tots els somalis. La.
reconstru1des en molt pocs dies.1
1 ha tra è
1 roin"
CS ignatura o segell à eJ 3Ubscrlptor)
prQ.va més evident de la nostr a ac- ny or , Aveno •
m s a
~Teatre Aleàzar)
titud es posa de relleu amb el fet tre d Afers ~trangers de la Repud'haver desertat 1 travessat la fron- blica Argentma, senyor Saavedra La- ----------*------~--tra amb les armes i municions de mas, una invitació oficial perquè
l
Telèfons de
què els havia proveït Itàlia, uns deu presideixl la reunió del Consell del
(
mil guerrers somalis que els Italians dia 4 de setembre. El senyor Saahavi~n enrolat per força en llurs e- vedra s'ha excusat allegant deures
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
xèrc~ts. Aquests guerrers, sense ex- propis del seu càrrec l els resulcepcl6, han passat al camp abissini
Redacció : 22122
amb armes, municions, caballs ¡ al- tants de la Coferència de la pau del
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
tres materials.»
Chaco.
lmoremta : 14446
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LLEIDA

LA SEU D'URGELL

"L'HOSPITALET

Ossorio i Gallardo, de pas
en aquesta ciutat, assisteix a una representació
de la Companyia Nicolau •
Martori ••• El nou Ajuntament-gestor de Balaguer •••
Altres notícies

QUE HA PASSAT A L'AJUNTA·
MENT'l DIVERSES NOTICIES
P er ésser un cas de consciència,
en primer lloc, i per un excés d'obscurit&~ píiblica per part del Consistori, segon, ens fem ressò d'uns fets
per tal que l'opinió pública. pugui
jutjar al seu degut temps l'actuaCió
dels homes que valent-se de la insuperable influència del bisbat en les
eleccions es vanaglor ien d'ésser els
representants del poble en el Municipi Intentarem reflectir-ho en aquesta crònica., per tal que els nostres lectors puguin assabentar-se dels
maneigs que, a. expenses dels que
paguen, es permeten realitzar, des
de la Comissió d'Obres públiques.
De fa molt de temps que es rumorejava, dintre el Consistori la necessitat de construir una quantitat de
nínxols al Cementiri municipal. Més
tard es parlà d'efectuar unes obres
de reparació a les Escoles graduades, que prou que hi feien falta. Es
prengué l'acord-molt natural- de
convocar una subhasta per a adjudicar les obres de reparació de les
escoles, pressupostant-les en 26.000
pessetes; pel que es veu, entre alguns
hi havia la convicció que la subhasta resultaria. favorable a cert personatge i quan aL"Cò hagués estat,
se li concediria. per administració
de l'Ajuntament, això sí, la construcció dels ninxols. Eis fets que s'han
anat succeint ens ho demostren aixi.
Un dia foren avisats els obrers
de la. brigada d'Obres públiques del
Municipi que el dissabte següent
quedaven sense feina., aliegant que
el Municipi passava per moments de
crisi econòmica., encara que deixant
entreveure .alguna. possibilitat que
quan es trobés en una altra situació i les necessitats ho aconsellessin,
els tornarien a admetre; això ocorria, posem per cas, el dimarts dia 30
del mes passat. El diumenge dia 4
de l'actual es féu la subhasta de les
obres a realitzar a les Escoles, que
foren concedides a. l'empresari senyor Da.nés, qui oferi fer les obres
per 22.000 pessetes. Un altre empresari, assabentat perfectament d'aquest resultat, cuità a. pregar a
obrers dels que tenia. a compte seu
que es procuressin feina, car ell no
en tenia per a Lots, algun dels quals
se n'anà a treballar per altri. El
propi empresari després hagué de
cercar obrers, puix que l'Ajuntament
li encarregà. que portés a cap per
administració d'aquell mateix Ajuntament que uns dies abans havia. hagut d'acomiadar els obrers de la brigada d'Obres públiques per trobarse, sens dubte, en «crisi econòmica».
L'afortunat empresari, senyor Pere
Gal1 començà les obres per a la
constNcció de seixanta nfnxols el
dimarts dia 6 d'aquest mes. a. sou
del Municipi. I que no se'ns digui
que ho fa. per compte propi, perquè, com a ciutadans, podem exigir
l'explicació de «quan, com i de quina. m9.Ilera» s'ha efectuat aquest coucurs. Per altra part, preguntem a
les autoritats locals, amb tot el respecte, però amb la. formalitat deguda: ¿Com és que s'ha acomiadat
els obrers Josep Cla.usó, Ramon Pubill, Pere Estanyol, Josep Ribó, Pau
Cortina i Joan Garcia, que formaven part de la «brigada» d'Obres
públiques d'aquest Municipi, sabent
que s'havia d'anar ràpidament a les
obres més amunt esmentades?
¿O és que aquests poden conformar-se que després vagi el senyor
tal o tal i amb donaire patriarcal
tractar de fer-los treballar, perquè
després li hàgin d'estar agraït?
No creiem que es pensi d'aquesta manera tan absurda, car seria
una fórmula intolerable i reprobable
en tots sentits. Avui ho deixem aixi.
Un altre dia insistirem, si convé.
-El dia. 10 fórem sorpresos amb
la vinguda d'un aeroplà militar que
aterrà al camp d 'aviació d'aquesta
ciutat. Vingué de Logroño, d'on s'espera una. flota d'avions militars, els
quals, segons rumors, formaran una
petita base naval en aquest lloc estratègic i fronterer.
- Ens comuniquen de la veïna vila. d'Arfa que ha. estat comès un
acte de sabotatge que ha consistit
a. destruir totes les plantes d'un
hort del vei d'aquella. vila Miquel
Altlmir Caunes, que actualment ocupa. el càrrec de jutge municipal en
substitució del que fou nomenat legalment pel darrer Govern de la
Generalitat efectiu. S'ignoren els
autors d'aquest fet tan reprobable.
- El local on hi havia el cafè
del Casal d'Esquerra amb les dependències petites, continua. encara tancat sense que hom sàpiga per què
l'autoritat local manté tant de temps
aquesta clausura, amb tot 1 saber
que perjudica. moltes persones que
no tenen res que veure amb els fets
que la motivaren.
- Durant aquestes festes han passat per aquesta ciutat nombrosa
quantitat de forasters. molts df:ls
quals ho aprofiten per visitar la. veïna República d'Andorra.

INFORl\IACIO LOCAL

Lleida, 19 <per telèfon). - Ahir,
amb motiu de trobar-se de pas per
aquesta ciutat, l'iHustre jurisconsult
senyor Angel Ossorlo i Galla.rdo 1 la
seva distingida esposa assistiren a la
representació de "Madame", que la
companyia catalana Nicolau-Martori, donà en aqu~sta ciutat.
El senyor Ossorio, mentre durava
la representació, tingué la gentilesa
d'anar a saludar la companyia a l'escenari.
La presència del gran am'c de
catalunya, a l'esmentat teatre, fou
acollida amb mostres de simpatia
per part de l'auditori.
- El "Butlletí Oficial" de la.
Generalitat de Catalunya. de dissabte passat publicà un decret designant les persones que han de constituir l'Ajuntament-gestor de Balaguer.
Procedents del jutjat de Cervera, han ingressat a. la. presó d'aquesta ciutat, Lluis i Jesús Pou.
També han ingressat a. l'esmentat
establiment Ventura Fernàndez i
Olivé 1 Domènec Boyé i Clarà, els
quals foren arrestats per diverses
faltes.
- Ha arribat el coronel en cap
del Regiment d'Infanteria núm. 25,
senyor Rafael Sanz i Gràcia, el qual
s'ha fet càrrec de l'esmentat cos 1
amb caràcter i!J.terf del despatx de
la vuitena Brigada i Comandància
M ilitar de la plaça.

GIRONA
INFORMACIO LOCA L
Girona, 19. - Ha estat alliberat
provisionalment el nostre amic i regidor popular de l'Ajuntament de
Palafrugell Jaume Fina, el qual estava. reclòs a la presó amb motiu
dels fets del 6 d'octubre. De conseller regidor de Palafrugell ara sols
en queda un, a la. presó, Joan Rodrfguez, també amic nostre.
-Josep Durant, de 35 anys, vel
de Borgonyà, ha. tingut la desgràcia
d 'ésser agaf!lt per una màquina de
batre. Traslladat ràpidament a una
clinica de la nostra ciutat, ha. calgut amputar-li la cama. esquerra per
sota el genoll.
- Ha estat a. la presó oer tal de
saludar els presos politics )a. notable
violinista catalana Eisa Oriol, de
Barcelona. Els nostres amics han agraït molt la. seva visita..
També hi ha estat, avui, per tal
d'acomiadar-se dels presos, la. serr;oreta de Sabadell Lluïsa. Arolas, la
qual ha passat uns dies a la nostra.
ciutat. Els ba. fet ofrena d'un cistellet de fruita.
- L'auto 2824-G, que tornava de
S'Agaró menat per Enric Teixidor i
Francès, vet de Vall de Vianya., al
quilòmetre quatre de la carretera de
)es Funoses a Olot agafà Miquel Ventolà i Dilme, de 8 anys, i li causà. ferides tan greus que l'endemà el dissortat noi mori. El causant de l'accident ha estat detingut.
- A Cervià de Ter ha estat detingut Jaume Grau, conegut pel nom
de «Carboner», de 33 anys, solter, el
qual està reclamat com a. complicat
en la. substracció d'onze gallines, una bicicleta, un rellotge i diverEes
peces de vestir de la casa de camp
Cal Majordom, del terme de Sant
Julià de Ramis.
- Ha. estat denunciat al Jutjat
Municipal Lleó Rodriguez i Gonzalvo
per haver-se mofat d'una parella de
guàrdies de seguretat en intervenir
en un servei.

SANT HILARI
SACALM
UN RECORD D'AZ AAA :-: LA
FESTA MAJOR
El senyor Azaña ha. escrit des de
Madrid a. un amic nostre de St. Hilari, agraint els oferiments que li
han estat fets per a passar una temporada a aquesta vila i saludant
amb afecte tots els que li t•Jren agradable l'estiueig de l'any passat, del qual serva bon record.
Atxi «La Veu» no podrà publ!('ar
cap d'aquelles informacions que t.~n
dien a desprestigiar el gran P'Jlitic que atorgà l'Estatut, a costa de
la seva popularitat a la resta d'l!!spanya, i que de tan inexactes i fantasioses, la. posaren en ridicul davant deis seus propis llegidors j'aquesta vila.
- La segona Festa Major, que
es celebra. els dies 29, 30 i 31 :l'aquest mes, serà molt llUZda.
La Joventut Unió Hilarienca ha
contractat la cobla. eLa Princi~tJ.
de Perelada, i un magnific envet;\t
per a celebrar-hi les diversions.
Al cafè Tivoli actuarà la. cobla
eLa Principe.!J, de La Bisbal, 1 al
de la. Unió una coneguda orquestrina. Cada dia les esmenta.tdes coblES
donaran audicions de sardanes a
la Plaça.
Al camp d'esports hi haurà campionats de natació i tenis.

Necessiteu canv1ar
els vostres mobles?
Passeu per

Hotel de Vendes ·
Pelai, 8
COMPRA
SEMPRE

CONDICIONS

VENDA - CANVI .
MOLT

AVANlATJOSES

El deixeble de sant I sidre senyor
Josep Rovira (a.) «El Bruixa» continua fent descarregar escombraries
al seu hort del carrer Buenos Aires,
davant la cooperativa «El Respeto
Mutuo», per tal de transformar-les
en fems, ocasionant amb aquest ~
tiu un veritflble martiri als habitants
del susdit carrer pels perfwns que
despenen i per ésser, ensems, un fecund criador de mosques i mosquits.
No sabem si el delegat de la. Companyia de Jesús a l'Ajuntament com
a conseller- regidor de Cultura 1 sanitat ha. pres alguna mesura preventiva, però cEl Bruixa», amb tota normalitat, va fent la seva.
-Hem sabut que els familiiU'S dels
detinguts a la Model es troben, manta vegades, que quan van a veure'ls
no poden aconseguir-ho perquè eis
amics o simpatitzants dels empresonats els h an acaparat els números.
Preguem als amics o simpatitzants
dels presos que quan vulguin visitarlos avisin a llurs familiars per tal
~·evitar que aquests facin el viatge
! perdin, per consegüent, el dia en va.
-Fa uns quants dies que el Canyet
ens deixa tranquils. Malgrat això el
dia 17 vàrem sentir una bravada' de
papers bruts que temérem ens esde'\o~gués un «patatús». Tot seguit mobilitzàrem el nostre confident «Bona.
Tinta» perquè esbrinés les causes de
semblant tuf, i ens assabentà que els
«ex j ó v e n e s bàrbaros» dels seus
amors amb la catequlstica Ceda ~
\ien esdevingut pares de «La Antorcha», periòdic redactat amb un
lèxic que hom no pot llegir-lo sense
tapar-se el nas.
_Està Vist: les calamitats mai no
venen soles. I a les calamitats del
Canyet, de les escombraries, de les
corralines, dels fems, dels Jornets i
dels Sarels només hi mancava. «<.a
Antorcha». Molt gros deu ésser el
pecat que ha comès L'Hospitalet per
haver de sofrir tanta penitència.
-L'«harmonia» cedo-radical continua essent perf~cta. Ara, però, va
de debò. El lit1g1 entre el «caudillm>
i el «jefe» aci s'ha resolt definitivament a favor del «Jefe». Per tant d'ara endavant el «caudillo tindrà la
representació, però el «jefe» serà l'inspirador i executor de l'obra. de govern gestoril.

TEATRE BARTRINA
REUS

Dimecres, 21 d'agost
Extraordinari Festival Artistic
Companyia Catalana
Emília B:uó - Pepcta Fornés
Joa~uim Torrents
1er. La comèdia. en tres actes
EL FILL DEL SENYOR GOI.D

2on. Recital de poesies a càrrec d'EMILIA BARO I JOAQUIM TORRENTS.
3er. Acte de concert per l'eminent diva ANGELA MART!·
NEZ, acompanyada per J aume
Mestres.
Preus populars. No bl manqueu

SANT ADRIA
DE BESOS
LA CEDA ENS ESTA RESULTANT
«RAYON,, :: JOVE ATROPELLAT
:: DESAPARICIO
Se~ cap mena de dubte que el
mateix nom reporta en si una. sèrie
de coses que, atribuïdes a. altra cosa
enormement distanciada d'un nom
evocador 1 estrident, sonarien a fals
1 denotarien una equivocació en el
creador de l'ambient. I consti que
~algr~~;t semblar-ho, no disgreguem
ru fug¡m per la tangent ni ens emb!ianquem per llocs inabastables per
als que ens llegeixen. Ha estat només
una petita. assunilació que hem volgut fer per a. anar a parar a la conseqüència. que la Ceda -nom de dona
i de cosa fina i fràgil-, honorant el
seu llinatge, ha volgut imltar la seva
semblant del regne natural amb llur
volubilitat, fragilitat i temperament
fogós...
.
La Ceda, la. minoria. gestora cedista
de la població, com molt bé sabran
els lectors, un dia de la setmana passada, «en un moment d'exasperació»
-segons pròpia confessió-. 1 per
tal de veure «si el poble reaccionava
davant certs atropells que es cometera - seguim en pla confessional anunciaven llw· retiraclJl del consistori gestor i aduïen que ho feien per
disconformitat amb els radicals
I ara.. els tres seguidors del «jefe»
el perinclit I gairebé d1vi -al las!Gil Robles, en un estira i arronça.
al:l.ucinant de la dignitat, com aquell
qui res, fan saber que es retracten
i decideixen retornar a llurs escons,
1 aReguen que ni han renunciat per
escrit ni que foren dites les seves
paraules en plena sessió, puix que
l'alcalde ja l'havia aixecada -com
és cert-. Però no ho estava. per al
poble.
I encara veurem tma rectif1cació de
desavinences entre radicals i ~tes

Preus redults fins el 31 d'agost
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CASTELLBISBAL

GRANOLLERS

FESTA MA.IOR
Aquest poble celebra la Festa. Major els dies 20, 21 1 22 d'aquest mes,
la qual promet veure's molt concorreguda..
Avui, dla. 20, a les nou del maU:
Gran carrerar ciclista, en la qual es
disputaran diversos premis. A les
cinc de la tarda: Esdeveniment tutbol!stic en el qual es disputaran un!!.
magnifica copa de rexceHent!sst:n
Ajuntament, entre els equips del
Castellbisbal i Velles Glòries Cata.lanes, el qual estarà integrat de la
següent manera: Llorens- Saura,
Alcoriza - Martf, Guzman, Castlllo - Piera, Sastre, Samitier, Ramon 1 López. Suplent: Padron.
Nit: Grans funcions teatrals per
les companyies, de Francesc Coll. a
«La AgricolBJ>, on representarà. «La
Dogaresa» 1 «Las Corsarias»; i al
«Casal Sempre Avant», la de SausBlanca, que interpretarà «La Alegria de la Huerta.t i «El Huéspt!d
del Sevilla.no11.
A més a. més, grans concerts f.n
els cafès i balls tarda. I nit per als
dies 21 i 22, per les orquestrines
«La. filharmònica. d'En NoU» 1 «Unió
Artística», de Granollers.

NOVES DIV ERSES
Amb motiu de les obres que per a
la. construcció de la doble via. de
M. S. A. s'estan renlitzant, en fer
excavacions al Cementiri Vell foren
posats al descobert un considerable
nombre d'esquelets humans, en ésser
destruïdes les tombes que encara hi

Orquestrina Gatzz-Haoro
Lepant, 261, cinquè

BARCELONA

--------*:-------.
MOLINS DE REl
NOTICIES DI VERSES
Resultà un grandiós èxit el f~:s
tival organitzat per «Germanor Catalana» amb h representació del
drama de l'insigne Guimerà «La reina jove» tan bellament interpretat
per les companyies d'aficionats Estudi d'Art Teatral i Escola d'Alt
Dramàtic. En cada representació ·¡':\consegui omplenar les sales de la
Federació Obrera i Foment Agric:>la
Industrial i Comercial.
L'Esquerra Republic::ma, junt
amb la Unió Socialista de catal<Jnya, treballen per tal que la uwj
d'esquerres d'aquesta localitat Si5'tll
un fet.

havia.

Tots aquests pssos foren amuntegats alli mateix, per tal d 'ésser incinerats, però després de transcórrer
tres mesos, segueix l'exhibició macabra, que ara. de resultes de les
darreres pluges, despedeixen una.
fortor gens recomanable, que és altre motiu de molèestia per als veïns
d'aq-uell barri
Cridem l'atenció de les autoritats
sanitàries, per tal que hi posin remel.
- Invitats pels senyors Canals I
Nubiola., una. colla de granollerins es
traslladare::t, diumenge passat, a
Sant Esteve de Sasrovires, per tal
de visitar les Caves que alli té instaliades aquella important i acreditada marca de xampanys.
Ultra les atencions que el gerent,
senyor Canals, tingué amb els visitants, aquests foren ohsequiats esplèndidament i sortiren satisfets de
la importància de la. installació, e.ixi
com de la seriositat, ben manifesta,
que presideix totes les operacions de
la casa Canals i Nubiola.
El jurat qualificador de l'exposició Regional de Belles Arts celebrada a València darrerament, ha
atorgat una segona. medalla al pintor convef nostre, Vicenç Albarranch
que tenia exposades dues obres seves.
A més la critica., des de la premsa
valenciana. ha elogiat, exalçant l'art
del pintor del Vallès.
Fns plau de fer-ho constar, i feli1citem l'artista pels seus legftims
èxits.
I Entre els acords presos el dia
30
de juliol darrer per la Comissió
1de Govern
de l'Ajuntament governatiu, llegim que ha estat concedida
una subvenció de 420 pessetes al Patronat de les Escoles de monges carmelites de la nostra ciutat.
Privat de poder comentar com es
mereix aquesta nova, la deixem al
lliure comentari dels nostres lectors,
que sabran fer-lo ju:t.
També llegim que el director
de l'Administració Local, ha acordat
que siguin r eposats els noms primitius que figuraven al monument de
la. plaça Guimerà., ordenant a l'Aj¡,mtament que esborri les actuals inscripcions i es posin les que hi havia
quan la dictadura es va inaugurar.
Estupend i molt eufòric!

____________*____________

-

Sabem i podem assegurar, que
el jutge municipal és un senyor t¡ue
interpreta la religió catòlica com El nou Comitè executiu prola màxima autoritat civil, ja que un
d'aquests dies hem pogut compr.>- vincial de «Unión Republicavar dita cosa assistint a. un casana» de La Corunya
ment civil, en el qual als contraents
La Corunya, 19.-El Comitè exeno els fou llegit l'articulat que mar- cutiu provincial del partit d'Unió
ca la. llei i només se'ls féu signar Republicana ha. qued::.t constituït en
on el bon secretari els as • 'llà la següent forma:
PreSident honorari, D. Diego Maramb el dit fndex.
tinez Bario; pnsident, D. Josep Garcia-Ramos i Segond, diputat a. Corts;
vice-president, D. Juli Suàrez Ferrin, regidor; secretari, D. Domènec
Quiroga Rfos, publicista; tresorer,
L'eficàcia de l'anunci té D.
Jesús Solar Dandin,
relació directa amb la di· vocals: D. Joan Bugeiro propietari;
Pérez, advocat; D. Tomàs Salvadores de hl
fusió del diari
P-uente, industrial; D. Antoni Dominguez Lamela, propietari; D. JoD. Manuel Verez Chao, mestre nacional.
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posar res en clar

Girona, 19. - Els agents de pollcia. que arribaren de Barcelona especialment per tal d'es!>rinar el que
hi hagi sobre la. desaparició de les
joies de la baronessa Maud von
Thyssen. No cal dir que les seves
activitats s'adreçaren primerament
a la petita població d'Alboru¡, prop
de la. qual va ocórrer l'accident que
va causar la mort crel príncep Mdivani.
El senyor de Mesa, comissari de
Policia de Girona. I els agents que
han vingut expressament de Barcelona varen demanar al jutge, senyor
Josep Sunyé, que volgués fer citar
diversos veïns per tal que prestes&in declaració davant d'ells i veure
si es podria trobar alguna pista..
UN PR EGO
El jutge ordenà. al pregoner que
recorregué3 tots els carrers d e la.
població i que a cada cruilla llegís
la disposic-ió en el sentit que tots
els veïns que poguessin aportar alguna. dada comparegussin al Jutjat
a comunicar-la.
Tota la població es posà. en moviment 1 la plaça que hi ba davmt
l'edüic! del Jutjat s•omplenà completament, entre curiosos i persone3
que sabien quelcom del greu accident d'automòbil, que ens ocupa..
EL NEN MATEU BAUS
VEIE UNES .JOIES
El primer que fou cridat a declarar va ésser el nen Mateu Baus.
Quelcom espantat explicà. la forma com va ocórrer l'accident, i com
uns veïns de Tor, que anaven en
bic·icleta., despré& d'ajudar a traslladar la baronessa, varen seguir el
seu carni. El nen va veure unes maletes, unes joies i unes monedes escampades per terra, però del maleti
o paquet de les joies no en va saber
dir res.

ES CONFIRMA Q
BARON ESSA DU IAUE LA
.JO IES QUAN ENTRLEs
ESPANYA
4 A
La. indiscreció periodisU
ral en aq~ests casos, ha
~tu..
esment duna conferència tel l1re
que el marit de la. baronessae~ca
va. celebrar amb la. seva d
aUd
companyia.
allla de
Sembla q~e es desenvolupà de
manera següent:
la
e-Esteu segura que a 1
de la baronessa, facturact!~ ~letes
Flassà., no hi anava també ~la.. es de
de les jo!es?
Valisa
-N'estic segura, senyor barórespondre la. interrogada.
• va
-La baronessa ¿sorti ca
nya amb les joies? _ prPegua ~Pa
baró.
n..,. el
-Naturalment - 11 contestà
- ¿Les havia assegurades? ·
-No, senyor; el que féu fou
tar a valorar-les a una joieria dPo{"
Rue de la Paix, amb el ro e .a
d'assegurar-les quan tornés ~e Pòstt
8M
~b~tian.
-¿Sabeu quan va sortir cap
San ~bastian? ¿Quan? - repetl al
baró.
e
-La setmana. abans a la de l'
ciden.t - li replicà la dama de coacpanyla..
m-E:;tà bé - acabà dient el ba
6
-El pròxim dijous jo seré a Paris~~~·

J>o:t

EL SENYOR SERT SERA
CITAT A DEC LARAR
P ossiblement serà citat a declarar
davant el J utjat de Girona el Pin
tor Josep M. Sert.
·
La. Policia. s~gueix la seva tasca
amb tota actiVltat i POS&iblement ea
trasllad~rà a. Port-Bou per tal d'inq~rir Sl en aquella Duana foren reg¡strades en entrar a Espanya. lea
joies de la baronessa Maud von
Thyssen que han desaparegut
L'agent de policia senyor p¡:ancesc
F er1:1àndez ens va dir que si les joies
DECLARA MIQUEL CO- haVlcn entrat, com sembla., a E3panya, es trobaran amb tota seguretat.
LOMA
Explicà. que l'equipatge fou trQ.5LA BARONESSA DEClARA
portat al poble en un carret tirat
PERO NO ES P O G U E
per un burro i menat per una dona.
TREURE RES EN CLAR
També explicà el violent incident
S'assegura que la baronessa de
amb la princesa. Isabel. Diu que s'abraçava al seu germà, el besava, i Thyssen, a. conseqüència de la forta
commoció cerebral soferta, en al11 acariciava els cabells.
moments sofreix alteracions
Quan fou traslladat al Cementiri, guns
es po38va davant nostre-diu-i es- mental3, per la. qual cosa no és pos..
tenent els braQOs a l'aire ens deia sible tenir-se en compte les seves
moltes coses, en un idioma que no incoherents declaracions.
Per aquest motiu la policia no ha
comprenfem. En ca&tellà. només sapogut encara, posar en clar si les
bia. dir:
joies
les portava la baronessa en el
«-8alvajes. .. salvajes ... »
El maleti amb le3 joies, la. pistola. maletí que s'ha esmentat, o bé si les
d'or i la guia. de luxe de ferrocarrils, havia dipositades en algun Banc estranger. Per aquest motiu, l'actuació
Coloma jura que no les va. veure.
de la. Policia. no pot ésser encara
completa, i només es limita a actuar
FRANCESC VIRAS VEIE en afers de detall.
LA MALETA DE LES JOIES
Francesc Viñas, home vell i corHaurà estat una falsa
pulent, fou cridat a continuació; va
alarma ?
veure una valisa de cuir repujat de
color marró, amb tanques automàtiEls agents de policia que seguei·
ques. En aquesta valisa, és on se su- xen l'afer de la desaparició dels
posa que es guardaven les joies.
joiells de la. baronessa de Von Thys·
Els agents de policia varen sortir sen, han estat altra vegada a Giro·
immediatament a. informar-se dels na i Albons, i en tornar han donat
antecedents d'aquest vellet. Pregun- compte als seus superiors de les gestats els veïns, sobre la personalitat tions realitzades.
d'aquest senyor, tots els informes
Sembla que s'ha posat en clar i
varen ésser immillorables. Viña3 és si no ho està manca molt poo per
un home honrat, de tota llei.
aclarir-ho, que les dites joies no les
Altres camperols varen fer decla- portava la baronessa ferida, sinó
racions sense Interès. Viñas es rati- que les deixà dipositades en algunes
ficà en les seves declaracions 1 no caixes fort.es de Paris i, per tant,
hi afegí res mes.
no hi ha ni desaparició ni furt.
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per hover·se inflamat un fogó de gasolina a pressió
lis d aris de Diumenge publicaren una àmp!ia informació
d'un important incendi en una tàbrica
Eviteu aquest g reu p eri I emprant fogons i cuines
FOKOIL a oli p e sat (g as-oil)
Prot egiu la vida de!s vostres famitiars
p ròpia usant sola ment

la vostra
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Però ningú no ens pot privar de dir
que la Ceda, aci i forn d'aci ens resulta més crayoru del que hom creia!
-El jove de 18 anys anomenat
Francesc Puig i Durant, calderer de
professió, amb residència. a Santa Coloma, carrer de Salvatella 40, anava
darrera un carro muntat en la seva
bicicleta 1 fou atropellat pel camió
número 58.227-B, de les sorres del riu,
i resultà amb la fracturade l'húmer
esquerra, contustó a la mateixa espatlla. 1 una altra a la. cuixa. Fou assistit al Dispensari municipal, on el
doctor Raso qualificà el seu estat de
pronòstic reservat. De l'establiment
benèfic passà en un autotnxl local
al seu domiclli. El conductor del camió fou detingut. La bicicleta no sofri
gaires desperfectes.
-D'una casa del carrer Fermi Galan desaparegué ~ noia jove fa
uns cinc dies. Hom no té detalls d'on
pot trobar-se ni si fugi o se l'endugueren.
-Per la segona Festa MAjor, a
efectuar el setembre, elements interessats en ella anuncien que serà
lluïda, fantàstica. i altres coses per
l'estil. Hom diu que eis governants
CSic) del nostre poble -que no és el
d'elis ni per a ells- pensen aprofitar
l'encara no prou conegut dia 8 de
setembre per a fer-ll fer el gegant a
la localitat al ccaudillo».
I tot plegat, una demostració més
que la Repúbllco. deis ccaballeros con
corazón» (recordeu allò del «Su Señorla.t) tenen el poble -però quin?a. la butxaca, no?
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Els apne:ls FOKO IL subst tuexen amb
avantatge la benz~na . el petro:i el gos
i el ca1bó
¡AIIib ~reu-vos del vostre peri.lós fogó obtenint-ne dinersl En comprar un fO I(Oil
us paaarem fins a 20 pessetes pel vostre
perillos fogó a benzina, petro:i o gas, el
qual serà inuti1í\zat davant vostre
ten agenl s venedors
Venda: INDUSTRIES FOKO!L- Aragó, 185 ([~DIODa~a Muntaner) Fa
e n algunes poblador s
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LA JORNADA Es·PO RT I VA D EL D I U M EN G E
Els Clubs de Primera Catego·
ria davant la propera
Salvo, de la F. A. E. E. T.,
assolí un triomf magnífic
temporada

terrani), Branera (Olimpic Club).
c. Fernàndez (Barceloneta), Cao'lt
EL CAMP ION AT DE CATALU NYA (íd.), Amat (Mare Nostrum), Br'lnero U ( 0 11mpic Club), Masa¡mé
DE 2.000 METR ES EN MAR
LL IU RE

NATACIO

l

.f\

s

"

a

a

1

;a

o-

~c
;-

I

Els Campionats d'Europa
de Rem

EN LA FINAl D'OUTTRIGGERS
A DOS REMERS, l'EQUIP
D'ESPANYA ES CLASSIFICA
EN SISE LLOC

Els campionats mundials per carretera
Jean Arts en resulta guanyador ••• Es classifica
en segon lloc el guipuscoà Llucià Montero, que
a causa d' un defalliment a la catorzena volta, no
va poder disputar la victòria al belga

Namur, 19. - Sobre el ~cuit de havia donat la batalla, provocant el
Plorelle es disputaren el diumenge fraccionament d'aquell i quedant
els campionats mundials ciclistes en aquell corredor netament destacat
carretera. Espznya concolTía als carn- junt amb Bini, 1 anant entre els doS
d'un breu descans en el Ràt:ing Ferrola.no; Lecuona, mlg, del
peonats prolessionals, trobant-se re- fugitius í l'escamot.
oesprés lncipal element ha estat la F. C. Barcelona; Chiseta, mig del
Més endavant, Blni, lmposslblltLat
presentada pels corredors Llucià
qus~. el P(, per a la propera tempo- Gimnà.sia de San José de Costa Rica;
Berlín, 18. - Han estat celebra- Montero, Mar1à Canyardo l Antoni dè sostenir el terrible tren que l'imFlaquer, mtg, de l'Europa; EchezarJll1:~ntorn
dels
quals
s'han
fet
posava Danneels, va perdre terreny
des les darreres proves dels camp!~ Destneu:x.
t$da• 1 e de comentariS, respecte reta, davanter, de l'Irún, i Borne, daLa cursa per al campionat profes- 1 fou aconseguit per Le G1·eves, t!l
nats d'Europa de rem.
tota rn~a.bles adquisicions de .dife: vanter, del Santboià.
sional s'micià a les 13'~0. prenent la qual, pocs moments després quedà
11 tes P bS hom pot donar gau-ebé
Heus aci la llista de jugadors:
sortida 31 corredors en representa- retardat a conseqüència d'Ulla punOuttrlgger a dOs reme!"S sense
Porta: Martorell 1 Fourmés. Derent.s .e1~r 'Ia lliSta de jugadors dels
xada inoportuna.
ció de 14 nacions.
timoner
fensa.: Pérez, Pardo, Sàez, 1 un an11 codell Ja pr!.rnera. categona.
Acudi a presenciar la cursa un püDesprés de coberta la 14 volta, sencJUbS dclls qui més qui menys, han glès. Mitjos: Alvarito, Lecuona, ChiPrimer: Hongria., en 7 minuts, 55
bllc
desbordant
arribat
de
tot
Bèlgise
cap altTe canvi, començà a ploure,
Tot.s · 'troduir diverses modifica- seta, Flaquer, Sosp, Edelmiro I 1 Solé.
segons l 4 dècimes.
ca
i
dels
països
inUnediats,
a
mes
prrmerament
poc a. poc ! després amb
procura~ ~s seus rengles de juga- Davanten;: Prat, Quesada, Manolin,
de
Suïssa.
y
altres
nacions.
Es
calgran
intenSitat.
Outtrlgger
a
quatre
remers
sense
ciOn5 e tot 1 amb això no fóra res Bosch, Echezarreta, Espada, Domécula que el nombre d'espectadors suA les darreres fases de la cursa
timoner
dotS. 1 ar que abans del mes de se- nech, Bonlc, Estrada i un altre anles posicions no canviaren, encarà
d'es¡,ran~ata. en què comença el Cam- glès.
Primer: Alemanya, en 7 minuts, perava la xifra. de 100.000.
En la iniciació de la cursa sem- que tornà. a fer-se patent la gran
•••
telll ~·de catalunya, es realitzés alll segons l 3 dècimes.
blava
com
sl
aquesta
s'anés
a
desensuperioritat d'Aerts i Montero sobre
El Badalona ha ultimat també la
P10na ue altre traspàs.
volupar-sc ensopida. En efect.e, la. pri- la resta dels corredors, pel fet que
Esquif
g1l!?- Iq que es refereix al Barcelona, confecció del seu equip amb els remera
volta
al
Circuit
no
registrà
res
a
les darreres voltes el flamenc t
Pe egada haver signat Ralch, el forços de Lladó, del Sabadell; COloPrimer: Polònia, en 7 minuts, 56
d1gne d'esment.
el guipuscoà augmentaren consideraunad;e queda gairebé complet. En la. mer, del Granollers, i Arcos, del Júpisegons l 2 dècimes.
.li:n la quarta volta intentà fug1r blement la seva avantatge a velociquata nguren de nous jugadors Ibor- ter. La majoria dels altres jug~
Archambaud, però els altres l'a- tats fantàstiques, ment~e a. !es seves
Outtrigger a dos remers amb
liJS i Bslmanya, del Girona; Ares<?, dors ja han renovat llur contracte,
Salvo,
gt.4nyador
dels
~.ooo
metres
consegUiren rà.p¡Ciament i el subjec- espatlles, asos consagn!Ls no po1Ien
timoner
r&el :aetis· Bayo 1 Bardina, del Jupl- excepte Bctancour, que sembla que
amb energia.
aguantar trens inferiors.
L
¡¡.om'eu, del Nola, l Sol, de l'Es- ho farà dintre de breus dies.
Primer: Itàlia, en 7 minuts, 47 taren
(Foto
Puig
Ferran)
Entretant, en l'esmentada quarta
I.Ç>,
l
després segui, Sol,
segons l 1 dècima; segon: Alema- volta, Olmo i Aerts aconseguien sepa- el Immediatament
belga Danneels.
~¡:> tant, el conjunt barcelonista
••
(Athlètic),
Ros id.), Esquirós (C~ nya; tercer: Polòma; quart: Fran- rar-se dels seus companys, i poc desL'arrtbada, entre la pluja, es proEl Girona. que està. en tractes
tarà format. per:
pellades), Brugada (Barcelonet.ll, ça; cinquè: Hongria ! sisè: Espa- prés aconsegwen al quartet allunyat, dui erurug del delirant entusiasme
esporlers: Nogués, Iborra, Llorenç 1 amb Torredeflor, del València, 1 casl
d'aquesta
nya.
manera
es
formà
un
grup
Simó
(Olimpic
Club),
Baptista
Cadel
públic, el qual rebé amb ovacions
Ullo, del Sabadell, sols li manca la
bot (Athlètic), Pere Pujol (Olfmpic outtrlgger a quatre remerç senso davanter compost per sis homes,<ils- delirants al seu compatriota Jean
ra:~oses: Zabalo, Areso, Arana ( ?) , renovació del contarcte per part de
mmult poc després en Uil3. unitat en Aerts, magnific ~·encedor del campioClub), Albiol (Barceloneta), (0. C.
Rafa, Bayo, Aubach l Babot: Villa.- Clarà, Pequerul 1 Babot. Els que ja
timoner
qutdar retardat Archambaud.
n:lt del món, i ovacionà amb entuhan complert aquest requisit són:
caJIIPa figura com a transfenble.
Deoedra) I Albarranc Cíd.)
Els cmc corredors lnsisüren en la siasme a1 veterà Llucià Montero bri·
Primer:
Suïssa,
en
7
minuts,
40
Porters: Francàs, Florenza 1 VIlalJltJOS: Pedrol, Berkessy, FraJ?CO,
seva
fugida
y
encara.
augmentaren
segons.
l~ant competidor del guru•~':B.dor 'i veBardina soler, Balmanya, Mundma, gran.
considerablement el seu avantatge.
ntable hero1 d'aquest campionat. ja
Defenses: Torredeflor, Farró, Sàiz
López, Prat, Giménez i Es~rada.
Outtrlgger a vult remers sense
::
.::gul.'l
Ull
escamot
de
set
corredors,
que,
a conseqüèncta
la seva forDavanters: Vantolrà, Raich, Esco- i Caritx.
entre els quals havia l'italià Bini, midable escapada, es de
timoner
Mitjos: Prieto, Campa, Trias, Madecid! la cursa
là, Femàndcz, Munlloc, Pagès, Garl'espanyol
Montero,
els francesos El coratjós Montero -l'inteHigent
Primer:
Hongria,
6
minuts.
9
sedera,
Privat
1
Vàzqucz.
ela, s aurina, ~rr;e~ i Sol.
Speich cr l Le Grcves, el belga Jean Montero, hem d'afegir-, es veié megons i 2 dècimes.
Davanters: Trujlllo, Bestlt, Ramon,
Aerts, etc., al pas que l'italià Learco trallat per fotògrafs i cineastes i
A e1 Sabadell sols 11 manquen sig- F errer, Casals, Xlfré, Donjo, Planas
CLASSIFICACIO GENERAL
Guerra, un dels favorits dels entesos. portat en triomf
per la colòuia esnar Gual 1 Massip, sl bé hi ha la i Barceló.
bastant r etardat.
panyola.
Primer: Hongria, 3 punts. A c·m- quedava.
•••
1Jnpre;;Sió qt:e ho fara n d'un moment
En
finalitzar
la
sisena
volta,
resPel Júpiter defensaran els seus
Umcam~nt es reconeix que e. nJu
tinuació Polònia, Alemanya l Itàl•.3. carnot davanter portava un avantata l'altre. Com a adquiSicions, les de
noreoza, del Tàrrega; PortabellB;, d~ colros la vinent temporada els se·Cal remarcar la brillant actaa- ge de dos minuts i quinze segons sots-campió mundial ciclista en carretera,
féu Ulla cursa. admir11ble, sota
güents
jugadors:
l'Espanyol; Sospedra, del Gava, 1
ció de l'equip del «Club de Marll, ~obre el segon escamot (el de MonPorters: Solà, Simó, Toledana t
tot~ .els punts de vista; pletòric de
Nieto del Castellà. Com a probaque es classificà en sisè lloc a la tero>. el qut11, per la seva part, prece- decis1ó,
valor 1 inteHigència, serena
bles ~qutsic!ons h1 ha les de Sans, Sampons.
flnal de la regata d•outtriger a dos dia de 50 segcns al tercer escamot, ment i noble, en competència amb
Defenses: Claudio, Ibàñez, Damel.
del Reus. l la de Cifuentes. de l'Esque
avançava
sota
el
comandament
remers
i
timoner.
Mitjos: Font, Sala, Menna, Sànel també veterà, el campioníssim
panyol.
de Guerra.
belga Jean Aerts, de renom mundial
chez, Alcorlza i Martínez.
Com a segurs figuren:
En la setena volta, Guerra va per- acreditat
Davanters:
a les pistes l carreteres dé
Diego,
Galvany,
ArnaFlorenza. porter; Morral, Glanc 1
dre el comandament del tercer esca- tot Europa.
rortabella, defenses; Argemí, Font, rez, Garcia, Perpinyà, Tarradellas,
mot i quedà ressagat por sofrir forts
~a de posar-se de relleu que, per
Gràcia l Mota II, mitjos; Esteve, Pérez I, Pérez II t Morales.
dolors d'estómac.
Les noves adquisicions són dels
calvet, Barceló, Sospedra, Nieto, PaEn acabar l'octava volta, l'avan- ments de Montero, és la primera veclubs que s'esmenten:
rera I i Creus, • d~v!nters.
tatge dels primers s·havia reduït a gada c:ue el ciclisme espanyol ostenta.
Simó (Gladiator), Sampons <Eutitol dc sots-campió mundial ci58 segons, a causa de la insistent el.
clista.
Per la seva banda, l'Espanyol ropa), Ibàñez (Europa.), Sala (Grapersecució de l'escamot immediat.
nollers),
Mena
(Badalona),
Sànc~ez
M~n.ter~ estava molt satisfet de la
compta amb els següents nous eleEn aquest punt de la cursa. Learco
Viena, 19. - El princep Starhem(Discòbalo de Saragossa), Alconza
c!~lfic.ació aconseguida, la qual conments:
berg, en la seva qualitat de cap su- Guerra, que portava un retard de Sidera
JUSt premi als seus sacrificis
Pardo, defensa. del Deportivo, de (Poble Nou), Galvany (Sabadell), Arperior de totes les orgamtzac!ons es- sis segons, es retirà, convençut de a la conscient
preparació que portà
La Corunya; Sàez, defensa, del Vi- narez (Osasuna) i Tarradellas <Manla inutilitat dels seus esforços i soportives
d'Au.stria,
ha
decidit
trencar
campton:lt
óe
catalunya
dels
2.000
rñef"res
mar~
lliure.
Un
mtñiiñt
a terme per a la seva participació
Uen& Putbol Club; Alvarito, mig, del resa).
tot contacte esportiu entTe Austria friments.
de la cursa
A Ja fl, a la novena volta, Dan- en la dificil cursa.
i Alemanya a causa dels v!olents
(Foto Puig Ferran)
Li hem preguntat !a seva opilJió
atacs de què són objecte els mem- neels, Klemens, Amberg, Olmo i arran del nou campió del món, i,
bres del Govern austríac per part Aerts, foren aconseguits pel grup de després de prod!gar-h amao!es !'log1s,
i quedaren, per tant. en cap
l'òrgan nacionalsocialista ale- Mont~ro,
declarà que és, en electe un autènRamon Bayó guanyà la pro·¡ LEs TREs HoREs cicLisTEs de
12 hcmes.
many "Voelkischer Beobachter".
tic campió del món, però que U agraDE REUS
Tot
fe.ta
creure
que
la
cursa
anava
A
conseqüència
d'aquesta
decisió a entrar en una fase de gran calma daria molt poder corre de nou enva de 2.000 metres mar lliure
DE BAIX»
CAMP D E L
del
príncep
Starhembe!"g,
totes
les
front d'ell, sol, sobre el propi circuit
AnUcs terrenys d entrenament del t<·. C. Barcelona
Gandia., 18. - Ha estat efectue.d!l. Les guanyaren els germans autoritzacions concedides a diverses pel fet que els corredors estaven fa- de Floreffe.
digats per l'esforç retut, quan resla
darrera
prova
dels
campionats
Alb·entita.ts
esportives
o
individus
d'AusParlant arran dei recorregut el
panyol Llucià Montero, que es troTRAVESSERA DE LES CORT S
de València de natació. Foren cortnana
tr'a, p er a prendre part en mani- bava ahir en un dels seus millors d'Irú.n declarà que la pujada qué en
reguts els 2.000 metres mar lliure,
Amb poques curses com la dispu- festacions esportives a Alemanya, dies l efectuà la millor cursa de la. ell figura és bastant fadigosa i que
Avui, dimarts, nit
i prengueren la sortida. vint-i-des tada. dissabte, a la. rut, al velòdrom ban estat retirades lmmedl:at.ament. seva vida esportiva, i trobant-se da- pesà extraordinàriament en Ja darrenedadors. Vencé Ramon Ba.yó, del de Reus, aviat les seves grades revant mateix de les tribunes, inicià ra volta.
CAP A UNA GUERRA ES- una sèrie d 'impressionants demarra.«Delfím>, en 29 minuts t 45 segons, sultarien insuficients per a conteCLASSIFICACtO
PORTIVA, SEGONS ELS ges mal secundats pels restants asos,
seguit de Joan Martfn, en 29 ml- llir el públic.
ALEMANYS
que el permitiren en poc temps des1 Jean Aerts <Bèlgica), que conuts t 58 segons, i de Joan Rico,
Des dels vencedors germans Al., Tramvies : Línies 7 i 15 --· Autobusos: Lletra E
Berlin, 19. - La Premsa alemanya ta.car-se netament i Cl)\iocar-St! al da. breix el recorregut en 6 b. 5 m. 1
en 30 minuts i 52 segons.
biñana. fins als dos nous valors de comenta
la decisió del príncep Star- vant amb alguns centenars de me- 19 segons.
Servei de taxis ooHectius, des de la Plaça de Cat~lunya, de la
EI «Delfin», en vèncer en aquesta Reus, Xlfré-Costa, de disset anys hemberg en retirar als
esportius
d·avantatge.
2 LLUCIA MONTERO (Espanya)
Plaça d'Espanya, Bar Xicago i Passeig de Gràc1a-Salmerou
prova, ha ratificat el seu titol de cadascun d'ells, classificats darrer, austTfacs el permís per a prendre tres
Entre Montero 1 Aerts s'entaUlà 1en 6 h. 8 m. 14 s.
'
campió de València.
tots prodigaren energies l entustns- part en manifestacions esportives w1a lluita veritablement èpica que
3 Danneels <Bèlgica) en 6 h 14
me en proporcions veritablemr.nt que se celebrin a Alemanya.
acabà aconseguint el belga a Mon- minuts 27 s.
'
·
·
desusades.
L'Athlètic de Bilbao vençut a
El periòdic "Bezetmittag" consi- tero. Fet el contacte entre el belga
4 Bini <Itàlia) en 6 h 16 m 23 s
Al carrer Galileu
ESPORTS DE NEU
Per la seva duresa 1 consciència dera que el dit acord és susceptible i l'espanyol, cap dels dos. minvà el
5 Amberg <Su'ïssa), igual temps:
Mèxic
6 Mersch
(Luxemburg)
igual
.
es feren finalment amos de la situ:l- d'amenaçar seriosament la pau es- tren, sinó que, pel contran, intentaMèxic, 18. - L' Athlètic de Bilbao Eis nord-amerrcans en els ció els dos Alblñana. i Bachero-Pu- portiva internacional. Es posa de re- ren accelerar-ho encara més.
temps.
'
ha estat vençut per l'Athlètlc de
En acabar la desena. volta, el basc
7 Klemens (Luxemburg)
tgual
Jocs Olímpics
1 jol, t arribaren al final empatats lleu per aquest periòdic, que l'ordre 1 el
belga passaren davant les tribu- temps.
'
Mèxic, per tres a. dos.
de voltes, però no pogueren rem.m- de S tarhemberg s'ha produït, preci- nes enmig d'una gran
ovació,
amb
un
8
Oppermann
(Austràlia)
!gual
sament,
sis
mesos
abans
dels Jocs
Garrnisch, 18. - Mr. Rubien, sc- tar els dos darrers el marge de
avantatge de 55 segons sobre els sens · temps.
'
BOXA
cretari general del Comitè OUmplc '¡ punts que des de la iniciació de la Olimpics d'Hivern que es desenrot- immediats seguidors.
Després del vuitè entrà a la meta
llaran
a
Garmisch-Partenkirchen
1
Equips :
•
Americà, visita actualment els EIS- cursa s'apropiaren els vencedors.
En la volta ll, l'avantatge de la un nombrós escamot però la pluja
Sants
Mateu, Itart.e, La re unto d'aquesta mt, al tadis i llocs d'allotjament a aquesta I En la primera hora, les fulmina.nt.3 afegeix que la disposició de referèn- parella hlspano-~elga era d'un minut
1 l'entusiasme havien fet perdre els
Marangcs,arrenglerà:
Busquets, Burguere,
Tella,
é
1 b ts
c'a causarà més dany als propis ausFolch, Amposta, Sala, Hernàndez i
i quinze segons, 1 el seu tren es man- estreps al públic que envaí la. meta
Frontó Barce'ona
I capital, que s on seran ce e ra
escapades de Gonzàlez magnifica- triacs que als alemanys.
1
t
enia
fortament.
En
acab~r.
aquesta
fent
impossible la classificació. En
canyades. 1 les «Velles Glòries»: Vi. .
• els Jocs Olímpics d 'Hivern.
ment secundat per Forner, arrib:tAltres periòdics declaren que amb
dll de Càrcer, Martí, Alcoriza, Du- .Avw .tl~drà. lloc all:!le~~~ ca:;_~~
Mr. Rubien ha de~~rat, encara ' ren a produir pànic en l'escamot, l aquest acte, Austria es converteix en volta, els dos fugitius inic1~ren un aquest escamot figurava Mariàn carecruament
de
lo.
seva
velocitat
que
nyardo.
El tercer espanyol, randaran, Guzman, Ca:;tillo, SastTe, Ga- VIla. ~· d co~:S.~o:S d~ls qu: mi- que sembla que no oficialment, que donaren a la prova un caire cl'emo- sabotejadora de les Olimpíades, i
a ésser fan~tlca.
lús Antoni Destrleux abandonà la
llart, Samit!er, Ramon i López. A ~~:s s co:iwa~ Porten efectuats en Amèrica estarà representada en a- c!ó l d1nterès com feia temps 110 s'exclou de la gran idea de la pau arribà
En aquesta mateiXa volta, en un vi- cursa.
'
mitjans de la segona part, es re~irà aquest local, i acabament de la vet- quests Jocs per se!XlUlta-dos atletes. s·ha.via vist.
olímpica que el nou creador de les ratge proper a les tribunes, el correGuzman i sorti Saura, que passa a llada amb dos combats entre proEn el quart d'hora darrer, Pa- Olimpíades, el baró francès de COu- dor italià Olmo, un altTe dels favoextrenl dreta, i Sastre a interior.
fe5Slonals, combats disputats per boCICLISME
llejà-Roquetas atacaren continua- bertin, exalçà fa comptades setma- rits de la cursa, fou atropellat per En els Campionats
Arbitra Tonijoan.
amateurs
s
1 J nsh
Lla
nes.
un corredor holandès 1 sofrí una vioEl partit, en general, resultà inte- xadors com ar\.0
on,
nment l obligaren un tren de 45
lenta
caiguda.
L'italià
s'aixecà
ple
de
vencé l'italià Mancinr
ressant per l'entusiasme amb què sanà i Pons, conceptuats homes d'un Escuriet vencedor a l'esprint per hora. EI públic es lliurà a. respetites lesions, peró reemprengué la
tou jugat. La gran classe d'alguns bon esdevemdor dlntre la boxa. Bopectacle i ovacionà contínuament
cursa amb gran entusiasme amb un
Namur,
19.-sobre el propl circuit
elements de les Velles Glòries im- nica. vetllada.
Torrelavega 18. - S'ha celebrat els equips que destacaren en les
retard de dos minuts.
Flireffe, sobre el recorregut més
posà la modalitat de joc que en conATLETISME
el Gran Prenti Ciclista de Torrelao-jfases culminants de la lluita, que ALIM~HH
La velocitat dels dos fugitius anava de
reduït de 12 volte_,, es disputà el
Junt desenvolupà Yequip durant el
vega sobre un recorregut de 243 foren tots, puix que ni un sol d'ells
augmentant l la superioritat del basc compionat
mundial amateur en carpartit.l els
En contrast amb aquella tèc•
i del flamenc sobre la resta dels cor- retera.
lllca
recursos propis dels juga- La represen t acr"ó cat a1ana quilòmetres.
Prengueren la sortlda d e lxà. d e r1valitur, presentant 1 acredors
s'anava
posant
més
en
eviI a classificació s'establi com sedors bregats, l'equip del Sants escudà als Campt·onats d'Espanya disSet corredors, entre els quals fl- ceptant batalla amb un braó sorpledència fins arribar a ésser gairebé gueix:
tota la seva tasca a base d'entusiasguraven Vicenç Barrendero, Ezqucr- nent.
aclaparadora.
tne 1 cobdicia. Per això el domini
Finalment la F. C. d'Atletisme ha ra, Escuriet i els germans Trueba.
1.
Mancinl (Itàlia), 16:-l quilòmeLa. cla.ssl!icació fou:
ES'rUMAC 1 iNU~'llli.b
En acabar la 13 volta, Montero i tres (l.a
volta al circuit) en 4 h. 37
fou generalment favorable als sant- tramès la seva. inscripció per als pro- No hi han conoorregut cardona 1
Albifiana germans, 20 punts.
DlABETlS
ALBOMINU·
Aerts
portaven
un
avantatge
de
tres
16 s.
lienCl!, però aquests no tingueren la. pers Campionats d'Espanya, que tin- Alvarez.
Bachero-Pujol, 18 punts.
minuts l 55 segons. Seguien Le Ore- minuts
fUA
INFANCIA
ETO.
2. Charpentler (França), a 17 seserenitat suficient per a traduir en dran lloc els dies 24 l 25 del corrent
En passar per Unquera., Escuriet
Ferrando-Tarragó, 14 punts a ¡·.ru;.
ves, Danneels, Amberg, Klemens, gons.
~!ectiu tot l'esforç realitzat davant mes a Tolosa (Guipúscoa).
Mersche, Opperman i BinL D'aquest
CARRER LLURIA, 62
"" porta defensada per Vidal.
L'equip català estarà integrat per l Fermi Trueba, portaven ja un net volta.
3. Grudelhauer (Dinamarca) ld.
grup s'havia retirat pocs moments idem.
'
tJs tretze minuts, un bon avanç Aracil, Etter, Fernàndez, Lorenzo, avantatge, el qual han augmentat
Pallejà.-Roquetas, 2 punts a ~
(entre CooseU de Cent I Aragó)
abans l'excel:lent l ràpid corredor
dut per Gallart ¡ Ramon, acabà amb Manzanares, Mur, Piferrer, Vives (del en arribar al control de Llanes. En · voltes.
4. Buchewald <Suïssa}, a 1 m.
~Al-'\lEHO.N, :t2t
francès
Geor¡es
Spelcher
a.
conse45 s.
un bon xut d'aquest darrer, que val- F. C. Barcelona); Andreu, Joan (in· el segon escamot figurava BarrerlGonzàlez-Forner, 4 punts a quatre
qtièncla d'una caiguda.
~lA!'I.SO , 72 <davant del Mercat)
5. Del Gancla (Itàlia).
Kllé a les Velles Glòries el seu pri- dependents); Altafullll, Angel Aré- dero vigilat de prop per Vicenç voltes.
En
la
14
volta,
Montero
sofri
un
6. Barllni (Itàlia), ete., etc.
llltr gol. Amb aquest gol s'ammà 'lalo, consegal, Montfort, Segura, Ser- Tru~ba i Ezquerra.
Xifré.Costa. o punts a cinc voltes.
lleuger defalliment quan realitzava
:lt .el joc, l el San¡;,s es llançà amb ra (B. U. C.); COlomer, Salvador, TuEscuriet, en 7 h . 24 m. 3 s.
Sans, el dia que feia millor cursa ------------*----~----~ un intent pc.r a passa.r Aerts, intent
US!asme darrera Tempat. No obs- gas (G. E. i E. G1roni); Montoto,
Fermi Trueba, igual temps.
hagué d·abandooar per haver-fie-li
Sisena etapa.-Bern.arl)lten, 240'1 molt intelligent, ja que, sabedor el ELS CAMPIONATS D'ESPANYA
l.ant, la seva davantera no arribà Pratmarsó (Jumor F. C.); Staat <C.
..
t el
dre de la bic'cleta.
R~ quilòmetres.
d'Irún de l"especlalissim d'Aerts als
1
'·compenetrar-se i fallà alguna oca- E. Natura>; Fontserè (F. A. E. E. T.);
Barrendero, 7 h. 30 m. 44 s.
....enca
qua
D'ATLETISME
«Sprints» finals, temia fonamentada~6 oportuna per a marcar. En canv1, Esmandia <U. A. Nurmi), l Goozàlez
Vicenç Trueba, 7 h . 33 m. 7 s.
fecas, que tingUé un començament
Setena etapa. - Olten-Zuric, 259'3 ment que l'arrabassés la victòria.
..
rnajona
de
jugadors
de
les
Velles
cu.
A.
Terrassa>.
Ezquerra,
7
h.
37
m.
55
s
.
de
cursa
esplèndid,
es
posà
malaquilòmetres.
01
Del defalliment del basc s'aprofità.
vne.s, amb un esforç mírum, aconEls expedicionaris es proposen sorManuel Trueba., 7 h. 47 m. 24 s.
ment càp a la meitat de la curs.'\
Aquesta és la tercera edició de Jean Aerts per a sortir sol a un tren
~ilten crear joc perillostssun, a l'ex- tir el proper dijous dia 32 ¡¡. primeres
El Gran Premi de 1a Muntanya i hagué de retirarse. Aleshores es la Volta a. Suïssa. En la. de l'any furiós.
La Federació Catalana ha
ern Que, als tTenta minuts de joc, hores de la tarda. Faran el viatge l'ha. guanyat Escuriet.
formà l'equip Pallejà-Roquetas.
Montero,
una
vegada
refet,
reempassat
es
classificà
tercer
l'espa..
m¡:gniflc
avanç
entr'
Gallart,
Saen
autocar fins a Tolosa.
seleccionat el seu equip
1
nyol Antoni Prior, l els organitz.~. prengué la marxa a tota velocitat,
però ja era tard, perquè el belga
dors
esperen
comptar
amb
ell
tamPer fi, la F. C. d'Atletisme, h~
.i
D'·nterès per als maratho El belga Adam guanyà la
li havia tret estimable avantatge.
bé aquesta vegada.
Sev
al. seu ~Quip. La jugada, per la
I
.
•
pans
' • Estr as burg
En l'escamot perseguidor, Danneels tramès la seva inscripció per als
da a execució magnifica, fou pre~ruamans
-propers Campionats d'Espanya q•to:)
~
tindran lloc els dies 24 1 25 del cor&Ué11~:u~~~!~: ~~a~~~iè~i;~e~~ La F. c. d'Atletisme ens fa saber Paris, 18. - La cursa clcl!sta. pa- Les set etapes de què consrent a Tolosa <Guipúscoo).
ll.Ue la cosa passés a m.."ljors' Amb que és propòSit dc la Confederació ris-Estrasburg, que ha. estat diSP'l· ta la gran CUrSa internaCiOnal
&qlleu reauitat acuba la primem part. ¡Espanyola d'Atletisme enviar un re- tada damunt un recorregut de 150
La. volta Ciclista a Suïssa com~nL'equip català estarà integrat per
La llegona part resultà d "dènUques presentant ¡¡. la Marathon Interna- quilòmetres, ha estat guanyada pel ~Ño dissabte vinent, dia 4. ConsAracU, Etter, Femàndez, Lorenzo,
2
C&ractclist!qucs que raute;ior però clonal que es disputarà a Paris el 29 bel a Adam el qual hl ha. esmerr.at ...~ ..
Manzanares, Mur, Piferrer, Vil•es
~ aviat amb tend~c111. favorabl~ del proper setembr_e, per a design!U" el
g
'
tarà de 1.708 quilòmetres I set et~"' ~ants
ual aquell orgarusme proposara. de 15 hores, 26 minuts 1 8 segons.
<F. C. Barcelona), Andreu, Joan
pes Heus acl el detall·
Ut
•
que
a
les
del par..,,~
En segon lloc, ha. arribat rttaltà
P.·nm·e~
(Independent.>. Altafulla.,
venarrtbà ndominardarreries
intensament
Angel,"
les qcele~rar una. prova d e llarga .......... etapa. _ zun.·c-Sam·t .•,..•,
..,..
Arévalo, Consega!, Montfort, Se15-usOll.l:S Glòries. Als dotze minuts, ·el tànc1a.
Bufalo.
ritz, 242'9 quilòmetres; la seva dlra, Serra <BUC), Colomer, Sahllnhd'
Ca~-~-----------------....- - - - - - . lapa.s,
íicultatdemajor
la. pujada al Fiu~
~~aconseguí,
~¡ seu únicper
gol.mitl:\
Aquestdeequip
dor, Tugas (G. E. i E. Gironí), Mon2.386ésmetres.
tota, Pratmarsó (Junlor F. C.);
~esllP:iJe~~~ ~m:n~:~
~J
\11~
Segona etapa. - Saint Mor~tz..
Staat <C. E. Natura), Fontseré
--p;tncta entre els seus davanters.
Lugano, 223"6 quilòmetres; oferetx
~a l'equ1p veterà sobresortiren
(FAEl!:T), Esmandia cu. A. Nurmn,
Les mes competides, les dl' major iaterès I màxima emoció
la ràpida davallada de Jullerpas 1
l Gonzñlez (U. T . Terrassa).
~
San~uzman
i el tercer defensiu;
~.
~:
Al
'1
la.me•~ue~ada
al
Bernbard!.n,
de
2.1l65
1 li(:lllànd Burgucte, Folch, Amposta
a.:.
~
'-./
~
,.. _
Com pot veure's, en aquesta 'll'C
17.
Tercera etapa. - Lugano-Lucerna,
lecció hl manca Joaquim Roca, el
l
Quallllcal com un dels millors a ·EUROPA
205'4 quUòmetres; l'Unic desnivell
ferm puntal de !"equip de Catalu~:a Selecció Espanyoi-AthlèAPOstes mulues - QulnleHa americana
important és el Gotthard, de 2.112
nya, per pesar da1nunt seu una l•bUC V
REUNIONS CADA NIT
metres.
surda 1 inoportuna desqualificació.
ençuda a Río de Janeiro
Quarta etapa. - Lucerna-Ginebn,
b•Ul~AHTES 1 FESTIUS, rARDA L NIT
Aquesta absència, causarà gran
86'9 quilòmetres; és una de ;es
~""1 de Janeiro. 18. -La seleccló
de TAXlS COL·LECTIU I AUTOBUSOS lletra P.
perjudici a l'equip català.
-wn la
Servei
menys di!lcultoses I presenta el CIJU
u, 1_ ro
de futbol ~pan;¡.-ol-AthOa¡ de la Plaça Catalunya
Els expedicionaris es propos~m
de Mosses
--=.
dc
PREFERENCIA,
t
pt"•
Banyoles. - Un divertit
aspecte
de atla últimament
caça de l'ànec eñ el festival dê sortir passat demà, dijous, dia 22,
~ 4 Mattrid, ha esl.&t vençuda
GENERAL, 1 p&a
Cinquena. etapa. - Glneb--"'··r......D't"
natació
celetlr
a primeres hores de la. tarda, fent
liols a o pel Vasco de Gama.
na, 249"8 quilòmetres.
<~to Vllarrubias)
el viatge en autocar fins a To!OM.
Organitzat per l'Olimpic Club i.:>u
celebrat el diumenge, en aigües de
la platja de la. Mar Bella., del Poble
Nou, el Campionat d.! Catalunya
2.000 metres en mar lliure.
Va guanyar la prova, molt desta-cat, el nedador de la Federació d 'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola.
del Treball, Salvo, en 36 minuts i
49 segons, categoria t.enior, segult
d 'Olplos, del Barceloneta, en 37 minuts i 28 segons, 1 de Boqueres,
campió de jumors, 1 d'Alpardané l
Bemal, aquest darrer campió de üebutants.
A mltja cursa. es retiraren Escudero, del Barceloneta, 1 Cazorla, de
l'Olimpic. Gòmez de l'Athlètic, també va. abandonar al cap de poca E:S·
tona de començada la cursa.
Els resultats foren:
Salvo, Facet, 38 ·minuts, 49 segons.
Olmos, Barceloneta., 37 m. 28 s.
Boqueres, (íd.), 37 m. 36 s.
Albardarre (Faet), 40 m. 16 s.
Bernal <C. N. Barcelona), 41 m.
47 s.
Lecha. (C. N. Barcelona), Agmlar (id.). Ullan (Barceloneta), &rrano (P. i S.), P. Francisco CMe1l-

•

Austria trenca les re·
lacions esportives
amb Alemanya

CANODROM~PARK
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GRANS CURSES DE LLEBRERS

U. E. de Sants, 1
Velles Glòries, 2
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Totes les causes ¡ustes troben ressò en LA HUMANITAT

la humanitat
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CURSES DE LLEBRERS
Les reunions de dissabte i
diumenge al Canòdrom del
Guinardó
Resultats de les curses celebrades
en el transcurs de les. reunions rle
dissabte 1 d1umenge al canòdr om del
Gulnardó:
Dissabte a Ja tarda:
v cursa llis3 a 375 iardes.
1. <<May Perdu» de M. Mll', 27" 1-5
2. «Rudy», de S. Mateu.
No collocats, Normanda Tarsan,
Moreno, Chimenea.
2.• cur•.;a ll isa a 375 Iardes
1. uGuajira»,
de J . Cabellos,
26" 2-5.
2. ((}.fiss Torres», de J . Branera.
No coHocats, Nina, Botafogo,
Wantky.
3." cursa llisa a 375 Iardes
1. «Saeta», de J. Nadal, 25" 1-5
2. «Lliga Kama», de M. Arrondo.
No coHocats, Pitues, Negro, Set Soles, Brica.
4." cursa llisa a 450 Iardes
1. uMarchnana», de J. camps,
32" 1-5.
2. uKuka», de P . Clapere.
No collocats, Bombita, Tim m ,
Asturiana, Belli.
6.'' cursa lliS!l a 450 Iardes
1. «Presses», de J. Cabellos, 31" 3-5
2. «Fantasma», de P. Conde.
No coHocats, Torijeña, Chispa, Cent ella, Cascabel.
6." cursa llisa a 450
1. «Sonia», de B. De EspojnelJa,
31" 1-5.
2. «Ginkama», de P. Conde.
No coHocats, Carubl, Titina, Barbas III, Eskatua.
7.• cursa IIIS!l a 450 iardes
1. cCallao», de E. Guerra, 30" 3-5.
2. «Longa Niza», de V. Mes.
No col:l.ocats, Cancr..1ete, Almanzora,
Calsutet, Sanguijuela.
8." cursa llisa eliminatòria a 375
Iardes
.
1. uMarchena», de J . Caps, 25" 2-5
2. «Euka», de P. Clapera.
No coHocats, Saeta, Miss Torres.
e.• cursa a 350 Iardes valia
1. uAngullillo», de M. Macaya, 58"
2. «Dulia», de P. Bosch.
No collocats, Vals, Diputada, M.
Dissabte a la nit:
1.• cursa llisa a 375 Iardes
1. Empat entre <<May Menju»
cMay Merdm>, 27" 4-5
No collocats, P osturas, Mal de
Ventre, Normanda, Pota Ra.nca.
2.• cursa llisa a 375 Iardes
1. «Confitera», de A. Senillosa, 27"
2. «Miss>> de L. Bertrand.
No coHocats, Wantky, Rudl, Moreno, Chimenea.
3.• cursa llisa a 375 iardes
1. «Miss Torres», d 1 J . Branera,
26" 3-5.
2. cGuajira», de J . Cabellos.
No coHocats, Set Soles, Negra,
Brinca, Botafogo.
4.• cursa llisa a 450 Iardes
1. «Zulima», de B. Pérez, 31" 3-5.
2. «Saeta», de J. M.
No coHocats, Nina, Bombita, Bolero, Corso.
!i.• cursa llisa a 480 Iardes
1. «Torijeña», de M. Trigueros,
Sl" 1-5.
2. «Delfina», de M. T. Oliver.
No coHocats, Fantasma, Sirena, Pltusa, Marchena.
e.a curS!l ll isa a 450 Iardes
1. <<Mar ina», de C. Cubillo, 32" H >
2. Empat <<Kuka>>-<<Pocholo».
No coHocats, Cascabel, Flecha, Lliga Kama.
7.• cursa llisa a 450 iardes. Final
de la Copa d'Or Canòdrom Gulnardó.
1. «Dolla», de S. Marca, 29" 3-5.
Cinc punts.
2. <<Box Boy», de S. Fargas. Tres
punts.
No coHocats, Cagrejon, Granate
Ortega, Tigre.
Classificació final:
1. <<Box Boy», 12 punts.-2. «Dolla», 5 punts.-3. Empatats «Cangreja» i «Graate» a 3 punts. Guanyador de 1a Copa d'Or, «Box Boy».
8.• cursa llisa a 450 iardes.
1. <<Aguilillo» de L. Macaya, 30"
2-5.
2. <<Callam>, de E. Guerra.
No coHocats, Almanzora, Longa N1ZJ., Calsutet, Kakatua.
9.• cursa llisa, eliminatòria a ~75
ludes.
1. <<Zuiima», de D. Pérez, 26"
2. <<Saeta», de A. M.
No coHocats, Guajira, Confitera,
Negro, Miss.
10.• cursa a 450 iardes valies.
1. «Barbas lli», de J. Orteu, 31"
4-5.
2. «Tibirimbi», de J . P.
No coHocats, Chispa, Diputada, Titina, Chubasco.
Diumenge a la tarda:
1." cursa llisa a 375 iardes
1. «Tarzan», de L. M. 27" 2-5.
2. «Rudy», de s. Mateu.
No coHocats, May Dormo, Posturas, Normanda, Chimenea.
2.a cursa ll isa a 375 iardes
1. «May Perdu» de M. Mir, 27" 3-5
2. «May Menju», de E. Gallert.
No coHocats, Mal de Ventre, Botafogo, Brinca, Moreno.
3." cursa llisa a 375 iardes
1. <<Guajira», dc J . Cabellos, 27".
2. <<Miss Torres», de J . Branera.
No coHocats, Wontky, Nina, Negro,
Miss.
4.• cursa llisa a 450 Iardes
¡ «Lliga Kama», de M. Arr ondo

1. «Ben Hun, de C. CubUlo, 24"
1-6. Rècord de Ja pista.
2. uBox Boy», de S. Fargas.
No coHocats, Pressas, Flecha, T orijeña, Kakatua.
8." cursa llisa a 375 Iardes.
1. uCallao», de E. Guerra, 25" 4-5.
2. «Almanzora», de F. Lucas.
No coHocats, Longa Niza., Calsutet ,
Titina, Sanguijuela.
9." cursa a 450 lardas, obstacles
1. <<Barbas llb, de J. Oorteu, 31''
MORT SOBTADA
2-:7. Rècord de la p!-sta igualat.
Fou trobat a la via pública, en
2. <<Tibirimbi», de J. F ranci.
greu estat, Josep Zorrllla i Mollar,
No coHocats, Aguilillo, Vals, Dipu- de cinquanta-dos anys, el qual morí
tada, Marcharnalo.
moments abans d'Ingressar al Dispensari d'Hostafrancs.
La mort, segons el comunicat faLes reunions de dissabte i cultatiu,
fou produïda per hemorràdiumenge al Kennel Club de giaPerinterna.
ordre del jut¡e, el cadàver
fou traslladat al dipòsit de l'HospiBarcelona
tal Clínic.
Els guanyadors de les reuruons ceATROPELLAMENT GREU
lebrades els passats d1ssabte i diuA la carretera de Mataró l'auto
menge al Canòdrom de la Dia¡;oual
núm. 33534 agafà Francesc Castillo
foren els segi.tents:
Vergé, de vint anys i li causà la
Dissabte tarda. - Fitero, Kelly, ifractura.
de la clavícula dreta.
Mínima, Joyfull Kltty, Sony, Al&.dino,
Després d'auxU!at al d1spensari del
Speely 1 Galloping Major.
districte, el lesionat passà. a l'HosDissabte rut. - Caligula, Landa, pital de Sant Pau.
Clarlon, Aladino Barbata, Mute Inquiry, Chlgtoper, Alacràn, Chalao,
EQUIPATGE QUE DESAPAR EIX
Brideghom.
Quan Ernest Plerre anava a emDiumenge tarda. - Barbicana, Laburnum Belle, Jurit, Marcktime, Wa- barcar cap a Mallorca, en baixar
lly Leningay, Speedy, Trinquete, Pre- de l'auto que el portà fins al moll
se 11 apropà un noi i se 11 oferí per
gonera i Bólldo.
traslladar l'equipatge al vaixell. El
Diumenge rut. - Pancho II, Zitro, minyó desaparegué amb la maleta,
Perfection, Sewarsid, Cant-be, Barba- on hi havia efectes per valor de
ta, Buril, Pubilla i Tabaco.
1.300 pessetes.
Per a aquesta nit, al <<Kennel» s'aEl furt ha estat denuclat a la ponuncien deu interessants curses, el licia.
programa del qual donem a part.

L'ORDRE

TEATRE I CIN EMA

PUBLIC
*

Divendres s'estrena «La
Criolla» al Gran Price

Canòdrom Guinardó

CURSES DE LLEBRERS
PROXIMS DIES DE CURSES, DIJOUS A LA NIT I DISSABTE I DIUMENGE TARDA I NIT

PISCINA GUINARDO
oberta al públic a partir de les vult del maU
~A PENERAL, 0'50

ENTRADA AL RECINTE I PREFERENCIA, 1 PESSETA

Mitjans de comunicació: Servei especial d 'Autobusos Roca, sortida carrer de Pelayo. - Autobusos Lesseps-Avinguda Man.tany. - Tramvies d'Horta

___________*____________

DE

HOLLYWOOD

TELONS CURTS
Nil AL COLISEU POMPEIA ...

Aquella esperança que ens quedava s'ha esvaït. La temporada vinent
tampoc no podrem veure teatre català al Coliseu Pompela. Hi ha qui
ens ha assegurat que dissabte passat, a la tarda, quedà el local a disposició d'un empresari que pensa
destinar-lo a teatre castellà. Serà primera actriu d'aquesta companyia
Rosaria Sàlnz de Miera i primer actor Ricard Fuentes.
On anirà, doncs, Assumpció Casals?

Mentre eren fora eis amos de la
casa-torre de l'avinguda de la República Argentina, números 48 i 50,
la serventa Ma¡dalena Jacoba, de
setze anys, es banxà i deixà oberta
l'aixeta del gas. Morí asfixiada.
Els veïns s'adonaren del fet degut a la forta fortor a gas que
sortia. de la casa. Avisat el Jutjat,
<< LES NOIES DE VALLCLAacudí al lloc de l'accident i hi trobà
RA» I AL TR ES COSES
el cadàver de la dissortada noia.
Agustí COllada és Infatigable. DesEl jutge ordenà l'aixecament del
cadàver i la seva conducció al Di- prés d'haver enllestit «Aurora Bopòsit judicial.
real», comèdia de la qual ja en parlàrem en una altra ocasió, ha posat
COL-LISIONS DE VE}f l · fi al darrer acte de la comèdia «Les
CLES
noies de Vallclara». Per cert que
Al passeig de Gràcia topar en el ambdues
comèdies seran llegides pel
taxi propietat d'Alfred Ferrando amb
l'auto particular 60009. El xofer del seu autor, i d'ací pocs dies, als comtlaxi r esultà amb lesions a diverses ponents de l'Associació de Teatre
parts del cos.
Selecte.
- Un autobús de la Comoanyia
Roca topà al carrer de Provenca amb
DOS AUTORS EN CERCA
un taxi. La passatgera Sofia BehD'UN EMPRESARI
rend i Cohn, de quaranta-nou anys
No es tracta del Utol de cap cohabitant a la rambla de Prat, resul~ mèdia. El cas és que els nostres comtà amb ferides a ambdues cames.
Hom donà compte del fet al Jutjat panys en la Premsa, Albert Torrellas
de guàrdia, on foren portats els con- i Antoni Corma, han acabat una
ductors deis dos vehicles. Foren alli- comèd1a catalana que interinament
berats després de prestar declaració. titulen «El xofer nou».
- Al Dispensari de Sarrià fÒren
Diuen que sense fer-se massa illuauxiliats Josefa Soler 1 Armengol, de sions respecte a les possibilitats d'Uvint-i-sis anys, i el seu espòs, Ma- na llarga temporada de teatre catanuel Cortit 1 Ferrer, de vint-1-vuit. là, degut a la manca de subvenció
La .primera presentava ferides de
pronosti<:. reservat i el segon, lleus, i de locals disponibles, estan dispoa consequència d'haver topat un auto sats a donar la nova comèdia a la
de llur propietat amb un camió que primera companyia que es formi, a
es féu escàpol.
base d'Una bona dama i galan jove.
L'accident ocorregué a la carreteTambé ha.n acabat una altra cora de Pedralbes, cantonada al carni mèdia, en castellà, destinada a la.
de Güell. L'auto en el qual viatjaven companyia
Dfaz Artigas-Collado.
els ferits restà completament destr oçat.

En eis primers d1es d 'haver-se iniciat les curses de llebrers al Canòdrom Parc de Barcelona no érem pas
gaires eis aficionats a aquest nou espectacle. Recordem que llavors hom
podia situar-se on millor li plagués,
puix que hi havia Uoc per a triar.
Avui, si voleu trobar seient o un lloc
convenient per a presenciar bé iPS
curses, cal que us hi trobeu bona estona abans de començar perquè després s'omple de gom a gom. ¿Quins
h an estat els factors que han contribuït a desvetllar aquesta gran afició per les curses de llebrers?
Hi ha contribuït, en primer terme,
l'espectacle en si pu la seva emoció,
per l'emoció que li comunica la cridòtia de trenta o quaranta mil persones alhora esperonant el gos q'le
cadascú creu guanyador. Són uns moments que per sl sols ja justifiquen
l'increment de públic i l'èxit de les
curses de llebrers. Si sou bon observador podreu constatar com els gossos en sentir-se esperonats pel públic forcen la marxa i practiquen una
sèrie de travetes per tal d 'aconseguir
la. llebre. Aquestes travetes -::onsiste1xen a tapar-se uns a altres, pegar
cops de cap al contrari per tal de
fer-se pas, etc. Es, doncs, un joc
d'habilitat 1 cames, sense trampa de
cap mena, J10ble, impressionant i que
té l'avantatge de practicar-se a l'aire
lliure.
Un altre factor important és que
en aquestes curses no intervé el <<jockey», com en les curses de cavalls.
Els llebrers corren lliures de la mà
de l'home i el bon aficionat pot fer
HI HA AS ES QUE FINS
càlculs d'acord amb la vàlua de cada
MOSSEGUEN
gos. Els assidus concurrents que asAhir fou portat a l'Hospital Clínic
sisteixen a aquesta mena de curses
es fan una rstadistica on figura el el ve1 de Fonollosa Domènec Canals
nom de cada gos i el temps que em- i Grau, de vint-i-set anys, el qual
pra, segons precedents, en recórrer presentava la fractura oberta del
els 300 o 500 metres, que són les cur- radi de l'avantbraç, prod\Jïda per la
ses més corrents. Amb aquestes da- mossegada d'un ase.
des tenen assegurat un 70 per 1Gil de
UN QUE ROBA A UN PR ES
l'èxit, no un èxit absolut, perquè si
Pere Lusitan, que es troba 9. la.
no existeb<: la mà del ujockey» que p~esó,
ha
tramès al Jutjat de guàrpugui fer fallar els seus pronòstics, d1a una denúncia
contm un individu
hi ha una sè1ie d'accidents que els al
qual encarregà que portés a una
poden fer fracassar, tals com l'en- altra
un aparell de ràdio que
tretenir-se el gos favorit en donar-se tenia casa
el denunciant, p~r valor de
la sorUda, trobar-se tapat peis altres 2.000
pessetes, i aquest se n'ha aproetcètera. Malgrat tot, juguen amb piat.
avantatge sobre els altres espectadors
qu:J no tenen cura de fer-se l'estaACC I DENT MORTAL A LA
distlca.
PLATJA
Mentre es banyava a la platja de
L'escull més dificil de superar per
a aquests aficionats, que podem ano- Castelldefels, Vicenç Lopey i Amumenar In <<càtedra>> del canòdrom, els guet, de vint anys, sofri una lusió al
posa l'empresa. Es tracta d'arrengle- cap. Fou tret de l'aigua en greu E;Srar entre cinc gossos coneguts un de tat i traslladat a l'Hospital Clínic de
nou, un debut. Fa bonic de veure Barcelona, on ingressà cadàver.
El jutge ordenà que fos pJrtat al
aleshores com cuiten tots els catedràtics a posar-se en primer rengle Dipòsit jud1cial.
per tal de presenciar el passeig de
llebrers que precedeix totes les curses. Els seus ulls no tenen altra misAUTO M OB I LIS M E
sió que guaitar fit a fit el mou ciutadà». <<No farà res aquest gos», diu
l'un a l'altre. Sovint aquell gos que
semblava mandrós durant el passeig Nuvolari guanya el Gran
surt disparat com un llamp en veure
passar la llebre. i guanya destacat
Premi de Niça
dP tots eis altres. Un mal d1a per
Niça,
19.
- Sobre el recorregut
als tècnics 1 de guany per a l'espec- de 323 quilòmetres,
fou disputat ahir
tador que travessa unes pessetes i el III Gran Premi Automobilístic
de
no vol escalfar-se el cap amb esta.- Niça, que fou un triomf dels Alfa
distiques.
Romeo i del famós conductor italià
Ha fomentat també l'afició la fa.- Tazio Nuvolar!.
cilltat per a traslladar-se als canòA mitja cursa les posicions eren les
droms. Per a anar al Canòdrom Parc següents:
(Sol de Baix), posem per exemple, a
1. Nuvolar!, en 1 h. 31 m. 52 s. 2-10
més de l'autoòmnibus lletra E i de (promedi de 104,953 quilòmetres per
tots eis tramvies que van a Les Corts, hora).
2. Louis Chiron.
~1".
' s'ha establert un servei collectiu de
taxis des de la Plaça de Catalunya,
3. Dreyfus, etc.
2. «Pitusa», de R. RoseUó.
La segona meitat de la ~ursa fou
No coHocats, Saeta, Bombita, Cen Plaça d'Espanya, Bar Xicago i Passeig de Gràcia-Sa.Jmerón.
un constant roda a roda entre Nuvotella, Set Soles.
s.• cursa llisa a 450 iardes
Aquesta setmana al Canòdrom lari, Chiron i Dreyfus. No es registrà
l· <<Chubascm> de J. Nadal, 31" 2-5 Parc hi ha curses extraordinàries, cap novetat fins la ò:uTera volta,
2. «Cascabel», de A. Perís.
puix que a més dels gossos ja cone- que fa decidir-se amb la victòria de
No coHocats, Marchena, Zulima guts n'hi figuren d'altres procedents Nuvolar!.
Euka, Corsa.
' dels millors canòdroms d'Europa. Es,
La classificació s'establi com segueix:
6.• cursa llisa a 375 Iardes
doncs una setmana de gala.
1. Tazlo Nuvolar!, sobre Alfa Romeo, en 3 h. 4 m. 59 s. 5-10 al promedi de 104,541 quilòmetres per hora.
2. Louis Chiron, sobre Alfa Romeo,
en 3 b. 5 m. 7 s. 9-10.
3. Dreyfus, sobre Alfa Romeo, en
3 h. 5 m. 11 s. 6-10.
4. Sommer, sobre Alfa Romeo, a
dues voltes.
5. Chambot.
AVUT, NIT
6. Sofletti, etc.

FIGURES

Després de la intensa labor que ve
r ealitzant la companyia Visita IApez i Giménez Sales per tal de presentar amb tota cura la nova. producció de Gaston A. Mantua, «La
Criolla», hom pot anunciar que
aquesta obra serà estrenada al Gran
Price el proper divendres a la nit.
Tot fa pressentir que l'esmentada
obra desvetllarà un interès poques
vegades igualat ¡ que donada per la
notable companyia del Price va a
obtenir un triomf del q-..1al se'n parlarà a tot Barcelona.
No cal dir que l'Empresa del Price
ha posat tot el seu esforç per assolir que la presentació de «La Criolla» no deixi res a desitjar, tant pel
que toca a decorat com a tots els
altres detalls escènics.

MORT PER ASFIXIA

L'afició a les curses de
llebrers

OIMARTS, 20 D'A COST DEl

)

. >

UNA TOURNEE PROFITOSA

VERNA

El Comitè organitzador de la Unió
Professional del Tècnics Cinematogràfics Espanyols ha estat treballant
intensament des de la seva constitució, en establir la trajectòria a seguir per aquella entitat.
Estructurada la forma en què
aquella s'haurà de desenvolupar, l'esmentat Comitè donarà a conèixer
verbalment la finalitat de la Unió
Professional de Tècnics Cinematogràfics Espanyols avui, dimarts, dia
20, a la sala d'actes del Casal de les
Comarques Catalanes, passeig de
G ràcia, 35, a dos quarts d'onze de Ja
nit.
A més, el Comitè organitzador té
el propòsL de convocar l'assemblea
de constit'Jció de la Unió Professional de Tècnics Cinematogràfics Espanyols per al dia 25 del mes corrent.

PI TOL

VETATS ?

El plet que s'havia susc1tat a propòsit de l'empresa del teatre Novetats sembla que ha acabat quedant
com, a únic empresari el senyor Portabella, el qual estudia la manera
de portar a cap una tempo~ada de
teatre català la tardor pròXlma.
Aquesta nÓticia confirma el que
diguérem anteriorment. Això és: tindrem teatre català al Novetats, en,eara que no sigui com s'havia fet
córrer, a càrrec dei senyor Canals.

Per aquesta vegada el juí critic
ens ve de més enllà de les fronteres. No és la primera vegada que els
estre.ngers s'ocupen de Benet Perajo, en sentit encomiàstic; però avui
la noticia ens la porta un tècnic
austríac que actualment es troba a
Madrid.
-En saber els meus coHegues i
paisans que venia a. Espanya, em
parlaren de Benet Perojo, i digueren
que era el millor director de peHicules que hi ha a Espanya.
-No us donaren altres noms?
-No. Alli, de la cinematografia espanyola només es coneix Benet Peroja.
Al cap de pocs dies, «Herr» Levyl'autor d'aq-..1estes declaracions-, assistia a la projecció de «Rumbo al
Cairo» darrera realització de Benet
Perojo: En acabar Ja prova, «Herr»
Levy s'adreçà a uns quants i digué:
-Benet Perojo no ha d'aprendre
res dels estrangers. Aquest film el
pot slgm r quaisevol d~ bons directirs que actuen a Amènca .. I he de
dir més: jo desafio que vmgui un
director estranger i faci a Espanya
u::a. pellícuia com «Rumba al Cairo»,
emprant els mateixos elements que
ha emprat Perojo. No hl ha director
capaç de superar la tasc~"' d'aq-aest
home.
Aquestes paraules foren escoltades

FA

la Unió Professional de Tèc· AVUI DIMARTS, ESTRENA
nies Cinematogràfics Es·
panyols

Ho és, certament, la que porta a
cap la companyia catalana de Joaquim Torrents, les finalitats benèfiques de la qual no desconeixen els
nostres lectors. Per ara porten recorregudes d1verses poblacions de les
comarques tarragon1nes, on nan
aconseguit èxits brillant1ssims.
Aquesta ,companyia ha d'estrenar
diverses obres durant la seva tour- ~--------~*:------~--nés per acabar representant-les en
algun local de Barcelona.
TEAT RE CATALA AL N O- AVUI, DUES GRANS PRODUCCIO

Els cineistes austríacs consideren Benet Perojo com el
millor director espanyol de
peHícules

HILUE

per
P AUL LUKAS
1
CONSTANCE CU1\1i\IINGS

l~uién m
ató al Dr. [ro~fiYl
per

VINNE G IBSON
UN

PROGRAMA

EXCEPCIONAL

*----per gran nombre de persones, entre
les quais hi havia alguns periodistes madrilenys i no pocs professionals dM cinema.
Nosaltres fa molt temps que estàvem convençuts que Benet Perojo
és el mestre dels directors espanyols, però ens plau que aquesta opiruó ens arribi ara de tan lluny i portada per «Herr» Levy, un dels operadors de més anomenada a Alemanya.
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Presentació d'Artistes Associats

·*El QUE PUBLICA «CATALUNYA
TEATRAL»

Malai&
nyons

«Els amors de Judit>, de
J. Navarro Costabella, i «Una
vegada era un príncep», d'A·
peHes Mestre;;

!!!!!!!!!!

En el número 83 de la important
biblioteca <<Catalana Teatral», corresponent a l'ctual quinzena es publica la comèdia en tres actes de l'exceHent noven:-· ~ 1 comediògraf J.
Navarro Costabella, tit-Jlada «Els
a.mors de Judit>>, la qual ha. estat estrenada fa poc pel quadre escènic
Mossèn Cinto, que dirigeix Andreu
Guixer-guanyador de la màxima
d1stlnció en el concurs de companyies amateurs enguany-, i interpretà el rol de la protagonista la notable actriu Pepeta Forners.
«Eis amors de Judit>) ha valgut a
N~varro CostabeUa un dels seus
èx1ts de teatre més legítims ja que
ultra estar escrita amb gron digni~
tat literària, és obra qae posseeix
aq'le!les qualitats escèniques Imprescindibles per a interessar 1 commoure l'espectador. Es per això que cEls
amors de Judit»- n'estel segursserà una de les comèdies que més ~s
representaran en el curs de la propera temporada.
Per al número vinent «Catalunya
Teatral», en adhesió
l'homenatge e. ApeHes Mestres, anuncia la publicació de la discutida obra <<Una
vegada era \m prfncep», darrera producció escènica que ha estrenat el
nostre gloriós poeta i dibuixant i
en la qual estableix amb tota valéntla el trioml de1s sentiments d 'amor
per damu ~ dels tradicionals interessos de la reialesa.
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EAJ - 39 - RADIO BADALONA
12: Obertura. Senyals boraJ'iS.
Música · arlada.
13: Música de Revustes.
14: Música selecta.
14'30: Fi de l'emissió.
19 : Obertura. Senyals horaris.
Música selecta.
19'30: El disc del rad1ooient.
20 : Cotitzacions.
20'05: Música variada.
21: Noticari. Servei Metereològle.
21'15: Radiació de música carllcterfstlca.
22'15: Notícies de Premsa des de
Madrid.
22'30: Jazz.
22'45: Fi de l'emissió.

Avui la primera jornada dels ------*
Campionats Socials de Les Mutualitats de Catalunya
Salts al C. N. Barcelona
Avui, d1marts, a la plscina del
Diumenge passat tingUé lloc en un
C. N. Barcelona, a dos quarts de set dels salons de la Casa Ciutat de Vic
de la tarda, es celebrarà la primera una reunió d'entitats mutualistes, la
jornada dels Campionats Socla1s de
é
bj te donar a caSalts en la qual prendran part la qual tingu ~r 0 ec
majoria deis especialistes de l'esmen- nèiXer oficialment el nomenament de
tat Club.
delegada-representant de la Comis~ salts de trampoli per a aquesta sió organitzadora pro Federació i
pnmera jornada seran els seguents: Foment del Mutualisme Català per
Salt mortal de front <una volta, amb
.
Impuls). Grup primer. Número 3 1 la comarca, recar.gut a favor del
carpa enrera ((Grup 2. Número 91. «Montepio Ausonense de la Sagrada
A més s.'hauran d'efectuiU' tres salts 1Familia» d'aquella població.
voluntaris.
També s'efectuaran els següents
Amb aquest motiu, es prega a totes
salts obligatoris de palanca: Salt de les entitats mutualistes de In comarfront (àngel, amb inlpuls) 1 patada ca que per a qualsevol suggerència
a la lluna, sense impuls. A més, s'hau- ¡ 0 consulta es serveixin adreçar-se a
ran d'efectuar tres salts voluntaris.
.
El proper d1jous, dia 22, a Ja ma- 1 esmentada delegació, amb do¡niclll
teiXa hora, es celebrarà la segona i al carrer de Manlleu, 67, de la ciutat
darrera jornada d'aquesta competició. de Vic.
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Tots els republicans llegeixen cada dia LA. HUMANITAT

---

-

L',

Er

1;1¡

Nt
nt
Pe

Ci

Al

l¡

......
•

11

la• humanitat

La Justícia
TRIBUNAL DE VACANCES

CAMISERS

r cprestntació de la ciutat de

11tlll integrada. per l'alcalde daJlf'l1ers' blació, M. Auguste Alberti-

GRANS REBAIXES PER FI
DE TEMPORADA
Q\lella ~esc Pérez. president del ColJI; ~r~e Turtsme franco-espanyol;
¡111l~.c;te parant, del Com~ll Jurid;c
.r\~g"i;ena· Jean Noury, dtrector ue
~ d e Beziers, i Eugène Badel
ItS ~~ vtsltat l'alcalde accidental,
¡sl. or Jaurnar de Bofarull, per ex~n~;~.r-Ji ¡'afecte que aquella pobla.pre:·(r:mcesa sent per la capital de
èJó it~'!\, a la qual dedicà grans
0111 ~ El senyor Jaumà de Bofarull
Nou periòdic aragonesista. - El
tlOS~· la viSita 1 pregà a l'alcalde cRena.clmlento Aragonés», és el tiscr·5 ...¡ers que fos portador d'una tol <!'un periòdic aragonesista. que
deeet~~ salutació de la ciutat de
començarà a. publicar-se a mitjans
~lona
del vinent setembre. E;tarà redactat
CRIDA D'ESTRANGERS pels aragonesistes d'esquerra. 1 defensarà l'Autonomia d'Aragó.
La aorsa Municipal de Treball
passeig de la Indústria, 11), prega
( e vuJguin passar per les seves ofic¡~es qualsevol dia .feiner, d 'onze
~el ~ati a una de la. tarda, per tal
d tractar d'un Important assump~ relacionat amb la seva Carta
d1dentitat Professional, els senyors
trangers que a continuació es re:Ctonen: Guillem Mitchell Petrino,
sonnerberg, David Ventura
}.ben Guillerm.lna Schmltz, Domènec
sou!.~ Joan G. David, Frederic Geh·
re p3 u wuest, Maria Lafoucrière,
gmt Leopold Meyer, Valdemar Moser pere A. Magli, Nicolau Samento~ Artur Schneider 1 Hedwig

NOTES POLITIOUES

.. . *

Preguem ats nostres tectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establiments anunciats en aquestes
planes
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CONCURS PRIVAT

Fins al dia 26 del mes qt.:e som,
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NOTICIARI
Un home ofegat. - S'ha denunciat al jutjat de lt\làrdia que en un
viver de musclos fou trobat un home
mort.
El cadàver fou traslladat al Dipòsit Judicial. Per ara. no ha estat Identificat 1 hom Ignora sl es tracta d'un
accident casual, d 'un crim o bé d'un
suïcidi.
L'afer Brlto. - Els dos apuntadors
qe teatre que presentaren la r eclamació contra el baríton Eduard Brito per sous que els devia, vist que
l es joies embargades al cantant són
falses, han presentat una denúncia
criminal per suposada falsedat.
El jutjat de guàrdia ha Instruït les
primeres diligències.
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PERILL

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

«01LGASn Patent

Tel.

Oar;¡

d'estiu prOpis c;>e1
banquei.S l festes

Telèfon

1!1!¿3~

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C~

conel.x a fons català, castellt., uati, grec, trancés,
càlcul, comptabillta.t, taquimecanografia, batxl·
llerat. pràctic en l'ensenyament. S'ofereix. Escriure a La Humanitat.

I
ENUENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

·-

VIES

URI~JARIES

MATRIU
Visita economica cie ti a 11
, _ TALLERS, 17, entresol

l'

l<'Undaaa l'any 11112

AS de l'automobilisme

Núm. 3;JO.

' JOVE. mecanògrafa •
auxmru· d 'ortclna s'ofereix sense pretensions.
Escriure a La Humanitat.
Núm. 326.

SABATERES

P

0

8

30 $ TOT ESTAR

DOS AMICS a rot estar desitJo, preu econòmic. Escriure a La Hu•
manitat. Núm. 301.
1 o 2 AMICS tot estar, tot confort. Ba.l.x de
Sant Pere, 16, ler. 2a.

o.

urac (amb entrada)

o.

Drac (amb entrada>; tercer, lnca-E'ollen·
l Forment01

sa

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

ex·

CondlciO TOT PAGAT, botels primera, autos o autocars. oeuenoon·
cia., Impostos, propines, etc., etc. SORTIDA UlARlA des d'una persona.
Agents especialment autoritzats per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda I reserva anticipada de r;>assatges. Deacomptes especials a Entitats Culturals, Esportives I Obreree
Solament tracteu directament amb i'UNICA

HORTA VALENCIANA
RESTAURANT
TORRE BAN SEBASTIAN. (Telèfon 14342)

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
(Representació, sense Intermediaris, dels mmors Hotels)

Tel. 15457 : Barcelona

Rambla del Centre, 35

CLIN ICA GALL EGO

U237

- VIES

URINARIES

PELL SANG VEN ER I PROSTATA .
Carrer Nou Cle la Rambla, tl
OIAtERMIA - Directora Or Riu Porta lMPOTENCIA
MATRIU
Consulta, 11 a t, 4'30 a 9. f, 10 a 1
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
¡j.l\ltOEWNA, VIa Ullet.aua.
M.AUI:UU! t'asselg Qe lll vasteUaOI\ l'l
l:Sort.1des setmanaJB els Olssnbtes, a lea l~ Efectuaran el serval Les motonaw
aCI UDAD DE SEVI'.LAII l cVILLA DE MADRID•
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortldea çada d1B (Uevat et.e dlumeo~res) de ~arcelona 1 Palma. a lea
21 nores per tes motonaus
tCIUDAD DE BARCELONA» I cCIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA1 BARCELONA · MAO I BARCELONA • EIVISSA
ESCALES A TOTS ELS PORTS OE LA M.ElJl·
LlNlA COMERCIAL aMtl
TERRANIA. NORD O'Ai'lUOA I OANARJ.ES. - Sortides QUlnzenaJB de Barcelona els dljous. LlNIA COMERClAL BILHAO • CAUlZ - OANARIES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD O'I!!SPANYA. - ~rUdes QUID·
zenaJB de Hllbao ela rtljOUS. LlNIA RAPIDA l.l.EUULAR ENTRE ESPANYA
1 'l'ERRJTORIS UE LA OUlNEA ESPANYOLA IFERNANOO POO). - Sor·
ttdes el dla 11 de cada mes. amb escDJes a Valéocla. Cadlz. Las PaJmaa. santa
cruz de Tenerlre 1 Freetowo, Santa [Sabel de Feroaodo Poo. Bata. Ko¡o 1
Rlo Benlto pele vaixells
•CIUDAD DE CADII• t uLEGAZPh
MELILLA
· ORAN
UNIA "EUW.AR ENTRE BAR::ELONA • AL~CANT
1
ela diUuta
K
SOr\ldes de
1

I

VALENCIA, 169. prat,
entre Muntaner 1 Aribau.
Habltacioos nigua corrent; confort.
1 o 2 AMICS tot estar
tot contort, 35 ptes. setmanals. Roca.!ort, 3, 3er.
3ra.
HABITACIO sols dormir. Rambla de les Flors,
16, 2on.
HABITACIO rols dor.
mir. Riera. Balxa, 7, 2on.

PARTICULAR
CASA
pensió a persona.
bon menjar, espl. h,, dut- o!erel.x
re!erêncles
matrimoni,
o
xa, tel. Borrell, 148, ler. Balmes, 81, 2on.
2a.
se¡ona.
HOSPITAL, 123, ter.
FAMILIA catalana 1
b. c. preus
d'esQuerra admetrà un o HaOltaclons
competènreduïts
dos amics a tot esta.r. cia, tot sense
estar des de 125
Angels, 6. ler. 2a..
ptes. mes o sols dormlt .
PENSIO PRAT, nnoltn.PARTICULAR,
CASA
cló 2 lUts, pensió com- habitació
dormir o loOt
pleta. Abonament a men- estar. Archs,
entrl., la.
Jar, 35 ptes. setmana.. c. !Entre places4,Nova
i Sta.
Nou Rambla. 12. ler. :a.a

JOVENET amb immillorables reterèoclcs s'ofereix per a botiga o escriptori. Escriure a La
MATRIMONI sol desitHumanitat. Núm. 321.
Ja Jove tot estar o sols
dormir, habitació balcó
SENYORETA mecanò- carrer. Valencla. 454, 2on.
8f&la. escr1vmt correcta- segona.
ment, catal&. cast.ellà 1
trancéa. desitJa colloca.COBERTS a 2'50, encló. Dirigir-se a La HU· ttetenlments I 3 plats a
manitat. Núm. :ns.
elcglr a la carta, pa., vi
l postres. tot superior.
Ronda St. Pere, 11, pral.
S'OFEREIX per a. trn.ducclOns del trances a
LLOGO babJtaclO a SC·
l'espanyol o català. per- nyora
o senyoreta, amb
sona apta. Escriure a La relelêncles,
proo tramvia
Humanitat. núm. 800.
Holes 12, a. 15, 59 1 58.
Escriure a. LA HUMANl·
CAPITALISTA TAT, núm. 303.
SOCI
per a muotar uegocJ de
boos renetiments. EscriuESPl.ENDIDS cooerts,
ro La Humanitat. Num. en tretenlment.s 1 3 plats,
316.
a. 3 pt~s. 1 2'75 per abonament do 15 àpats, serCATALA. correcclò d'o- vel acurat. Pensió LaietarlgmaJB 1 proves d'lm· na. PI Berenguer. 2.
premta. Estil 1 orto(;'l-a.ARIBAU, 23, pral. 1ra.,
!ia. Preus mòdica. ·rel.
bab. balcó c. tot estar,
80990.
25 durOii o sols menJar,
20 duros.
Bones ma.Qullllstea 1 reb:uxadores e.. oecesal ten
en fabrica de calçat Sa.16 Garcia Hernànd~:z, 131.

· il1 em ue. ~:unduccló. ReEr¡¡cn~, ..
,
l;lam
818"1· ~ecànu:a. Adhuo tots
cer1thctts. Preu unto
No er 75 pessetes
ntta 1tr~~reu mat una oportuDer a a n avantatjosa com ara
Ttrciodcr aprendre de xofer
LS DE 1.a CLASSE
ClA~:~nt 1a per contracte
OLTES A 2 PT ES.
Al qu
~ H 1 ~ns porti un r etall de
un cA: 1TAT 11 r egatarem
e0 O1 de Circulació
R T S, 4 1 2

DISPESES

Bellver; segon. ::;ouer; tercer,

E'rtmer, Soller; segon,

VlA LAJ.E'fANA. rl

Sistema. 1 funcionament igual a.l de
les cuines a gasolina, per tothom conegudes, a. més amb els avantatges
que el gas-oil resulta totalment Ininflamable 1 que 111 despesa de consum
és menys de la meitat que usant gasolina
Exposició 1 demostracions:
URGELL, 26. - Telèfon 34268
MESTRES I CARRERA

G;:NERES DE PUNT,
petit fabricant molt en·
tés en la fabricació 1 mecàllica, cerca soci amb al·
gu.n capital per a engranAGRICULTOR pràctic dir neaocl. Bones refeexplotacions agricoles s'o- rències. Escriure a La Hu·
fereix per a dirigir !In- manitat. Núm. 303.
ca de tota mena. de conreus 1 cru1. OCSl.lar. lJ1r1·
S'OFEREIX mosso per
gir-se a La Hun~anltat. n magatzem o despatx.
La Humanitat.
Esc. a
Núm. 304.
Núm. 305.

o.

3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pes se·
tes BO, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total: 108'20 pessetes
·

8 AR C E L O NA

OFERTES
i DEMANDES

Profe&Sor jove

CLIN ICA

E'rlmer,

a.ll.Wet.ra pW>SatgeB 1 werca.derte6
1..a curega es rep noa la vetlla Oel dia oe sortida, al t1n¡la<1o oQm
del MoU de Balears telé!oo t821f
OODBl¡naw.na;

d·Orao ela

a::~~~~a Aà~~Cd~~~~n.Ï¡,, e:~:,: 1:1~~~~-~~ft!~t
d'Atacant
cUmart.s: d'Or~~o~a "!~gfm:i:cadlmarta

Secció d anuncis pe·r paraules

~errassa

Barcelona. -

3 dies amb excursions ( quilòmetr~s 209), pessetes
11 'BO, més 28'20 (pàssatge d'anada i tornada).
Total: JOO pessetes

qu~

1

Ca•a cecom¡uaablc pel seu pèu
rresc t menjars d'enc:\rrec

Avut, suculents coberts a preus
molt ajusta ls
-PASSEIG NAt;lONAL, ~~~

VIATGES A MALLORCA

«CABO SAN ANTONIO»

E~

a.

ll

t:>Jlli V 1!:.1. ttAl' W liAi' AL tlttAI:IlL • PLA'J.'A
per mot.o-tra.naatlàlltlca correus espanyola
tlortJdes Ulles ca<1a :n dlee
SANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES :10rtlrè el c11a
S de setembre del 1035, le. ma¡ul!lca motonau

Res~ lliures algunes Delegacions per a pobles de Catalunye

HER Bo RI NA Bo FILL

Bar Petit Miramar

BARCEL ONA

Telèfon 30422

Carrer de Sant Pau, 6
(prop RAmbles>

4:14

CATALANES.

CORTS

MenJadors tnstaliats en tlplques barraques valencianes - Especla.lltat en la paella, llagosta barceloneta l pollastre a l'ast, estil Horta

Eyita sondatges i operacions.
l\lalalls de l'orina, roTisana de sabor arradable que
nyons i bufeta, guaexerceix, a més sobre l'orga.rlreu ripidamen' les
nisme una acció depurativa 1
rostres sofrences si
reconstituent.
preneu . . EL DIURETIC VEGETAL MES ENEaGIC VENDA A TOTS ELS CENTRES D'ESP ECIFICS I PRINCIPALS FARMACIES

UriW

TOT D'OCASIO

~

BINOCLES - CINEMES

CASA BAGUES

VIES URINARIES

FUNCIONA

;it.

~~.

presó.

CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE J DE 00
SIR. MALETES. DISCOS, etc

TOT de VERITABLE OCASIO .
COMPRA, VENDA i CANVI

UINA A GAS-Oil (o!i pesat)

1\11,

11'-

Malgrat això, el fiscal demanà per
a cada. un dels processats la pena de
dos anys, quatre inesos 1 un dia. de

OEFE<.,--rES SEXUALS
Rambla de canaletes, 11, primer

ES

DE MOHLES. E'lANOS, ttAUlO::i, CAl.X&i U F

J .Q I ES .. BRI L ~ANT S·

METGE ESPE"•ALISTA

i I

r&-

tre.

RELLOTGES - OBJL;CTES DE PLATA

FA RRE PIJUAN
PELL

COMPRA I VENDA I CANVI

SERVEI R.At'n SETMANAL ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
Sortla~:~o w1.8 ets DIMECRES a la nit cap a I.'B.lé.nela. A!acan~t:..~a1aga
sevilla. v~ Vlllagarcta. Corunya. Musel, Santander 1 wlbao.
Alternant-ee les escales de:
rarragona. ceut.a 1 Huelva cada dues aetmanes
Sant Carles 1 Ferrol cada dues setmanes
SERVEl CORR.BN1. ~TIUII tiARCELONA I S tWAO
cada ouee setmaoea
Sortides eJ.S DIVENDRES a. la llit, cap a J.'a.rralfODa. l:lanli Carles,
Vlnl\1"00, Valéncla. Cullera. Alacant, cartaaeoa. AaUllas. Almeria. M•
Ulla. Motrll, M&la¡a., Ceuta. Càd12. Sevilla. Huelva. VIgo, Ma.rln, VI·
ua.aarCJa. Ferro! corunya. AvUéa. Musel santander. BUbao 1 Pasa.le.
En les l.ln1es ràpid • 1 corrent s'admet ct.rreKt\ per a Tt.nger, Larra1X
\ casablanca amb transbordament a Màlaga I també per a l'Illa ena.
tina 1 Ayamonte amb transbordament a Huelva
t:ll!:liV&I l!i!'j Utbo tiA!tliSLUNA, C)J!:J.']I¡ I MA.W:S&.L.A
SOrtides QU1nzena18 e .. dlloua cap a t:!éte 1 Ma.rsell8
Servei ~zena.l cap .... OENOVA
t.a carrep • rep al r 1e.ào oe la Companyia MoU c1e1 ae~
elêton 1.8586

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

d'Obres Públiques (Foment> de l'A·
juntament d'aquesta ciutat, plecs de
proposició per optar al concurs privat d'inStaHacló I reforma de la 1Rum!nació elèctrica del Negociat d'lmpostos Indirectes (Hisenda), carrer
de PUjades, al tipus de 416'86 pessetes.

MERCAT D'OCASIONS

Llnies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Robatori. - Ahir foren jutjats Josep Madrigal Sànchez 1 Vlcenc Ar:J.gonès, acusats d'haver portat a cap
un robatori d'abric.s de pell d 'una botiga del carrer de Fiveller.
El primer es declarà autor del robatori, però a!egi que el seu company no era el detingut, sinó un al-

APARELLS
FOTOGRAFICS

sautter.

i1e

Ybarra y c.a, S. en C.

*

L'A LCALDE DE BEZIERS,
A LA NOSTRA CIUTAT

!

Anna.

HABITACIONS des de
0'75. Cadena, 33, entresol.
HOMES a dormlr, 5 pt.s.
set.mana. Lladó, 6, 1er.
(prop Pl. República).
JAUME I, llogo ha.bltacló dos balcoos, nssolella.da, bon preu. Trompetes Jaume I, 2. 2on. 2na.
ES CEDEIX part de botip 1 par\ d'aparador.
molt adequat per a Ja
conteccló de roba blanca o cosa scmbla.n~. Lloc
cèntric. R: Villarroel, 7,
2on. 4ta.

TERESA ZURITA. Lle.
vadora. Paris, 19. Tel.
35391.

PISOS 14 1 15 drs. Cam·

po, 43. costat Pl. Lesseps

AUTO-CONDUCTORES
«Nurla», des de 15 ptes.
Servel, muntatge 1 desmuntatge. Gestió permis
on. JOAN MIRANDA.
gratis. Calàbria, 2, ga- Malalties dels nens.· P.
ratge. Tel. 32573.
de Gracia, 4- Tel. 12133.
Barcelona.
DIAGONAL. 235 1 237,
xamfrà Diputació, pisos
Dr. ROSSELL · Passeig
nous, m. vent. 5 h.a.b:.~
Gràcia, 106, pral. 2n.
bany. cal., asc., tel., au Oe MALALTIES
dels nens.
1 95 ptcs.
MOdern Lractament. Doctor J. Sala. De 3 a 6.
IMMILLORABLES PI·
sos a 15 duros. Asc., safr., Corts. 282. - Tel. 35283.
la.v. Entença, 129, entre
Pulmons,
MALAl.TS.
València 1 Mallorca.
Cor, Medicina general,
SUills, Raigs X, Sol arDESPATXOS, 35 • 40 • tl!lclal. Dr. Lluls Cuesta,
60 ptes. amb mobles o Urgell,
20, pral. Consulsense, tel., conserge. Llau ta de 3 a 6.
der, 7, prop Borsa.
Dr. FRANCESC ORTES
LOCALS industrials 1 PARERA.
Numerari de
pis. Massln1, 86. Sants.
tema de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. Espedlspon\ble~.> claltata en malalties inPISOS
carrer Quatre, 60 (Sants) ternes. Consulta de 4 a
de 10 a l l duros.
5. Aragó, 224, pral. TeL
10158.
PISOS nous, 14 duros,
4 habitacions, lavabo c.
Dr. FRANCESC ORTES
Rogent, 17 i 19 (Clot).
PARERA. Numerari do
de l'Excm . AJuntaterna
GRAN SOLAR. lloc més ment do
Barcelona. Esp&céntrlc de Sants. sant clallsta
en malalties loJordl, 13, ler. lra. Sants. ternes. Consulta
de 4 a 5.
Aragó 22-i. pral T. lOI:iij,
URGELL, 43, 2 pisos
nous, tot contor\, dlSI>O¡ 1 rubles ler. setembre.

LLOGUERS
PISOS, 10 I 11 duros.
).guaitat, 278. prop Hospital Sant Pau.

METGES

BOTIGA. 20 duros, centre Grt.cla amb habitació
molt clara, per a tot negoci. Fraternitat, 46.
PIANOS de lloguer,
nous 1 usats. Preus econòmics. cAugelus Balb,
~bla. Catalun·ya, 7.

ADVOCATS
J . TAULER PALuMA·
RES. Advocat. Sant Pau,
74 - Tel. 23449.

DIPUTACIO, 424, pisos
TOMAS .JORDI BLANC,
a 85 ptes. AsCenSOr.
ndvocat. Procurador dels
Tribunals. Psg. de OràHABITACIO, lloc cèn- c•n. 47, 3r. 1.a Telé!on
tric, cedetxo a bon preu 16163. Barcelona
per a guBl'dar-hl oblectes.
Escriure La Humanitat.
JOSEP Ma. ESPANYA·
Núm. 315.
AdVOColt Rosselló, 253.
ESPLEHDIDS plsoe Ilogo, bona comun1caclo.
Asc~ tel. 85 1 100 pt.es.
Provença. 71.

e, LLINAS ROIG. Ad.
vocat. Balmes. 24. Tel,
20927. Barcelona.

PRECISEN SENYORE·
TES Que vUigum éssU
perruqueres, manlcur.:s,
DESITJO 1 o 2 joves
poc
en
IDA68a.llstes,
estar. CIUiallova. 32,
MUDANCES : CODdUC•
temps guanyaran molt tot
la. (prop Corts).
ler.
Nou.s,
bons sous - Banrs
GRACIA GARCIA. Ll&o
:~~~t~d~:a.d~2~ ~~ vadora.
3, entresol.
Consultes gra.4'50 AL DIA tot estar. 11174·
Florldablanca, 119,
tuJtes.
Or. Dou, 12, ler. 2a.
entl. fta. Tel. 35747.
GENERES DE PUNT •
CASETES, llogo, preu
Mecànic molt entès en la
~bitac16
CEDEIXO
CONC EPCIO JOFRE DE
esttuea
per
econòmic,
do
construcció 1 repa.n.cló
amb sol a senyoreta
màQ.ul:nes, cerca reina en única. Platerl&, 59, 2on. Janta. Raó: Corbera Sal- CARBO. I.Jendora cirurRda. St. Anton1,
gJana.
tEatanc)
Llobregat
de
:a:a
fàbrica o taller, o s·a..o. primera.
24. Tel. 23541.
clarla com a. IOC1 industrial. Escriure a La Hu·
LLOGUER DE MOBLES
CASA particular desitHI GI NIA RUIZ. Llen.m anitat. Núm. 302.
Ja 1 o ~ seOJ'Ors tot es- nous, ¡ran assortiment. Oora
clrur¡t1ana. CooaulSertllana, S. L.
Camera
tar. s~ ptee. aetrnana..
¡ratuit.a.. Tallera. 16,
.JOIER, !adri, Calta. St. Rda, St. Anton1, 59, 4rt. en Uqulda.ció. J>&. de Orà- ta
21845.
Tel.
bis.
101.
cia.,
prunera.
Pau, 17, ler, lra.

LLEVADORES

VENDES
URBANITZACIO

Camiseria - Corbateria

Ferrer .Batlles
36, Soqueria, 38

,VE::i'fl'l!:) BAN~ :: HAHNU::l::>O::i
CAMISES PLATJA :: Camisa RA ·
QLAN (Patentada> : Mitges FERRO
de garantia

~REUS

BARATISSJMS

cap a

Les dues prin1eres ratlles: 1 pta.; per cada
ratlla de més, 0'30: els dimarts, dijous i
diumenges, un 50 per 100 de descompte

PER A TOTA MENA dc
trebal!s de palet.a. proJec.
tes d obres 1 pressupostos, adreçar-se a lo'ran·
cesc Benavent, o. Angels
Lopez de Ayata. 66. 2a.
Telèfon 35531.

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

COMPRO BICICLETES
LIQUIDEM mobles ame- de totes menes d'ocaslò.
rtcans, cap preu. Lale- Pago a bon preu. Lega.lltat, 15 (0.).
tana, 15.
PARTIDA de sabates
molt bones, mOdernes'
Venc, ocasió. Corts, 526;
ler. 2na.
FORN DE PA, en població Important, a 30
QUllòmetres es ven per
retirar-se neg. Casanova,
48, pral. 2nn. De 2 a a
i 9 a 10.
VESTITS a termlnls
sense entrada n1 !lador'
Balmes, 60, entri. 1ra. ·
TRASPASSO rilpidament
tota mena de negoci o
establiment, sense cobrar
comissió. Hospital 6 en'
tresol.
ALEXANDRE.
CASA
compra, venda 1 canvi de
cinemes 1 fotografia. Fa.
ciUtats de pagament. St.
Pau, 30.
RAM FUSTA, màqUines
d'ocasió. Grans gangues
·
Diputació, 137.

AGENCIA TRANSPORTS
Josep f'lgueraa, ex-rerroYlarl. Fa.cturaclooa 1 recolllda do mercaderies per
ferrocarril, recaders 1 ca.mlons Informes ferroviaris, marltlms I aeris. lnrormacló sobre viatges
collectlus per tenocarrll
1 aut.o-car. Pau Lgleslaa,
25. rel. 113211.
BAR FELICIANO. Ser·
vel acurat. Salmeron, 80.

TALLER d
COMISSIONISTES. no-I
velles. lllur~meots pisos. rlclal, d!Pòsl~s ple~~al'tl
paviments i tots 1 a '!,
Provença, 232.
rlvat.s de la coust~~cgó
FARMACIA I CENTRE Fraoceso Borreda Gavà
D'ESPECIFICS E. MAS· 31 i 39. Tolè!on . 30670
',
PONS. Oberta fins a la
una de la nit. Cotó hi· UN NOM I UNA ADRE
dròtU a 3'75 ptes. quilo.- CA
Que eaJ recordar per
Pau lgleslas, 1-Tel. 18391. vestir
amb distlnclò Crêu
Coberta, 99. Sastreria •FJ
HIPOTEQUES rapides Ne¡rlt.o».
sobre cases renda, prést ecs sobre terrenys 1 lluques rústiQues Nota.rlat.
REPARACIONS en gas
1. entreSOl
aigua I electricitat. casa
Hacllero. Carrer Gall 70
'
RESTAURANT MIRA· t:IO.Statranca.
MAR. Uolc a Barcelona
per la seva temperatura
agradable Que s'hi gaudeh. Salons especials Per
a bodes I banQuets.

ANUNCIEU

SALO per a senyores
d 'Alfons PuJol. Permanents perfectes 1:& ptes.
Salmeron, 114, pral. ler.
Tel. 71153, Barcelona.

BALLS DE SALO. En·
senynnça ¡nre.ntlda. Cursos de 5, 10, 15, 25 1 !iO
JOSEP CANUDES, sasptes. cAclldémla Petrlt- tre.
mOderats, semxolt. PetrltliOl, 12, ba.l.xos pre Preus
els darrers models.
interior.
Sant Pau. 10.

HIPOTEQUES
CREDITS
COMPRO ASSUMPTES
JUDICIALS
I ADMINISTRATIUS

[arme, n, enu.ta

JASSENES ferro, d'ocastò des de 0'40 ptcs
Avda. Mistral, 14. 'l'elt:
prop tramvia Rabnssa.da, fon 34444.
ple bosc, comptat 1 terminis. Resten pocs soBOCOIS venc, R: Ram·
OLIS 1 SABONS. Josep
lars a lO cts. p. P. Grà- bla St. Josep, 32, bar.
&lvador Porta.. senel
cia. 121. 4rt. 2a.
WIPETT sedan ben acurat a domtcill. ColoA TERMINIS. vestits equipat a tota prova, mines, 6. Telèfon 1411t6.
conteeclonats I en poca. 2.000 ptes. l"iveller, 17,
Enric Granados, 17, pral. BiJuteria.
---------'
2a. De 4 a. 8.
L'ESCOCESA. f'alxee
PERRUQUERIA de se- cotllles ortopcdlques. Hos
SOLARS a 6 duros mes nyores.
pltal, 133.
lloc
Badalona,
Carrer Dant, enfront al centrlc. Ap. EUgene, cenúmero 14 i rutur mer- deixo molt bones condl.
cat Horta. Canu<la, 35 clons. Inf. Rda. St. AnJOSEP t~OREY. Con·
pral. lra. 0'11 a una I 6 ton1, 43, camiseria.
st¡natarl ae valxells.-Pia.a 8.
ta. 4 ·Tel. 13836. BarceMAQUINES d'escrlura lona
CONILLS l ¡àbles ecode 100 ptes. les mlnOmies. Bertran, 98 (S. des
llors ocasions, sempre a
0.) .
la casa cE11es1, Placeta FARMACIA JOAN CON·
- - - - - - - del Pl. 10, botiga.
-DOM. Medicaments QUI·
BICICLETES. 10 ptes.
mu:l>lllent purs.• Rogent
me... Balmca. 60 entl. la.
CAMIONS. grans oca- nu.m. 68 ·Tel. 6132t. sar:
Tamanous.
preus
sions,
celona.
~ASTELLDEFEL~ . ~
rit. 95
pl~ndl(ta caseta de oaoy,
Restaurant
tocant al
A 15 CENTIMS, pam,
COMtRC D'OUS 1 avicMar 1 ~~~ 1 lloc auar- solars
en urbanltueló, ram «.L'Empordanesa•. de
da cotxes. traspassarà Ja pobl&da. prop Saba- Francesc Tel.XJ.dó. Compra
per 3.500 ptes. tnrormca dell. FacUltats pagament. directa ala mercats de
a LA HUMANITAT. _
Raó: Junqueres. 14. Mo- l'Empordà. Valéncta, 334.
bles.
GranJa a Tel. 81816 Sant
ptMOBLES,
COMPRO
Mlquel de Fluvià (Giro11011 11encers, géoeres tota
MOBLES, per cessar ne- na). Es reben llistes per
meoa. Maaatum de Veo- goci, liQUido totes lea telèfon. Servei a domlcill.
des. Escud!Uers, 10. - Tel existències. Canu<la, 35.
.
15642.
JAUME QUERA canaMOBLES ocaslo, mobles
PER RETIRAR· ME venc preus loversemblants No tructor d'obres. PToJectes
balneari, plat.Ja prop Bar- comprar sense visitar 1 pressupostoe. Menéndez
celona, ganp. sants, 38, abana aquesta ca.sa. Mun- 1. . . Pela.:ro, 31. Tel. 14516.
CamiSeria.
~'aareelona.
t.a.ner, 18.

a

la humanitat
El diar popu•
lar de Catalunya
REPARACIONS
Paloma, 20.

ràdlo.

JOSEP ORIOLA. MaleIMPRESOS de tota tes metalliques per a au.
mena. Geli. La Granada tomòblill de tots els Sls1. Tel. 71083. Harcelonn' temes. Torrent Vldalet
18. Tel. 77188. Barcelona:
ARTICLES pet a viat.
ge, els trobareu a l'aer&ditada casa Ramon ouPUlmons
MALALTS.
vella, suc. de F. Castell· Cor.
Medicina general Sl;
tort. Hospital, 141. Telé· tllls, Raigs X, Sol ar'tlfl•
fou 17365.
cla.t. Dr. Lluia Cuesta •
Urgell, 20, pral Consulta
JOSEP BELTRAN. l:'l.o- de 3 a 6.
tor decorador.· Sarrià 118·
'
Tel. 79246.
RETOLS I ETIQUETES
CAFE · BAR de Pere do totes menes per a apaUtió. - Plaça Sarrià. 6-Te- rndors. Mercaders, 36.
lèfon 70883
MOBLES ALTABA. ele.
FRANCESC TA RASCO. gaocla, durada, economJa
V1oa superiors. Servei a N:> compreu sense visitar
domlclU. - Caldes, 8 • T&o llQ u esta: caaa.. Joveuanos
lèton 17656.
•
núm. ~

la humanitat
és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI !

metàllique~
PORTES
VIlar. Marià Agulló 56
•
'
Teléton 53782.
NICANOR SERRANO,
Pintura 1 decoració .• R.
OntaiUDlla, 99- Tel. 15419.
Barcelona

BADI. O Paloma,

zo

(entre Joaquim Costa i Ronda St. Antoni>

REE'ARACIONS D'APARELLS DE
TOTA MENA
GARAN'I'IA I BONS E'REUS
COMPREU LA VOSTRA RADIO
DmECTAMENT AL CONSTRUCTOR
PESSETES
150
OE
DES
APARELLS

RECORDEU;

'

PALOMA, 20

ni

20 d'agost del 1935

Barcelona -
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Els reportatges d;
LA HUMANITAl
Pròxim l'acabament del gran reportatge de La Varre

A LA

RECERCA DEL «MON PERDUT»

que amb tant d'èxit publica el nostre diari

LA

I

HUMANITAT

acaba d'adquirir una altra exclusiva veritablement sensac¡
que els nostres lectors seguiran amb Igual o major Interès ona¡
l'anterior, sobre ~n dels temes que més han apassionat darrc~~
ment els grans pubiles de tot el món.

Es trtJcfa de

Les memòí·ies de Dora StroecherI
la fugitiva de tes illes Garàpagos

València, 19.-Per tal d c demanar
l'abolició de la pena de mort, protestar contra el feixisme i la guerra
1 per l'alliberació de tots els presos
polftics 1 socials, es verificà el diumenge un miting obrer a la Plaça
de Braus.
Parlaren J ulià G. Gorkín, pel Bloc
Obrer i Camperol; Francesc Galàn,
pel partit comunista; Joan López,
per la Federació Sindicalista; Bruno Alonso, per la Unió General òe
Treballadors; Francesc Arin, pels
Sindicats d'Oposició (C. N. T.) i Rodolf Llapis, pel partit socialista.
Abans de començar l'acte s'advertl als organitzadors Ja. prohibició
d'aixecar els punys en l'aire, 1 encara que els assistents ho intentaren,
fou suficient una indicació del delegat de l'autoritat perquè s'abstinguessin.
EL QUE DIU EL SENYOR
PORTE LA
Madrid, 19.-En el Ministeri de la
Governació manifestaren el diumenge a la nit als periodistes que l'acte
anunciat a València per al dia del
diumenge, s'havia celebrat sense novetat, 1 c.ue les noticies de la resta
d'Espanya acusaven també tranquUlitat completa.
Ramon Passolas <quinzenal) .............. .
Familia Casanovas . .. . ..
N. B. O ................. ..

Gerard Capdevila <setmana}) ...... ........ .
Joaquim Capdevila (setmanal) ............ .
Un grup de mecànics socialistes <4.~ vegada) ...
Ur de «Sang Nova» ... :..
«Centre d'Esquerra Republicamn>, de Cornellà:
Oid ac Figueras . . . . . . . ..
Lluís Torres . . . . . . . . . . ..
Tretze dies a l'«Uraguay»
Rafael Góm~ . . . . . . . . . . ..
Albert Soteras . .. . . . ...
Lope Insa . . . . . . . ..
Miquel Mata . .. . . . . ..
Jaume Colominas... ...
Ennc Mane ro . .. . . . ...
Baltasar Maria . .. .. .
Mag! Mercader....... ..
Antoni Cartada .. .
Istdor Coma . . . .. . . ..
Fanúlia Pahissa ......
Familia Bru . . . .. . . ..
A la salut de Companys.
(]na catalana filla de Barcelona ....... .'...... .
Fidel Garcia . .. .. .
Pere Gras ........ .
Miquel Xirau . .. . ..
J oaquim Puyalto ......
Jcsep Maria Janer ...
Francesc Casas . .. .. .
J oan Llor ..... . ..... .
J oaquim Pujol .......... ..
Francesc Arde riu .. . .. .
Joan Estadella .. .
J oaquim Jau ... ... .. .
VIcenç Gayolà... .. . .. .
Josep Tomé ........... .
Miquel Bargalló .. . . ..

l '-C':it)
1' 1'-

1>'i '-2'1'2' :.!'-

1'1'-1'1'l '1' -

El VOT FAMILIAR

0'50
íJ'tiO
MoU serà que, d'ací a uns quants mesos, no surti a EspaI -· r.ya, pel costat de les dretes, la proposta de l'anom!-nat vot fa1' - miliar, del qual es parla ara a França t que ha estat acceptat
l ' - en principi per la Comissió del sufragi de la Cambra francesa
1de diputats.
0'51
Què és el vot familiar? Es una forma de vot plural que conl ' - sisteix a atorgar un vot de més a més als electors casats t
~·- amb cert nombre de fills. Aquesta categoria d'elector tindria dos
~:~ vots: un com a ciutadans i un altre com a pares de familia. El
primer vot presentaria un valor individual t el segon un valor
2
' - col·lectiu: el de la llar.
1'¡· _
Segons els defensors de l'explicada modalitat electoral, la major
1._ quantitat de sufragi concedida als pares de família és justa, puix
1._ que aquests contribueixen més que els altres electors a les càrre1'. _ gues públiques i compleixen millor els deures de la ciutadania.
l ' - Afegeixen que el vot familia r és una manera de recompensar els
2' ciutadans proltfics en tm país on hi ha un baix nivell de natalitat.
Val la pena d'examinar aquesta qüestió, sobretot tenint en
l ' - compte que qualsevol dia pot ésser plantejada a Espanya, on, per
2'- a dur-la a la pràctica, caldria que tos r eformat l'article dc la
2' - Constitució que estableix el vot igual. A casos com el que comeno·so tem es refereix el dit adjectiu en Dret polític, t no pas a la di oSJ ferència dels sistemes d'elecció, com erròniament han cregut alll so guns poHtic3 i periodistes espanyols.

1-,

Pere G!bert Fortuny .. .
Antoni Ferrer Miró .. .
Maria Parisi . . . . ..
Lola Ferrer Parisi ...
Joan Ferrer Paris! ...
Teresa Paris i . . . . .. . ..
Tomàs Aymamt .. . ...
Neus Aymamf Parisi .... ..
CeHa núm. 230 ... ... .. .
Suma I segueix ...

ocu

• • •

1' -

En primer lloc, direm que no ens sembla gaire sincera la
1'3;) posició de la Comissió parlamentària francesa que ha acollit amb
benevolença la proposta del vot familiar. No ha d'oblidar-se que
. .. 123.425''25 a França estel plantejada temps ha la qüestió de la reforma electoral en tres aspectes: sistema d'elecció (proporcional o majoritari), universalitat del sufragi (vot tement) t igualtat del sufragt
(vot familiar). La majoria, a la Cambra i a la Comissió, és hostil al proporctonalisme i al vot de les dones. I com que hom tracta
la qüestió amb procediments dilatoris, l'actitud de la Comissió,
favorable en principi al vot familiar, ta l'efecte d'una de tantes
habilitats per a guanyar temps i evitar que la Cambra actual fact
3.991'05
una llet electoral nova.
D'altra banda, s'ha pogut veure que els contraris al vot tement
utilitzaven contra aquest el vot familiar. La maniobra no ha reeixit gaire, puix que les organitzacions que defensen el vot familiar
i les que defensen el vot tement, s'han posat d'acord per a adoptar
una fórmula comuna, que consisteix a atorgar un segon vot a tot
elector (home o dona) casat i que tingui almenys tres fills legítims
o reconeguts.
050

Es recent el record del descobriment en la tardor passad
sobre Ics platges de l'lila do Marchena, par uns pescadors cant a,
nlans, dels cadàvers de l'alemany Lorenz I del noruec Nuggu:
amics, un I a ltre, de la famosa baronessa do Wagner.
' '
Aquesta dona estranya, convertida al culte de la Natura, exi·
lada voluntària amb un petit grup a les illes Galàpagos, no
a conscgul portar a la seva solitud salvatge més que les passions
de la humanitat civilitzada.
Una fugitiva del petit grup, la senyora Dora Stroecher, de la
qual es parlà també molt, junt amb el seu company el doctor
Ritter, anotà dia per dia els episodis d'aquest extraordinari estorç
per crear un nou Eden, que havia de naufragar en la més tràgloa
de les aventures ...
Dora Stroecher Koerwin acaba d'arribar a Europa 1 ha venut,
a un alt preu, les seves Memòries apassionants.
LA HUMANITAT, atenta sempre al servei del seu públic
cada dia més vast, acaba d'adquirir L'E XCLUS IVA PER CATALu:
NY A de la publicació de

les memòries de Dora S!roecher,
la fugitiva de les illes Galàpagos

1.529'80
2.461'25

SORTIDES DE CAIXA;
Subs!ctis a diversos .. . . .. .. , . .. .. .
»
per mitjà Comitè Pro-Presos .. . ...
»
per mitjà ComtSSt.J Navàs . .. . .. . ..
»
»
»
» Sabadell . .. .. .
»
»
»
» Sant Martí de Sesgaioles ........ .
»
1>
Sant Vicenç dels
Horts .......... ..
»
a empresonats Presó Model ........... .
))
»
»
Castell Montjuïc .. .
))
•
»
Reus ............... .. .
»
»
»
IJeida ......... ... ... .. .
»
»
»
Girona ......... ........ .
»
»
»
Pamplona ... ... .. .
))
»
»
València ... •.• ... ... .. .
Existènci:'. en caixa el dia 18 d'agost 1935
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Demaneu cada matí
LA HUMANITAT
(el diari popular de Catalunya)
LA

CONQUISTA DE L'AIRE

Darrerament han visitat la tomba
del primer President de la GenerRlitat, on han deixat sengles rams
de flors, les persones següents:
Els nuvis Margarida Icart I J'lsep Quintana, familia Pallarès, !:1m!lla Magall de Martorell, els nens
Antoni Crespi i Pep Vicente, fam11!a
Rodon, un grup de valencians, Am:\lia Casas, Neus Cast!llo, Francesca
Fusté, Josep Crespí, Grup Cases Harates, Pepeta f'allés, Ofèlia Roskh,
Matilde Olivella, Valentina Jalo:1.,
Cessarina. de Canosa, nena Mani\.
Jene, Maria de Sabadell, Fmncesca Jene, Carme Domènecb, Maria.
Domènech, Pere Desumbila 1 filla, ,
Vida Bàguez, Enriqueta Guri, VIcenç Expòsit, Ignàsia Casanoves, urs
veïns del carrer Carmen 44, Nus
Calbó, familia Moragas, Antònia Sula i fill, un grup de la Rambla del
Prat, els bons amics d'Hostafranes,
germans Vilaseca, Casimira Domingo, Esperança Gavin, Júlia López,
Josep Pasqual, nena Teresa Rei~.
Carme Soteras, Anna Palamos, nen
J aume Reig, Pere Reig, nen Antoni
Vila, nena Assumpció Claramu,,t,
nen Joan Claramunt, famil.la Clammunt, nen Salvador Petanàs, Antoni Petanàs, Esteve Puig, Júlia Fer- Wney Poat, et famòa avtaaor, 1 " ili Rogers, e1 ramos aotor ofnématt'
gràflo, moments abans de sortir cap a llur malaurat vol a Moscou, en • 1
rer, Enriqueta. Mori 1 Carme Font.
Qual moriren els dos esmentats aviadors prop d'Aiaska
<Fotografia per avió des de Steattle). (ExPress ·Foto.>
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El vot familiar -incompatible amb el sufragi igual- no té,
democràticament, raó d'ésser. Quan els fills no arriben a l'edat
electoral, són inexistents per al sufragi, i ni son pare ni sa mare
poden lògicament votar per ells. Quan els fills són majors, ja tenen vot propi.
Nosaltres som partidaris de compensar als casats i als pares t
mares de tamUia els desavantatges que en certs aspectes té llur
estat. Som partidaris, especialment, de les compensacions econòmiques. Però no pas de les compensacions polftiques. Tot individu h umà, tant si és fadrí com casat, o vidu, tant st té ft.ns com
s1 no en té, ha de posseir els mateixos drets de ciUtadania i la
mateixa quantitat de sufragi.
El vot familiar, com tota classe de vot plural, és inadmissible
des del punt de mira de la igualtat democrcltica.
A . ROVIRA 1 VIRGILI
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més

o •aqul a pocs dies, en acabar «A la recerca del «Món Perdut», començarem la publicació dels primers capltols de les apa~·
slonants Memòries.

Liquidació fins el 18 d'agost del 1935
Existència en Caixa el dia 11 d'agost ... .. .
Ingressat durant els dies 13/ 8 al 18/ 8 .. .

que
en
ben
«<n
enc

I

lb
n.e

rra

en~

en:

L'avió en el QUal l'CAll) de 'ï •avÏaoló- americana Wlley Post I l'artista ae cinema Wlll Rogers han trobat Ja
mort. a Polnt • Barrou, contra uns roquissers de l.a costa d'Aiaska. - A bord de l'avió, WlleY Post >
(Foto. Keystone
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Llegiu avui i cada cUa LA HUMANITAT. el vostre diari

