EL TEMPS. -

A Catalunya el cel apareLl cobert o calreb' oobert per

l'lnttrM 1 oostes de larwltM. I a&wl& I ........ ~ ur !ce de Tar·
ruona 1 Baix Ebre. Els vents. moderat. o un xlo forts de d ireccions va•

rlablu 1 predominen per les costes els dt component Nord. Durant les
darreru 24 hores s'han ruistrat precipi-tacions i la màxima ha estat
dt 44 mm. a Estancento. Temperaturea extremes: Màxima, 33 craua a
Tremp : m ln lma, 4 al Port de la Bonaicua.

Preu: 15 cèntims

Barcelona, diumenge, 25 d'agï)st del 1935
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''Amb Ginebra, sense Ginebra o contra G 1ne ra
•

Guió del moment En
DEL QUE CALDRA

RESPONDRE

LA GUERRA A ABISSIN/A?

la Conferència Tripartita,
d iu,, Franç~ i ~~glaterra con1
cedien AbiSSinla en mandat

MENTRE ARRIB A EL DIA 4 ..•

e

Una Escola Militar a Addis Abeba

La Lliga continua, amb una pertinàcia que aplicada a alguna em- Considera Mussolini que Anglaterra, d'acord amb els Tracpresa politlcamente digna donaria grans resultats, atacant violentament ta~s. no ~ot tancar el Canal de Suez ••• «Ottobre», òrgan
Jes esquerres catalanes. Sense com va ni com ve, els articles frontals t.e
&La veu» són un continuat rosari d'envestides gratuites, incoherents, es- of1c1al, dm que el tancament del Canal seria la guerra i
túpides contra les esquerres. Qualsevol pretext es bo 1 quan no n'hi ha,
explica les mesures militars que Itàlia prendria
s'inventa. El cas -ho anotàvem dies enrer a- és no justificar davant dlatament •••
Segons sembla, el Govern anglès ha acordat
¡•opinió les pròpies actituds, encara que sigul a costa d'escridassar inJúrieS 1 falsedats aparatoses contra l'adversari. Contra un adversari -en una acció que es desenvoluparia en tres etapes, la darrera
aquest cas- que no té llibertat de tribuna ni de P remsa, que no p()t serien les sancions, però a condició que s'hi
posar en marxa la seva organització, que no pot reobrir una sola èntLtotes les potències ••• La Premsa de dreta i governamental
tat de les que formen el seu conjunt, que compta per centenars 1 cent~
nars els seus militants empresonats. Molt avall ba d'haver-se caigut francesa fa grans elogis de la moderació del Govern anglès
Del nostre envia t especial .JEAN ALLOUCHERIE
espiritualment i politlcament per convertir les pOSicions polèmiques en
VA ASSIST IR AL CONSELL Stcilia, mentre que Anglaterra solajocs d'avantatge 1 en campanyes injurioses de difamació 1 de covard!al
DE LONDRES E!.. CAP DE ment compta amb Malta, 1& lmporI aquesta mateixa LlLga parla, de tant en tant, de fronts patriòtics!
Addls Abeba, a gost. - Fa poc que estat, la majoria daten de finals del a lumnes-oficials i penetro a m b ells
LES FORCES AERIES
tàncla de la qual per a la flota aèria Etlopia.
a la gran sala del refectori, molt
posseeix una Eseola. Militar segle passat.
però quin concepte tenen de la Pàtria aquests mercaders? ¿Quina fira
Londres, 24.-El «Dally Telegrapb>> és minlma.
Però els joves aspirants abissinis blanca. Els alumnes en tren en fila 1
per a la preparació dels oficials del
ban equivocat en la seva vida, que van 1 vénen. 1 compren 1 venen nzr;b diu: «El ret que sir Edward Alligton,
Quant a l'est, el repartlment de seu Exèrcit. L' Escola porta el nom supleixen la insuficiència d'aquest marcant el pas. Vesteixen uniforme
Ja. bandera d'un pafs, per d.l stintlu, 1 amb trenta anys d'actuació per e~e cap de les forces aèries del pafs, fos forces recau a favor d'Anglaterra, del Negus actual, Ha.ile Selassie I . ' material revellit amb un patriotisme k.ald i constato, n o sense sorpresa,
convocat al Gabinet en la seva úl- que compta amb Egipte, Palestina 1 Es en aquesta Escola on els joves exaltat, que es tra dueix a les prime- que, com tots els soldats abissinis,
cutòria?
tima r eunió. no ha. passat desaper- l'Illa de Xipr e com a. punts de r ecol- abissinis, sota la direcció d'una mis- res paraules.
ells també van descalços. El dinar,
Tornem a fer una mica de memòria, tornem a r epassar alguns ante- cebuda.,
ja. que demostra que els misimple I copiós, comença per una. sosueca, es preparen a ingressar
cedents. Cal que l'opinió catalana no oblidi aquesta llarga 1 trista histò- nistres no es separaren sense estar zament per als seus efectius. Aci sió
pa a mb moltes espècies, segons el
Itàlia. ba de defensar la seva posi· a l'oficialitat dels regimen ts d'infanEl
règim
intern
ria de la Lliga, que administrada amb dignitat hauria prestat algun oon segurs de les mesures que poden ésser ciO mitjançant el Dodedanès i l'illa. teria, artilleria, etc., i posen a prova
costum del pafs.
- El r ègim intern de l'Escola --(:On·
Ja seva capacitat inteHectual i tècniservei -per què no?- al nostre pais. Després d'octubre quedaven D!!.tu- adoptades en certes eventualitats.»
de Rodes.
tinua el director- és semblan t al de
Els nebots de l'Empe~
UNA ACCIO INTER NACIO·
ralment descartades unes forces politiques que mantenien -a tota crutn
Unes bones posicions militars a ca en les ciències de la guerra.
He volgut visitar aquest Saint Cyr Saint Cyr. Despertar a les sis del
NAL COL·LECTIVA
l'est i a. l'oest de la Mediterrània no
¡ amb absoluta, clara 1 digna justificació- una posició irreductible. Sl la.
•·ador
matí,
salutació
a
la
bandera
a
les
Londres, 24.-El «Morning Post» garantitzen, però la superioritat mi- abissínic. Està. situat a Ganet, a. qua.- set, a les nou de la nit a pagament
Entre els alumnes de l'Escola. de
Lliga hagués sentit aleshores l'impuls d'un autèntic patriotisme, dL'ltre
declara que el Govern de la Gran litar sobre tota la conca mediterrà- ra.nta-cino quilòmetres a.l sud-oest dels focs. Cada diumenge permís per Ganet es troben t res nebots de l'Emla seva zona polltica d'acció -transaccional dintre Catalunya per dir-llv Bretanya no projecta altra. cosa que
d'Ad dis Abeba sobre u.na plan úria a
n i ., sl Itàlia defensa el centre a.mb 2.200 metres d'altitud.
~ mlllors delzebles,
que po~e~ perador. UJ!_cl:ells té el crau de coroaiXi- aquella era l'hora de jugar fort i de jugar bé a favor del nostre una acció coHectiva. per tal d'lmpe- una Importau~ flota naval i e.èria.
"
Paradís"
pais, impedint aquesta vergonyosa etapa en la qual -per desbordar L\lls :dir les hostilitats. Mentrestant, es
Si altres tractessin de tancar el
significa Paradís. El nom
els llmits de la. deserció del deure- la Lliga coHabora.
faran tots els esforços possibles per Canal de Suez, Itàlia podria tancar emGanet
força justificat si cal jutQuè féu la IJiga? Sense cap mena de protesta activa, la «Lli~a,> a formar amb França un front co- fàcilment l'Estret entre Sicilla 1 l'A- jar sembla
per les dificultats que cal vènfrica. del Nord i tindria e. la. seva cer per a arribar-hi, a través de cacomportà. un:~. llarga. interinitat des del 6 d'octubre al 2 de gener, Widisposició per a la nota, l'estret de mins que les pluges torrencials d'ax!nt-se aleshores la. teranyina que malbaratà. tot intent posterior de r .quests últims dies han convertit en
~~ssina.
torn a una provisionalitat. Sense cap mena de protesta. activa, passà p.:.r
veritables llacs de fang.
Ja llei de 2 d.) gener, com si aquesta fos quelcom de fatal. Ho era, és el u,
LA PREMSA ITALI ANA ES
Durant Ja ruta. he travessat pintoi
sense jugar tots els trumfos que tenia a la mà. i sense actuar els ressorts
DES FERM A EN A TAC S r escos poblets "gallas ", amb teulades
de terra pastada. Cadascuna
de què disposava. En aquesta doble omissió hi ha per la «Lliga>> una l"<\3·
CONTRA ANGLATERRA I
AMENAÇA AMB LA GU E• d'aquestes vivendes és voltada d'una
ponsab!litat, sl vol continuar ostentant el titol de catalanista.
bnca. de brossa i arbustos espinoRA
La dJ.vallada s'accentuà amb la Incomprensible dup:icitat de la. ¡;eva
sos per 11'113rdar de nit el bestiar. En
R:oma.,
24.-La
premsa
Italiana
puactuació parlamentària i en l'acceptació d'un comodí singular en la rel)rels pendents rocosos de les muntablica enèrgiques manxetes en les nyes veig els ramats de moltons
ge.nitzacló de la. viàa corporativa catalana. Aquest estat de coses era L
quals
amenaça
'amb
h
llUerra
en
Cl
guardats per infants, fines siluetes
és tm sacrifici de tots els escrúpols de consciència. politica 1 moral, i un
cas que Anglaterra. adopti- sa.ctons de bronze drapades de colors vius.
paradoxal oblit de la seva famosa teoria -esgrimida ferotgement quan
contra Itàlia, especialment sl tan- Els joves pastors es recolzen amb
venia Azaña a Catalunya.- sobre la característica. autòctona dels partits
una llança, de la qua.l se serveixen
ca el Cana¡ de Suez.
politics a la. nostra terra i el «provincianisme» de les esquerres.
«li Plccolo» diu que el cmare nos- per protegir el bestiar de la consNi els mals temuts 1 evitables, han estat evitats; nl ha mll!orat la
tro», ba d'ésser at·::'> únicament, mar tant amenaça. dels xacals i els lleoA les valls fèrtils, uns h omes
llatln3.,. VOlent rUr que els anglesos pards.
situació autonòmica. d'ençà. que la «Lliga» acceptà col:laboracló en els orllauren la. terra negra amb arades de
han c"\: ~ ~.:&...,. ài' a mantenir en model mf.Henari, que a rrosseguen paga:±;..-:c:¡ governatius. L'imperatiu de servir l'cidcal de tota l& vidu no
ell la seva "hegemonia.
la féu reaccionar; tampoc l'Impuls de la propia. dignitat. De bell antuvi
relles de pesants bous. Tot és d'un
l El «Giorna.le d'Italiu dóna. a. en- aspecte bibllc. De vegades l'estampa
es sotmeté l, ja sotmesa, sabent-la els altres una més a la. colla, afamatendre que tot el món aprova l'acti- bucòlica és sobtadament trasbalsada d'unes mateixes engrunes, nl ha pogut alçar la veu, ni intentar cap
tud d'Itàlia davant Anglaterra 1 la da pel pas d'un cap de tribu seguit Les grans ma moores nananes a la zona del Brennero. - un aestaca·
especulació. Ara fins les engrunes li neguen, com 11 negaren l'entrada al
seva poiltica colonial vis a vis d'Abls- pels seus guerrers que es dirigeix a
ment de metralladores durant l' exercici de tir a les muntanyes
govern i 11 deixaren participació escassa 1 secundàr ia. a la. Generalitat 1
Add!s Abeba a oferir els seus serveis
s1nla.
(Foto Sànchez Català)
i
la
seva
gent
a
l'Emperador.
Contra qualsevol assaig d'intlml·
als Ajuntaments governatius.
traslladar-se a Addls Abeba amb des- n el, gràcies únicament :.. la seva sang
dc.ció-a.fegeix-, s'aixecarà la ferVigent la llei de 2 de gener, vigent la interinitat autonòmica i la.
Mr. stanley Baldwln,
ir.lnls- mesa increbantable de la. Itàlia feiEls instructors peses a càrrec de l'Escola.
reial, però aqui és igual que els altres
suspensió constitucional, la «Lliga» es neguiteja inútilment per a. dissl- tre d'Anglaterra. Sobreprimer
a quest home xista 1 l'intent anglès d'aplicar-nos
El capità. Viking de Tamm em i ha d'obeir el seu cap d'ensenyament
A la. meva arribada a Ga.net, pemular el fracàs que la volta. NI es revisen els serveis traspassats, ni pot reca uen avui a Europa les màximes
mostra
el
programa
complet
de
la
I
els oficials instructors.
san cions - acaba dient-, provocarà
pobla.ció entaforada a l peu de
posar en marxa els que ja ho són ~s tristement memor able la. picada responsabilitats d'una deolsló que una. guerra fantàsL!ca en l'aire, la. tita
Quan h aurà. acabat la seva. instrucla. muntanya, on el gran Mene1ik setmana.
Dilluns al mati: equitació, forma- ció, que dura divuit mesos, es reinde dits al conseller d'Obres Públiques-, ni pot rescatar la cobrança èe pot ésser h istòrica. En a quest con· mar 1 la te!Ta.
establi anys enrera la seva. residèncions, servei de peces. Tarda: servei tegrarà als seus galons de coronel,
de contribucions, possibilitats factibles en aquesta zona mfnlma dintre la. fllc te !talo-etiòpic, el paper brità nic
«La T ribuna» diu que n~ vol par- cia. - vast palau que domina tota la en camp:mya, reglaments i pràctimen tre que els seus ca marades no
qual calla suposar una. digna intervenció de la. Lliga.. I ja no parlem dels pot ésser decisiu per a ls pau o per lar cl.1r encara, perquè els fets con- regió- he estat rebut pel capità Vl- ques d'infanteria, treballs i pla ns.
passaran de t inents.
klng
de
Tamm,
cap
de
a
la.
la
missió
guerra
del
món
crets
encara
no
s'han
presentat.
La
rets lmmediats i sobre la. marxa que cada. dia es produeixen en l'ordre poDimarts, mati: equitació, formaEl capità Viklng de Tamm es desueca I director de l'Escola. Em prel::l.
D.
N.
s'ba.
llmltat-afegelx-,
a.
llUc 1 amb relació amb Catalunya!
mú en la sessió del Consell del 4
senta els sens ajudants, els tinen ts cions. servei en campanya, organit - clara molt satisfet dels progressos
carregar
el
fusell
i
penjar-lo
a la Bouveng, Beuman, Throburn I Nybe· zació del terreny. 'l'arda: Instrucció aconseguits pels seus alumnes en tan
A això, a tot això és al que ha de respondre al seu dia la Lliga, da- de setembre.
paret i mentre no l'agafi res no te· Iom. Aquests oficials, que s'expressen de tir, metralladora, gimnàstica, es- poc temps, a un ritme molt més a cLes converses referets a això co- n1m
vant l'opinió pública de Catalunya. Una. obra que podia ésser eficaç din·
a dir.
celerat que el que marca el protots en un francès molt correcte, tudi.
tre el seu limit 1 en acord amb el programa polltic del partit, malbarata- mençaran immediatament per via
Dimecres, mati: formacions, equi- grama.
porten l'uniforme suec.
ANGLATERRA VOL FER
da per manca de patriotisme; una posició que podia ésser clara i benefl· diplomàtica.
tació, servei de peces. Tarda: norEls esdeveniments d'aquests últims
El «Daily Heraldll anun~la que és
mes d'artilleria, lliçó de fran cès.
SERVIR DE PARAV ENT
temps delzen tèmer que la majoria
closa mal-venuda al preu hipotètic d'una eterna cartera de ministre en possible que el ministre d'Afers
Patriotisme
i
canons
de
Dijous, matí: servei en campanya; dels alumnes del Sain t Cyr abissini
LA S. DE N., DIU «LA TRI·
oferiment; una actuació que pogué prestar un servei al pafs -no terlJm la Societat de Nacions, senyor Eden,
vells
escola. de companyia. Tarda : normes n o hagin d'aban donar l'Escola. molt
SUtJA))
perquè no reconèlxer·h~ perduda en els avatars egoistes d'una. política vagi a Paris per tal de conferenciar
abans d'haver acabat la seva ins-La n ostra Escola. -m'explica el d'infanteria i artilleria; plans.
r..oma., 24.-En un editorial escriu
sense nord n1 consciència. ni altivesa ni dignitat.
amb el senyor Lava!.
Divendres, matí: Exercicis en cam- trucció.
«L:l. Tribuna.:t que, al seu judici, el capità Viklng de Tamm-, fou coberHa calgut forçar les classes en jorpanya; de comandament, eseola de
brltànic segueix tenint l'es- ta el passat mes de febrer per ini- campanya,
E L S BANCS ANGLESOS Govern
formacions. Tarda: ins- nades dobles. I m'ha semblat que més
elativa del Ne~. Actualment comp·
perança
que
1 el cas q-..Le Itàlia no
ta amb uns dos-cents alumnes ofi- trucció de combat, gimnàstica ins· d'un jove alumne esperava amb una
Les esquerres catalanistes· havien
oEIXEN DE PR ESTAR cedeixi en cap
de les seves preten- cials, repartits en tres seccions: in- pecció de treballs.
singular impaciència el moment de
'
aixecat un nom, un sol candiaat
CRED IT ALS BANCS !TAsions,
s"adopta.rà.
a
Ginebra
el seu uniforme de campanya,
una
re- fanteria, artUleria i estratègia geneper bandera. Molts ciutadans voLIANS
D issabte, mati: servei de peces, vestir
amb una pell de lleopard tirada al
ral.
taren per aquella significació.
Londres, 24.-El «Financlal News» solució negant crèdits al dit pafs.
servei de quadres, organització del muscle
i una ploma blanca al caso
D'aquesta manera-seguebt dient
El local que ocupen els joves ofi- terreny, neteja. d'ariD:lments.
Uns sen¡¡ors que ara se'ns mostre:n comenta aquest mati l'acord dels
coionlat..
com uns angelets «catalanistes)). Bancs londinencs de cessar en els el periòdic-, els anglesos esperen cials és gran i confortable. El matePerò l'hora del repàs s'apropa. Sóc
Copyright 0pera .1\t undl
purijicaclors i respectuosos amb la crèdits que fins ara venien concedint que la S. de N. serveixi d'avanguar- rial que utilitzen per a les seves pràc- convidat a dinar en companyia. dels
(Prohibida la. reproducció.)
Un o dos mesos abans de les
voluntat popular, es reuniren a
da de les seves esquadres 1 evitaria tiques dissortadament és molt anUeleccions les dretes mobilitzen una
Sants amb uns representants del a Itàlia l diu que a conseqüència.
qua.t. Els artillers tan pràctiques
(Passa a la pàgina 7)
colla d'agents femenins I mascudimoni i ressuscitadors de morts. d'aquesta decisió, durant els pròxlms
a mb vells canons; tots en moU mal
lins que curen de flairar on hi
S'arranjaren uns papers i com per tres mesos, els crèdits concedits als
lA QUtSTIO DE lA COlONIA PERMANENT DE BERGA
ha fam f dolor per a dur-hi uns
art d'encantament resultà derro- :bancs italians seran gairebé nuls 1
rals, una peça de roba o un litre
tat el catalanista A. Rovira f Vir- pto.ssat el dit termini completament
de llet a canvi del vot i mentre
gili i sorti elegit el gran Emília- inexistents.
dura el període electoral. L~>s
no Iglesias i Ambrosia.
1
eleccions del 1934 passaran a la
La memòria, però, se n'ha ~.wat
El «Financl~l Nev:-s» &legelx:
història embolcallades amb mataa can pistraus ¡ sota el signe del
«Els Bancs i.al~an_ ban ~tat semlassos.
ccatalanisme a seques-. barreja pre exceHents cl!ents, pero les lòglA aquella feina les esquerres hi
de cradicalJ, aquells patriotes de ques aprensions que suscita el conoposen nutings i conferències que
Sants jan la felicitat de tot Ca- fllcte italo-abissinJ, fan témer que
influeixen l'ambient de la massa,
talun¡¡a.
aquest produeixi una. greu pertorbaperò que no poden tenir ejicàcla
• • •
ció en la. situació financer--. d'Itàlia.»
en aquell cas de dolor materí.ll
lttoss~n Brunet surt en dejensn.
desperat. Les dretes, a manera
de la papali~at bescantada des
L'ESTUD I ESTRATEG IC DE
d'aranga malastruga, teixeixen la
de La Publlc1tat per J . .TC?rras
LA SITUACIO D' ITALIA I
teranyina on enganxaran l'hf'ml!
Com a obra de cultura popular que uBases» per a la const itució 1 funclo-o
Ca¡JTara l_en.un moment umc de
ANGLATER RA A LA MEDI·
endogalat, rarrendatari dc la terluc1dcsa lt d1u: «Ell creu que a
és, la. qüestió de la Colònia Perma- nament d'una «J unta Administrada•
hores
d'ara
(el
Vaticd)
ja
s'll:J.uTERR
AN
IA,
QUE
FA
uOT·
r a i el treballador que tenen a l:l
nent de Berga, d 'ençà. que vàrem de- ra)) de la Colònia Esco lar de Berga
llOra.
ria d'hc,ver pronunciat a favor
TOBRE)).
mmclar les maniobres del senyor cal.er Per tal que els serveis de
d'Etiopia. Quina candor/»
Roma, 24.-Ampliem la referència
dolà, ha apassionat l'opinió. Les nos- proveïment l altres anexos tin.
El mati del dia de la votar.t6
No_saltres tampoc no hi sabrlcm de l'importanUssim escrit que pubil·
tres classes populars tremolen, 1 amb guin veritable eficàcia i es despleles dretes ja tenen gairebé la teiajegtr res al que diu aquest sen- ca. Ja. revista «Ottobre» òrgan del
na feta. Tots els fils que han
ti!llentalds d'olla i bilis q~e es partit feixista.
'
raó, quan \·euen els seus interessos gt.m sota un degut l immediat conanat estenent un o dos mesos end1u Brunet: <<~ujn.a candor.»
En unes reflexions que fa sobre la
en mans dels homes de la Lliga, els trol, s'estableix una Junta Adminisrera són posats en moviment. Els
quals dirigeixen tota la seva politica tradora que per delegació expressa
1 al!, la peça de roba, el litre de
¿No es podrien posar d'a¡x,rd Mediterrània i el canal d~ Suez, la
en les corporacions públiques vers
11et o el matalds prodigats pels
els partits que remenen les coses revista. demostra que el progrés de
l'interès de partit l al servei dels
Clgents femenins (generalment d•tde la plaça de la República i 1tO l'aviació moderna. ha fet que canviïn
(Passa a la pàgina 8)
711~ catòliques) jan el seu jet, jan.
interessos de les classes acabalades.
fer-li ter al Butlletí el paper de per complet les qüestior; militars
arrenglerar els ccreditors» davant
portantveu de les discòrdies caci- a la. conca de la. l\led1terrànla.
De les paraules dites pel senyor caquils rural3 del! nostres homes del , En el cas que Anglaterra tmpedis
ez coUegl electoral. L' home endodolà
fa pocs dies als periodistes, se·n
galat, l'arrendatari de la terra i \ 2 de gener?
En aquest número :
a. la força el pas pel canal de Suez,
pod1a desprendre que havia. tingut
•••
el treballador- menats pels m;»Ja
qual
cosa
seria
el
primer
pas
deun remordiment de consciència. i que
L "Angulo ja reconeix que el Car•en.t, propietaris i capatassosPàg. 3
la Colònia quedaria tal com estava
net electoral és una iniciattt·a de cisiu de g-.1erra, hauria, aleshores, de
~mbé s"lti arrengleren tot :~nt
LA PREMSA
~editar-se
la
potència
de les notes
les esquerres catalanes. Està c•;¡r
abans, però hem hagut de constatar
ema I espessa la corrua de g'!d
Pàg. 4
aèries italiana i IJritànlca.
que
elles
només
ha
jeien
per
a
que
no
és
abd.
~ute va a emetre el parer que els
LES LLETRES
L'esmentada. publicació fa les seriure ,però de moment ;a el.t reeta la consciència ...
Pàg. 5
coneix la iniciativa. Per cert que güents comprovacions sobre la po1, El document que donem a contiLes esquerres -el barber. el
nuació, document que no ba estat
en la crònica on comenta el sició estratégica. dels distints secEL PROBLE MA DEL
1ornaler, el dependent de botiga,-Carnet electoral, diu que per ,,u¡.. tors de la Medlterrl.nla.:
!et publlc fins ara pel senyor Codolà.
VI A CATALU NYA
tenen un clau (i sl el tinguesnament
de
la
llei
del
Parlament
.i q1;1e és mol~ possible que fos amagat
Pàg. 10
nin) no el dedicarien a aquesta JeiA !"oest, Itàlia és en extrem forta.
de
Catalunva
caldrà
celebrar
elecL.A
V
AI..
I només conjien amb el sob1c,
I!I.DRN
a 1op!n16, demostra fins a quin puat
puix que pot recolzar~se en SardeEL TRI BUN AL DE
cions municipal! el novembre vicabina t el camet electorals.
poden é~er oblidats els interessos ne
nya 1 en les costes de Toscània l Ll·
CASSACIO DE CATA·
nent.
• ••
Barcelona per a sacrificar-los a. les
LUNYA
Com passen els anys/ Però és gúri.a, mentre que Anglaterra es red .Són les q!Ultre de la tarda del
colza. en Glbralta.-.
necess1tats d ! la Lliga a la Comarca
cert
que
els
homes
elegiu
el
gener
Pàg.
12
:C: de lea eleccions. J a no es pot de l'an¡¡ 1935 11.4n jet de regidors A la Mediterrània central, Itàl.la
171lé
de Manresa l Berga. Diu el document
LA FOLL IA SAGNANT
res més No es pot ter res
La
Co n fer~n.l la Trlpa rtlta
dos
anvs?
és també superior, j a. que la. seva
que copiem integre per la seva gran
cc.rs, però de vegades, si que enDE LA GUERRA
<De Kelen. a «La Tribune des Natlons1 )
Importància:
(Segueix a la pàgina 6) posició es troba coberta per Llbia i
a hf 11.4 feina a ter. Un an¡¡••.

fi~s

im~e

adherissi~

Dos-cents a lumnes oficials, a I'"Aca dèmia
Haile Selassié", reben instrucció d'oficials suecs
UNA INTERESSANT VISITA A L'ESCOLA

\

anten.a

I

I

f~--~::zi=-==.mfï--¡-¡fl]~~- El senyor Codolà fa política
!:§ de partit amb les institucions
~
municipals de Cult ura
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,
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Aquest numero ha estat v1sar per la. censura

la humanitat
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COMERÇ I AGRICULTURA RAD I O
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PROGRAMA PER A AVUI,
DIU MENGE

P REUS
f' ARI NES

Arago .................. ,........
oaawua (correc t) ........
ce&tra ) ......
Ld
Purça ............. ...........
Local. correct ............
I a em ext ra ........... ....

'7'15: Primera edició de «La ParaUla, d iari rad iat de Ràdto Barcelona.
24
~8
~gones ..,.....................
- DiScos.
~1
Terceres _ ........... u •• ., ._,
22
8 : Senyals horariS de la catedraL
21
~
(Qluar t.ee ............. .............
- Díscos.
e•
N o.m. a .•••..•.•...•.•••• .....,
28
~e
N úm. 4 .......... ............ .
27
8'20 : Segona edició de «La Pa••• ··n utes elS 60 Qulloa
raula», diari radiat de Ràdio Barcelona. Edició dedicada a les comar~o
111
Me o uts ori~ vm•uo.u
ta ques catalanes.
18
t:;egonet .........................
11
17
SeaO ............... ,,,,,,,,,,
9 : Senyals horariS de la Catedral.
Preus en rals la Quartcru de 10 ucres
11 : Senyals horaris de la Catedral. - Ser vei Meteorològic de la
O R DI . MO RESC I CIVADES
Generalitat de Catalunya.
us
Utvaaa 1!:1tremaaura ...
M IGDIA
s:;
ldem Maocha ........ .,
48
Moresc Plata, dtsooo....
12: Senyals ~oraris de la Ca~
48 60
40 61. 4t Idem pa1s . . ...... .. ... ... ..
draL - Programa dc discos selectes.
S/
o ral. Uraeu ...............
SO e RETAULA
fil
Escaiola Alldo.luala ....
13: Transmissió des del carrer
LLr.GUM INOSEb
de Galileu, de Sants. Reportatge de
46
~avet. Auatuwua .........
47
l'arribada dels corredors de la cur4ts
lacw l!:xtreruaaura .....
47
sa ciclista «Campionat de Barcelo4~
ld~:m Mtutvl'(:u ..... ... ....
41
r'll VUI\8 A llCIOJ USia , ,., .,
na». - «Cocktail del dia», de Pere
45
«
tuew l!:a:Lremao ura -...
45
Chicote. - Programa de discos va~
Veces AoaaJusla .........
riats.
tdem a.t•an¡¡cret! _, .,.
13'25: «CoclrtaU d'avub del Res~o
41i!:f1:i: '-'Ol8 ········• •••••••••• ••
4:t
tdew t$traugers ...... '"'.
42 50 taurant Brnsserie Tivoll.
42
44
13'30: Informació teatral i carte••••••·••••••••••••••••
UUlXeB
_., ., ..
Pesul.ll estran¡rere
llu
115
llera. - Continuació del programa
ltlt:W Pilli ................ ..
weoctllee Andalusia ..
IIXI
de discos.
tdem Salaruallca
tlv
13'55: Secció cinematogràfica.
14: Actualitats teatrals i musicals.
I"ALLA I ALFA Lit
14'15: El conte castellà cE: Próll.l!ltlb !.· ..................
digo», del popular escriptor Vicenç
A!talB :1.• ·••••••••••••••-• •·
t>aua a·ureeu .......... .
Diez de Tejada, llegit pel seu autor.
ldew our t.a ..............
- Continuació de les Actualitats.
,
·reu~ eu u tes els tu
15: Secció radiobenèfica.- Discos
escollits.
ü AKKOf ES
DESPULLES
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61

67
80
62
67
62
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*:-----«Teatre Universitari
de Catalunya»
L'interès 1 atenció que fa algun
temps han desvetllat dins la collect.ivitat d'estudiants universitaris
les coses de l'art teatral haVien fet
sorgir dues institucions amb fina·
lltat anàleg i de tothom conegudes,
.el «Teatre Universitari» i el «Teatre
d'Estudiants>>. Aquesta coexistència
no tenia raó d'ésser, car aplegades
en una sola. institució totes aquestes
activitats es podria arribar a obtenir
un resultat molt més profitós 1 en
consonància amb la. funció cultural
que té assignada.
La Junta de govern que ha de
regir els destins d'aquesta institució
ha quedat constituïda amb els següents universitaris: president, Josep M. Miró.; sots-president, EulàJJ.a
Presas; secretari, Antòrua Salellas;
sots-secretari, Francesc Sales; tresorer, Albert Jornet; director artístic,
Enric Moreu; sots-director artfstic,
Robert Antoncll; director escènic,
Pompeu ~nuet; sots-director escènic, M. LlUÏSa Guarro; vocals: Josep
Al uja, Bernardi Rifa, Antoni Anglas,
Albert Sagaua, Anna Signes i William Frey.
Aquesta. Junta. de govern que en
començar la seva actuació compta
amb l'experiència dels seus antecessors, l'ea.Utza. amb toa activitat la
tasca. preliminar d'organització, fet
que ens permet preveure Ja propera
publicació d'interessants projectes i
acords.

---*:- - - -

=

Resistència. - Acusada d'aquest
delicte comparegué davant el l'r.bu
' ·
nal Cecília Badla. Tarragona
.. I?esprés de les proves, el riSca.I mo.
ruf¡cà les conclusions en el sentit de
considerar el fet com una falta 1
demanà la multa de 50 Pessetes Per
a. la processada, la qual fou PQSada
immediatament en llibertat per ba.
ver acomplert a bastament la condemna.

F. D URA N
A UTOMOBil.ISTESJ

Tots heu de saber que el GARATGE
i tallers CANADA és l'únic taller
ben instal:lat i dirigit Independent
de totes les agèncie., que tant augmenten el cost de les reparacions.
Tel, 35718

BA RC EL O NA

- - - - ---*-- ---La «tournée» de ta compa·
nyia Nicolau • Martori

La brillant <~tournée» per Catalunya Iniciada des de fa més de tres
mesos per la companyia oficial Nicolau-Martori i que ha vingut representant amb grandiós èxit, entre altres obres, «La Rambla de les FloristeS», de Se¡,¡at·ra.; «Madame», de
Lluís Elles, i I<Fanny», de Pagnol,
degut a negocis adquirits portcriorment, ha hagut de prorrogar-la fins
a finals de setembre, en lloc del dia
15 com tenia pensat en principi.
A totes les poblacions on la notable forma.caó ha actuat ha aconseguit un gran triomf d'interpretació
i de públic, doillUltr-:se el c!ls, gralls·
stm pel teatre català, d'haver obtingut una xit1·a més alta de recapLació que les altres compauytes cast.ellanes adbuc, com ha succeït darrerament a Lleida, per citar un cas,
més recaptació que les companyies
de sarsuela que hi havien actuat.
Des de feia molts anys no s'havia
r ealitzat a Catalunya una «tournée¡¡
tan esplèndida, artist1ca i econòn:úcament parlant com la que ve efectuant els artistes de la notable companyia de Mercè Nicolau I Ramon
Ma1tor1.

L'ORDRE
PUBLIC
*

TRE~S QUE ARRIBL'i f'O·
RA D'HORA
Es donà compte a ln policia que els
trens procedcms de Madrid 1 aquella
linla arribaren durant tot el dia amb
retard a causa del mal estat de tes
vies.
Amb més d 'una hora de retard arribà. el ràpid de França per bave¡ hagut d'esperar l'enllaç amb el tren
francès.

ni
l li
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cd

NOTICIARI

Un que venia fulles seques per ta.
bac. - A instància de Joan Val, fou
detingut Is1dre Castellví, et qual e~
dedicava. a vendce fulles seques dlen~
que era. tabac de contraban.
Ingressà als calabossos del Palau
de Just1cia.

AUMEitn DIUE11CS .I Df RI~I

Caso~

all

1Nf!!;OU Nij

sa

- ALBOM.IN U·
RlA - lNFANClA - ETO.

·~

~'lUMA<..

!

DlAB~TlS

CARRER LLURIA, 62
<entre Consell de uent 1 Arag6)
SALM.t;JW.N, ~t~
MANtiO, 'n (davant del Mercat)

------~--*;--~-----

AJUNTAM ENT

GARATGE I TAll ERS CANADA

Tamarit, 134-136

D'URGHJCIA

TR IBUNAL

ROCHE LLE HUDSDN

UA

Justi cia Femenina

na

tu

Robaton. - Es va. veure uoa ca
contra Jesús Basea., acusat d'ba~
robat 200 pessetes a un company':
treball en una masia de Sant J
can
Despi.
Després de les proves, el fiscal m
diflcà les conclusions i demanà <>al proce~at la. pena de quatre
de presa pel furt, com qualificà 1
delicte, i tre~ mesos i 250 J>e6Setes de
multa per us de nom SUPQSat
en
ésser detingut.

ee 11 s es UIJII tm

TElONS CURTS

eta

TRIBUN.AL DE VACANCES

u................

Dr.CASASA
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LA CRIOLLA, vodevil en tres actes
de Gastó A. Mantua

Es sabut que no hi ha cap vodevil la. tònica essencial del gènere, han saque tingui la pretensió de fer pensar but vestir-lo de manera. intelUgent 1
o sentir al pUbllc Es un gènere - ín- amb certa gràcia. senyorivola.
La qual cosa fa. que hi hagí doncs,
fim si voleu- la ·missió del qual úmc~ment és divertir. No hi cerqueu ve- dues menes de vodevils. Els de la
nsme en l'acció, ni humarusme en gràcia fina. 1 senyorivola 1 els de la
8LATS
els personatges. Com mé> grolu.··•'S si- gràcia barroera, d 'una. tosquedat gal6t,r
Atair0 •• .vtt..tAU.AtUtt t•&.L.U-•
guin aquests, millor, i com més in- rebé primitiva. Nosaltres, com és na60
eaawua .....................
versemblant sigui l'acció, més i més tural, preferim els primers. Certa
60
EJ:ttewaa ura (correct)
agradar à al públic addicte a l'esmen- part del pUbllc potser prefereix els
50
(crut1er l
Laem
tat gènere. Perquè no hi ha. dubte darrers.
50
a.1aocna -.a.u..~ ...... ... .. ......
que el vodevU té també els seus par1 dlem els darrers perquè alxi ho
50
Navarra ................. ...
tidaris, els seus habituals clients de poguérem constatar la nit de l'estrePenedes .., . . ............ ..,.
ot..
Ur¡-ell •••••••••••••••• ••••••••
la mateixa manera que els tè la. co- na de <<La Criolla», car,-amb tot l
Prew eo otes el.ll 100 <~Uli<JB
mèdia, el drama, la revista, la sar- pèrtànyer aquest vodeVil a. la segona
suela i l'òpera.
class.ütcació esmentada, fou benèvo~ RROS SO~
En el vodevn tot està permès sem- lament acceptat i potser fruit per
pre i quan faci riure. I riure de ma- part del nombrós públic que emple1211
115
& wDu .••••...•••, ...... .._•••
ISO
125
nera. desorbitada, a grans riallades. nava. el teatre.
I dem Calas par _....... ..
6t
!ili
Es tolera, àdhuc, que tingui un diàTanmateix com que ja hem dit en
S eU-1100 O . •..... .. ...... .
64
63
leg groller, com més verd n:úllor; es començar aquesta. croniqueta que en
F loret ·• •••••••••••••••· •••••·
7U
68
tolera que les situacions siguin força el vodevil tot està permès, no fóra
···················
ranJa -...............
uSelecta
G5
04
..... .
desbarrades, sense cap lògica con- arc1 noble cercar falles 1 defectes a
41 .
T reueat ..... .............. .
nexió i que els acudlts vinguin o no «La. Criolla». Unicament direm que
Farloo d'arròs ......... ..
"" 62
a tomb, tinguin )J!. mateixa procacitat és un vode\o'il construït de manera. ruotiO NüETEh
barroera d'aquells acudits inselits en dimentària amb .trucs i situacions ja
clandestines publicacions que foren prou coneguts i amb diàleg que vol
9:1
Ull
oastel.hl tc:vrr~:ot) .....
morbosa delectança. de molts es- ésser desvergonyit 1 resulta en esla
109
tul
lllem csetectaJ _.........
tudiants i gairebé de tots els cler- creix pueriL Consti que això no subU
110
Estrangeres ..............
gues del segle passat.
62
posa. cap censura a l'obra, pwx que
eu
Mallorca _.................
80
/O
Prat ... ,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,.
Altrament, però, cal reconélxer que ni de prop ni de lluny no votem per1:)
fkl
V a.léncta ...................
hi ha vodevils -francesos, alemany\ judicar l'autor, el qual, amb una moanglesos 1 molt pocs de catalallS-" dèstia que l'honora., 1 amb un escrúC I CRON~
que tenen una fina gràcia que ena- pol literari que el dignifica, ha sigIXI
I
mora i en els quals l'enginy i l'agu- nat «La Criolla» amb el pseudònim
~
Anaatu.sla .......... .......
80
desa vesteixen amb cert decòrum les -pompós i novellesc- de Gastó A.
/9
ua••••••••••••••·
I
/5
/S
-••••••••• .. •••••·
»
situacions més escabroses. Els autors Mantua.. Nosaltres sospitem que dar&4
TA R DA
d'aquests vodevils no ho fien pas tot rera d'aquest bonic pseudònim s'hi
~
Sl!
\JBSLCIIO, ue¡rra -........
:.8
51
........... .......
•
a. la frase gruixuda, al mot salaç ni amaga un popular comediògraf ca16: Programa de discos.
56
O\)
...... . . . . . . . . . . . . .
•
28
g1Vl858 "''"*•••••••••••••••·
Mauun:a .................... 28 :...
17 : Transmissió des del camp del a. l'escena d'Una extremada sensua- talà que ba. assolit grans èxits teaM.a.rr()(; •••••• •• •• ••••• •. •••
lUO
1w
Me&Jcana
'' ~~
Matatera. oe¡rra .........
Sants del partit de futbol entre l'Os- litat, i sense esquivar iot el que és trals, però la més elemental discreció
62
"'"'
.
ttoJa ..•••........••••••••••••
ens priva divulgar el seu veritable
sasuna 1 el Barcelona.
60
.. ••••••
Pa.luus....- ._·······•···
188
b.
vmaruc. acara ............
165
•••••••••_...........
pa.uc
cognqm.
18'30: Recital pel tenor Ramon
mle alB 42 QUil<J,.
l'u~..
'" 101> .JUI!Ub
t'reu& t't
El cas és que ((La Criolla>> féu riure
Forés.
molt i que una bona part del públlc
19: Orquestra de Ràdio Barceloque assisti a l'estrena va reclamar
DEMA CUM.!!.NÇA LA SETMANA amb calorosa InSistència la presència
El mercat; de Llotja encara que bastant encalmat, hom creu que es na.. Pr ograma «Albéniz».
de l'autor al final de tots els actes.
19'30: Recital de cant per Manuel
DEL BON HUMOR
p ropi de l'epoca estival i, en el moment de les collites, que fa. que en
Es veu QUe el volien conèixer, 1
Vallvé.
general la pagesia es trobi proveïda. i no h manqwn eXlstències, o almenys
com que ell no voli¡¡, ésser conegut
NIT
comprar,
de
ba.uria
ja amb prèVia picardia s'havia amacompti amb algun gènere què pot substituir el que
20: Transm.Lss1ó des de «Hollygat darrera d'Un sonor pseudònim 1
amb tot 1 això passat dels blats 1 farines, en general es pot dir que t:1 wood Bar Dancing». Ballables per
sortir a escena. un despreocupat
féu
mercat, en aquests moments amb tot 1 ésser en l'època de les collites. està l'Orquestra Montoliu.
amic. El públic, sempre innocent. va
inés avlat. amb t.endència de sosteniment.
21: Senyals horaris de la Ca~
aplaudir l'an:úc creient que era l'autor.
Els blats amb poques transaccions i fluixes 1 és un cau de raons draL - Música. ·en discos.
«La Criolla» obtingué una volun22: «Reportatge pintoresc», per
entre el mm!SLre d'Agricultura 1 els bladers. Tot són protestes 1 el ministariosa. interpretació. Actrius i actors
tre posant pegats. a la. Llei de circulació de blats. Pel que es veu no Ferran Barangó Solls.
s'esforçaren a agradar i fer riure al
22'15: Actualitats astronòmiques.
n 'endevma ru una, àdhuc ja es barallen entre ells mateixos.
públic. Els que més es destacaren en
per Josep Comas i Solà,
aquesta tasca, foren Visita López i
Amb farines encara que la molturació Ja s'ha intensificat quelcom Conferència.l'Observatori
Fabra..
director de
Glménez Sales.
més es pot dlr que no es fan més que operacions per al consum 1 amb
22'30: Transmissió des de la PlaLLUIS SOLER
preus solament sostinguts.
ça de Las Comendndoras, de Madrid.
Les despuues, t>.ncara que 1es existències la no van tan escasses com Festes oficials en honor de Lope de
l
en aquestes darreres setmanes, no han sofert. depreciació en els preus, la Vega. Auto sagramental, «La SiePer primera vegada l'òpera
qual cosa vol dir que no hi ha prou existències sobreres. Hem de fer re· ga». - Música en discos.
Déj 1me soñar
dóna actors al cinema
24: FI DE L'EMISSIO.
marcar que el ccmerç va en compte a. comprar, pUix que tè present que
amb
productors de pellícules s'haEls
estem en plena. collita. 1 en un moment donat podria venir alguna expediGINGER ROGERS, TIIELJ\JA TODD vien mostrat
refractaris a. presentar
PROGRAMA P E R A DEMA,
J ACK OAK.JE í JACK HALEY
ció important de fora 1 portaria una davallada en els preus.
cantants d'òpera després del fracàs
DILLUNS
comèdies
Dues inigualables
El moresc segueix en la mateLXa tessitura. sense afluixar els preus
sofert anys enrera per Enric Caruso
11 : Senyals horaris de la CateParamoun
el més formidable de tots els cantantS
tant el Plata com el del piUS Els ord.ls i les civades sostinguts 1 més aviat draL - Servei Meteorològic de la
que hem tingut fins a la data.
amb tendència. al millorament.
Generalitat de Catalunya..
Però en els últims mesos la situaLes veces sostingudes; les faves en puja En general: els grans i
MIGDIA
ció ha canviat notablement i els .n·
pinsos, amb sosLerument. general, almenys de moment.
12: Senyala horaris de la. Catepresaris comencen a preocupar-se seriosament de les invasions que els
Amb arrossos no hl ha res digne d'anotar-se. Solament sostinguts. dral - Secció femenina. - MúsiUn R U iU OR QUE PO- magnats del film fan als seus doMongetes 1 ctgrons amb poques transacciOns, puix que l'època no ca selecta en discos.
.
DRIA CONVERTl.tt-sE EN minis.
12'30: «Plat del dial del Restaués la forta per a aquesta mena de lleguminoses. Igual que els altres lleREALITAT
Les dives estan de moda 1 passen
Continúació del promot Tivoli.
gums, encara que també estan bastant sostinguts.
Dies enrera recollirem e1 rumor de ple a l'estelerat sense necessitat
grama de discos.
d'una possible terepomda de. teatre de la preparació a què altres actrius,
SOBR ET AULA
català al Novetats. Aquest rumor menys afortunades, s'han de sotme13: Senyals horariS de la. Cate- es convertl ben aviat en w1a gran tre. Mary ElliS, comparteix amb Cari
MERCAT D ' OLIS
draL - Lectura programa.
activitat del senyor Portabella, i ara Bris~on els primers papers en ((ReDesprès d'un encalmament en el negoci d'olis d'oliva ha vingut una
13'05: uCocktall del dla)), de Pere sembla que la cosa es perfila de tal cordem aquelles hores>>. A desgrat
davallada en els preus, la qual davallada ha estat general tant en els Chicote. - Programa de discos va- manera que no fóra gens estrany d'esser molt coneguda com a actrtu
que el que haviem donat com a sim· dramàtica. a Anglaterra i als Estats
m ercat nac10nal com en els estrangers. Cretem que la baixa. en els ru1s riats.
Units, la qual cosa 11 valgué la pri13'25: «Coct:taU d'avui» del Res- ple rumor es converUs en realitat.
ha estat ocasionada per la baixa. general de mercaderies en els mercats
mera part femenina. en la dita peHllnternaclonals tant d'Amèrica com d'Europa, les causes de la. qual s'httn taurant Brasscrie TivoU.
CERCANT nVJ.;DETTE11 cula, la. se\'8. actuació fou al teatre
13'30: Informació teatral i carteOpera House dc NovaS'assegura que Josep Santpere ha Metropolitan
de cercar a la. critica trajectòria d'ordre econòmic 1 als perills de con- llera. - Continuació del programA
fet proposicions a Enúlia Aliaga per York.
tlagaClO i no hi ha dubte que, de moment, en cas de sobrevenir un con- dc discos.
Entre les noves adqws1ctons del
tal de portar-la de «vedette» al team cte, portaria. encara que fos només que momentani una pertorbació
13'55: Secc1ó cinematogràfica.
tre Espanyol. No sabem que s'lla de- cinema, referent a cantants, tenim
Glactys Swarthout. La seva vida ar·
general en els negociS i a les finances.
14: Actualitats teatrals i musi.ca.ls. cidit; però hi ha qui dlu que la se- tfstica
s'ba desenvolupat totalment
14'30: «Butlietl Oficial de la Ge- nyor eta Aliaga, filla de Valencia, •o en l'òpera. L'any 1925 féu l'i seu èeLes arribades a la present setmana no han estat molt importants,
saber
no
de
por
per
acceptat
ha
1 a la nostra plaça s'ban fet només que les operacions pròpies del con· neralitat de Catalunyalt, sumari del parlar prou bé el català. També es but a l'edat de 18 r:nys; i l'any 1929
número publicat avui. - Continua- diu si li ha estat ofert un lloc al cantà tota una t.emporada al Metroaum general.
ció de tes Actualitats.
teatre Victòria; però sembla que, de- politan, amb èxit formtdable. I!;n dl14'55: Borsa del Treball de EAJ l . cldidatnent, anira n Amèrica amb la verses ocasions se li havien fet ofert'HE US A L ' E N GRO.,
I YA
tes per treballar a la pantalla, però
15: secció radiobenèflca.- Discos seva germana Neus.
Supenor, 176.
Glnàys, temorenca de fracASSar, uo
escollits.
Corrent, 169'50.
UN l\10NU!'ttEN'l' A SAN· volgué acceptar. Ara fa «Rosa del
TA RDA
Rancho», amb John Boles, per a la
Fi, 187.
TIAG~ ROSSINYOL
16: Programa de discos.
Paramow1t, i després actuarà amb
Inauestat
ha
Mallorca
de
Palma
A
Extra 41:.1:.!
18: Programa del radiooient. Dis- gurat el monument aixeoot a la me- Jea.n Klepura en «Cançó del Nib
Preus per 100 qwlos.
cos a petició de senyors subscriptors mòria de Santiago Rossinyol, em- 1 tindrà per «competència femenina»
de Ràdio Barcelona
plaçat al costat matetx del teatre K1tty Carlisle i Belen J epson, que
18'30: Suplement de «La Parau· l>rlncipaL Aquest monument ha estat també s'havien fet cèlebres en el
A RRIB AD ES DE LA .- .... _ _ . . . . . .: I M ANA
la» dedicat a la Secctó Inf1mtil de ofert a l'Ajuntament per , 'Associació ~P de l'opereta 1 l'òpera, respcc·
t: . .lmellt, abans de dedicar-se al CIEstaCló Morrot: Oli pals, 7 vagons; oli andalús, 1 va·
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes, per la Cultura de Mallorca.
nema.
Port: Olt andalús, 361 bidons.
consells útils, etl:. - Continuació del
No fa molt, Ja Paramount utilitzà
EXTRAORDI·
REALMENT
p rograma del radiooient.
Camions: 0 11 país, 10 bidons.
Rtchard Bonelli i Nina Kosllets, amb·
NARI
19'20: «La. Paraula)), noticiari esMalgrat trobar-nos a finals d'agost, dós famosos per llur veu, en dlverscs
portiu. - Continuació del programa encara no ha. estat encarregada cap escenes de «El meu espòs es casa»
OL I S DE PINYOL
del radiooient.
comèdia a Josep Marta. de Sagarra. comèdia mUSI.cal amb Elissa LancÚ
(Sense envu)
La cosa és realment sorprenent. Ell i Cary Orant d'estrelles. Apro!ltant
19'45: Cotitzacions de monedes.
mateiX ha confessat ç¡ue encara no l'ocasió, Elissa Landi come:1ça a prenNIT
Color verd, de primera, de 139 a 141.
havia. passat cap any cosa. sem- dre lliçons de la Kosnets amb vist.es
11
Pubil«La
de
emissions
Les
20:
Preus per 100 quilos.
o. una altra pelllculn en la qual esblant.
de
setmanal
hora
miL
La
citat».
EL DEBUT DE SA.NTPERE 1----" interpretar el paper de diva.
Baixa ac1d~a. 143 a 14a ptes. els 100 qUilos estar!r PMrPiona .
comunicació radiofònica.
Quan anys enrera Caruso fracassà
A L'ESPANYOL
20'30: Programa de discos selec·
Malgrat el qt · déiem ahir s'asse· en la seva temptativa davant la
OLIS DE LLINOSA
gura que la cÓmpa.nyla dè Josep cambra, els cantants d'òpera quedates
C Ull.. ll l 'lO
20'45: Not1c1an des de la Redacció Santpere debutarà a l'Espanyol l ren umple~t oblidats en el que
dia 20 de setembre. Per altra. banda, es rcfcna al cmema. Amb el cineCru tseust envas>. a 160.
d~ «La Publicitat».
20'55: Cotituctons de mercade- però es diu oue la companyta v~en· I ma m~t no h1 bavt.a PQS.s1b1Uta~
Incolor a 18:>
clana de Pepê Alba no s'acomiadarà '¡ d'aprofltar. el seu millor tribut... a
ries, valors I cotons.
P reus pez 100 quliO$
d'aquell teatre fins a darrers de se- la veu. L'tmtc .que tingué ~xit fou
21: Senyals horariS. - Servei Me- tembre. Ja veurem el quê passa.
Cectl B. De Mille, quan l'any 1915
teorològic de la Generalitat de Cata.
1 1917 prodw cmc peHiculea amb
lunya.
QUE LI l'ASSA A LLUJS Gez:aldlne F'errar d'estrella. Les cinc
MERCAT DE VINS
outmgueren un gran èxit, prrò la
ELIES?
21'05: Setmana. cOmlca, revista
Ahir, a. la tarda, sota el rellotge majo~13. dels productors asseguraren
Segueixen les mateixes caracteristlques que Ja setmana. passada. o sia festiva en vers, en castellà, escrita i
eru:almement general en el negoci 1 amb tendència fluixa, i s'espera la recitada. pel popular autor I actor de la Unlversttat, que mnrcuva dos que 1excepc1ó verua una vegada més
quarts de tres, vàrem veure un grup a. confu:mar la r egla.
nova c.ollita que segons noves es presenta en aquests moments bastant Joaquim Montero.
d'artistes amb Ics respectives mate-I Fa trc:; o quatre anys que e.:; feren
BarceRàdio
de
Orquestra
21'15:
de
quelcom
paUt
ha
bé, exceptuant rares excepcions, puix que la vmya
tes, que aguantaven les ires de Lluís dlvus~s ternptativ~s, però no dOII!l·
variat.
Concert
lona.
Elies, el qual semblava molt exc1 tnt. ren r~sulta& pràcllc; però les coses
secada l aque:;ta. és la causa. que en general la. Vinya es troba retardada
. «La Paraula», emlsstó de Quê li passa a Lluls l!Jies?
22'05
hl\n . cnnVlat oot~blement i nra el
1 com és natural la colllta estarà uns quants dies més dels naturals a les deu I cinc del wspre. Directapubhc vol aplaudir Ktepura 1 altres
perlll.
un
és
sempre
que
l 'albur de l'estat atmosfèric
cantants d'òpera d'anom;;:nada en
ment des de Madrid. Resum de les
operetes i òpere:; cinematogranQues.
informacions n>dlades durant el dta.
21: Racilació de la selecció oc
22'15: Arles clàssiques. pel baix
PR EUS PE R GRA U I HECTOLITRE I MERC AD E RIA POSADA AL C E•
«Mnruxa».
Domènec Sànchez Parra.
L L E R DEL COLLIT ER
22'15: Jazz.
22'30: Transmissió des de la. Pla·
22.'45: Fi de l'emisSió.
ça de la Paja, de Madrid. Festes ofiPcneoes, Olanc, 1'70; 1<1., oegre, 1'70; 1<1., rosat, 1'70.
Auto
Vega.
de
Lope
de
honor
en
cials
AVUL GRAN E.'{!T
Camp o e I'arra¡ooa, blanc, 1'85. 1d., negre, 1'90; 1<1., rosat, 1'8~.
Programa per a demà, dilluns
sagramental «La puerta del mundo»..
Couca dt: Barbera., blanc, 1'70; rasat, 1'70; negre. 1'70
12: Obertura. - Senyals borans.
de
Ràdio-gaseta
Activitats.
23'15:
Pnorat, negre, 2 40.
- Mús1ca vanada en disCOS.
vida catalana.
vuanova 1 La Ue!tru, negre, 1'70.
13: Música de sarsueles.
23'45: Programa de d.ISCOS.
l gualaaa. blanc. 1'65; negre, 1'65.
14: Música selecta.
24 : «La Par..ulal, emlssló de les
Martorell. blanc. 1'85, ne¡re. 1'85.
14'30: Fi de l'emisSió.
dotze de la nit. Darreres informa·
Mtulctla Olanc. 110
19: Obertura. - Senyals horaris.
cians. - FI DE L'EMISSIO.
- Música selecta.
Mistela b:anca, 2'1~0. ld. negra, s.
El diSC del radtooient.
MoscaIA!ll. :1 110
EAJ - 39 RADIO BADALONA 19'30:
20: Cotitzacions.
Programa per 1 avui, diumenge
•
20'05: Música vartada.
12: Obertura. - Senyals horaris.
21: NoticiarL Servei Metereològlc.
21515: Música de revistes.
BLENC.RR AG IA AGUDA I CRONICA, - Mústca regif'nal.
12'30: Música variada.
22: J azz.
SIFILIS,
TOTAL. GUARI ME N T
14: J azz.
22'15: Noticies de Premsa des ae
per
PELL, LLAGUES DE LES CAMES
15: Fi de l'emissió.
Madrid.
n' RAi
FAr
19: Obertura. - Senyals horaris.
22'30: Emissió d 'escacs.
P RE U8 ECONO MI Ç 8
0 '11 1 1 1 de I a I
Taller a. U . entresol
- Música variada.
22'45 : FI de l'emisSió.
61
115

Dl

TEATRE I CINEMA

Emissió Ràdio Barcelona
PREUS

D I U M ENGE, 25 D'AGOST
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NOTA DELS OBRERS EVEN·
TUALS DONADA PER L'AS.
SOCIACIO
Ha VISltat l'alcalde, Sr. Ple 1 Pon.
una COmissió d'empleats municipals
temporers 1 eventuals, presulida pel
President de l'AssociaCló Dr. Tusó.
per tal de donar-li les gràcies per
les gestions fetes a benefiCI à'aquests
emp1eats, les quals culminaren en
el últm¡s acoras del darrer Ple Con·
siStorJai amb l'adaptació de tots eliS.
Com sigui que sobre els esmentatS
acoras iu navia alguns dubtes, aquests
han estat termmantment aclants pet
l'alcalde, Sr. Pic 1 Pon en el sentl~
que tot, absolutament tot, el perso-U
na! de la casJl, serà adaptat al oc
que actualment ocupa.
Aquesta ComisSió ba. sortit mo11
satisteta de les manifestacions del senyor Pic i Pon.
LA QU!N:tENA DE FESTES
DE BA.RCELONA
Sota la pre.-su::tetlCla del senyor Xa·
vier CalderO, es va reurur la
Sió ConsiStorial de Turï.>me i
Entre altres acords, es prengue e1
de començar des d ·ara. una lnte~
propagand& per Espanya 1 restranif
anunciant la prunera .:Gran Q~
na» de Barcelona que tindrà 11
t
mes de juny linent.
Amb aquest motm es va dt'Cldli' I1J Ú
metre a l'aprovactó del proper~
de Govern les bases per a la ce els
ció d'un concurs de cartells entre1 te
artistes espanyols, 1 terunt eÓ ~Jr1•
que éS deciSió de la ComiSS.l orga·
tar la «Gran QuinZena» per a llOcs
rut.zar excurSJons 1 !estes ~ls rotr
d'interès turiSLiC de CatalUD~~ leS
jl'Cte que els estrangers ap.oose p:i·
seves qualitats 1 atracu~. < bllltzi·
mordial per a. fomentar I e.tantPrn!l'
ctó dels corrents turíStics 1 ci onals.
omótre ,.
Tam be es \a acoraer so-~
dit consell In celebració d~ocUlllen
per a l'exe~ució d'un film delS cie·
tal de Catalunya com a un ::;...ntLl
ments més mtere:;sats de prop;>~>~
·ran tiJ'
a l'estranger.
Els resultats econòmlCS ~~ pestes
ser, Sl fa. o no fa. els ae
de Primaver.l.

=

---------*-------D'un concurs

fotog~::d

Dels Magatzems Jorba: nt: edltsdt'.;
tres àlbums de fotogra[lef, ~(¡eSt
en rotogravat. AquescteStal~Y~~
de bells indrets de a
en la seva majona, le~ P ;;rpnit•
en el 1 Concurs Foiogràíic
zat per aquests M.agnt.ze'7=;;=:::

reu-:-.-..

----

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

p

Itt humanitat

"IUr.tENGE, ~5 D'AGOST DEL 1935

Jar¡humdnitat
EDITORIAl.

-

l.LIBERTAl

S.

•

A.

aedacc!O t AdmtolstraclO

R 0 H O A U N I V E R S I T A T. ~6

r·•• • on

Les coses d'un boig La fam té espera
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Ya publica. una crònica del

48

Tel 6f on 14446

LA PREMSA
March, el pobret March des del
seu diari - Informaciones - diu
que els mestres han de saber esperar i que no s'hi val a e:rigir en
nom del ¡Jo tengo que vlvir!.
«La Asociaclón Nacional del Ma-

~eu

corresponsal a Barcelona. t que reproduïm integrament per a esbarjo dels nostres lectors. .De totes
maneres no hi sobraria que ez director d'aquell diari enviés algú a
inspeccionar el cervell del seu cor- gi3terio Prlmarlo se ha dirig1ò.O, con
responsal.
las firmas de sus legitimes represena los minlstros de Instruc«Barcelona, 23 (por teléfono>. - t~mtes
clón y de Haclenda ni "
~.,

PREUS DE SUBSCRIPCIO

3'60 ptn.
Barcelona an mea
10'60 •
fora . un trimestre
Amèrica Llatina I Portu&al
IJ' un trimestre
•
Altru palsos. un t~lm~stre 21'-

•

«JUEGOS DE ENVITE
r.tUSSOLINI (ECHANDO>.- ¡Ordago a tuti I (Aparte.) 1Per la Madona I.~ ¡Sl me qulere, lo he perdldo
tutlo ll>
(De «El Sol»)

I

<<I MPREVISION
-Mussolini ha mandado a Abisl·
nia tanques, caftones , municiones, tualies, ametralladoras, provlslones, aeroplanos, gases...
- Sl; pero se le ha olvldado una
cosa.
-¿Cuàl'l
-Ataúdes.»
<De «Heraldo de Madrid»)

«A LA ESTRATOESFERA
Según noticias el profesor
Picard, quiere ascender a los
30.000 metros.
YO. - Oye, amigo Picard: Sl por
alll arriba encuentras un trozo de
satélite, donde no sepan lo que es
lmperlallsmo, avlsame, que Iré.»
<Dc «El Diluvio»)

<ciSE VAl
-¡Por fln voy a llegar antes que
"omboh>
<De «El Liberal»)

Ahora se intenta celebrar a todo trance en Barcelona la Semana Gastronómica Catala:ta. Hace ya años que
està en preparación. Se convocó para ello una Asamblea de fuerzas vivas de Cataluña y se hizo una extensa campaña a. base de llenar con la
gastrono.nia un program:- nacionalista, proselitlsta, al que deben cooperar todos los que guarden en su
espiritu un sentida de expansión del
catalanismo puro». Es un caso caraeteristlco y pintorc-~o del buen yantar al servicio del separatismo. Los
organlzadores parlen del axioma de
que la cocina es el exponente del
grado de civllizaclón de un pueblo».
Y tlenen el proyect:> de celebrar una
Semana de Exaltaclón de la Coclna
Catalana, con concursos de platos
catalanes y de platos montados y
«<Ilenús» artlsticos. Tienen proyectada «UDa gran cabalgata de platos
comarcales de la Catalufia gastronómica, en cuyo desfile se barà una
luclda representación de las partes
integrantes de los platos de la tlerra.
catalana».
No faltarà un concurso de artlculos
periodtstlcos sobre gastronomia catalana, y basta un «concurso llterarlo
y musical de caràcter gastronómico».
(Sic), con coros y orfeones, y concursos de carteles, de «menús» y cartcaturas gastronómlcas, y basta una
Exposlción retrospectiva culinaria ...
Y en mitad de la plaza de Cataluña
se levantarà un entoldado o «envelat» monumental, ya que-.según los
organlzadores de la Semana Gastronómlca Catalana-el «envelat» cie
Catalufia -:tlene la intensldad de ;os
monumentales monolfti::os, y ha èe
controlar la vida. futura de Catalufia, con !a ascendencia que para Grècia representa el Partenón».
El programa es una mezcla de gastrononúa y catalanismo. La Esquerra patrocinó con entusiasmo la Idea,
basta el punto de q\le sólo la Unión
de «Rabassaires» se suscribió para
participar con sesenta mil p~setas,
mientras la. Càmara de Comercio, a
duras penas, dió mil, y las demàs entide.des, empresas de serviclons públicos, grandes estableclmientos, ttcétera, se resistieron bra vamente al
sablazo.
La. semana Gastronòmica debió r:elebrarse en octubre; pcro la sublcvación separatista. malogró el intento
cuando el Comité organlzador hab1a
gastada las 80.000 peseta.s recaudadas y contrajo un déblto considerable, dc modo que una sola. casa editorial reclama 40.000 peseta.s que se
le adeudan.
Esta malograda fiesta gastronómica, que ahora <rulcre celebrarse a
todo trance, movida qulzàs por la
subvención de 50.000 pcsetas que lla
ofrecido el A'-untamiento tlene t-1
preceder.te de· la lucida :Éxposiclón
de Hosteler!a y gastronomia que sin
visos politlcos i catalanlstas de ninguna clase organizó don Miguel Regts en 1927, en el palacl'> de la Exposición de Montjuich, con tal éxtto,
que en un solo c'':l entraran treinta
mil personas a ver y degustar los
manjares que se exhibian. Entonces
se dió un banquete que, presldldo
po. Prlmo de Rivera. sólo a base de
platos catalanes, y a la Prensa y entidades oficiales se bs obsequló con
otra comida a base de platos mantados, pero lo que con asistencia del
enoonces jefc del Gobierno fué un
éxito rotunda, es boy un fracaso económico antes de su inauguración. No
hay un sólo Comité, ni una Junta,
ni la menor garantia económica, y
en las bases de constltuclón de la
Semana Gastronómlca, ya se hace
constar que las cantidades presupt:estadas pueden ser transferldas
a uno u otro capitulo, siempre q-Je
las circunstanclas lo aconsejen, sin
nccesidad de rendir cuentas a nadle.-R. S.»

maestros sean equlparados, en lo ~
conómico, a. los dema,; .w
_
Y señalando la. oportunidad que
<>frece la ley de RestricclQ1les para
quitar lo que so't>ra y añad!r, en com.
pensación, lo que !alta, del presupuesoo de Instrucclón pública. Todo
ello razonable, como se ve, cuanto
al fondo. Pcro es la. forma, la. manera. de expresa.rse, lo que nos desagrada; ese tono dc violencta dlfic1lmente contenida y bajo la Etuê parecen borbotear las amena.zas. Esa
manera de unlrse al: ¡Yo tengo que
vivir!, con que en nuestros dfas
quleren justlflcarse tantas cosas, algunas inji.I.Stliicables. Porque. sl a
todos nos va blen un poco de hunúlde.d, a nadie les Irà mejor que a
los que han tornado a. su cargo la
mlsión de formar a los hombres de
mañana, alto minlsterio del que vlenen a ser los apoyos fundamentales, el respeto jerà.rquico, la. contenclón serena. y el espiritu de sacri!iclo. SID ellos se convierte en oficio lo que ellos llaman y todos queremos que sea Magisterio.
Sl; hace !alta que se nos comunique a todos un poco de humildad.
Con tanto màs motivo cuanto que
nunca debe olvldarse que en todo
el mundo se vive una època. de restrtcclones, y que en Espafia. son a
millare3 las familias que viven con
verdadera penúria, o que no pueden
vivlr. Y, para los maestros que no
estàn contaminados de las ldeas comunista.s, parece màs digno sufrir
la estrechez serenamente, que ese
tono de sorda irrltaclón con el que
comparecen y del que puede declrse que, por lo menos, no resulta
ejemplar.»

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

Joan Subils Serra
Moll d' Espècies I Colonials
Consell de Cent, 617 - Telèfon, 55810
Dipositari de la Sidra-Xampany
«EL HORREO »

METGE-OCULISTA
Auzlàs Ma rch, 31 (xamfrà Girona)
Tel. 23548
BARCELONA

___*___El crim de certs
mestres

___j

El diari carlí El Correo Catalàn
publica una manxeta que traspua
cristianisme a. dojo:

«AAgulen dijo c,ue de las escuelas
siD Dios salen los hombres siD alma.
La tragedia sufrida por España (·S
buena prueba de ello. Urge acabar
con la. escuela siD Dios, y apartar
de la enseñanza. a los maestros que
cometen el crlmen nefanda de pervertir a. los nlfios. Tales macstros son
roll veces peores que los bomlcidas.»

..~-·

«ESTA MPAS VERAN IE GAS
-¡Qué fellz seria el vemneo sln
moscss ni mosquitos!>>
(De «Las Notlcias»>

__________*__________

COMITE PRO LLUIS SIRVAL
La «Societat Catalana d'Amics del

Pats Valencià», unint-se a la cam-

----------- *-----------ANUNCIS OFICIALS

Aquella colla de colonitzadors de

La. Nación expresen les seves teo-

ries sobre politica. internacional:

«No somos partldarlos de la guer- ·
ra. Jesucrist<> predicó la paz entre
los hombre:> y nosotros comulgamos
en su santa. rellgión. Lo m!smo nos
duele que se mate a un etiope que
a un ing:és o a un alemàn. Todo lo
que se pueda hacer por csminos pacl!lcos nos parece un progre:;o; pero
no està en nuestras manos cambiar
la condición humana.
Los mà3 ràpidos y firmes avances
de la civlllzación se han hecbo por
lo conquista o por los medios colonizadores. Si no se hubiese descubierto y colonizado Amérlca seria
airn un continente salvaje. Los pueb:os culoos, tienden a llevar su cultura a los de màs bajo nlvel, y gracia3 a eso el mundo va progresando.
Es deru, sl partimos del supue¡¡to
de que la civilizaclón es mejor que
la barbarle, porque si nos convertlmos en fllósofos de cafè y afirmamos que el estado pcrrecto del hombre es ir con taparrabo, ya no hay
discuslón.
Lo trlste e3 que e¡¡a obra. civllizadora en si y de garantia para la propia civillzaclón que queremos conservar haya que llevaria a cabo, la
mayor parte de las veces, por la. vlolencla. Pero tampoco està a nuestro
alcance evitar eso.»
Per això, perquè no són partidaris
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vilització.

«Lo que Italla se propone hacer en
Ablsin!a, si no se llega a un acuerdo
- y Dio3 quiera que se llegue - es
una operación colonizadora. o de
protectorado, que n<> puede atribUirse a capricho, porque la nac!ón italiana. tiene terrltorios lindantes con
Abisinia. y los ve constantemente amenazados. Exactamente lo mismo
que les ocurrió a Francia y a Espa.lia
en Marruecos. NI ~ ni menos, ni
meno3 ni màs. Y no vamos a censurarle ahora a Italia lo m.lsmo que
nosotros htctmos en defensa de la civilización, por ruerza del espirltu expansiva de la mJsma y con asentlmiento internacional.
Piensen en e¡¡t<> las personas sensatas y no contribuyan a la maniobra de los revoluC'ionarios, que se
sienten etiopes, no por senUmlentos
humanitarlos, sino por tàctica derrotista»

«Me ha. cabido la. honra de que E-l
Sr. Cirera tuviera a blen replicar R

mis comentarios, publlcados en un

reciente alticulo, en el que aludla a
las declaraciones de dicbo señor. El
jefe popular agrario me callfica, aun
sln conocerme, de «buen amigo». Le
agradezco el titulo, lo acepto y como
buen amigo, con la mayor franqueza.
voy a duplicar.
Afirma el Sr. Cirera que el naclonalismo catalàn se ba extinguido.
Sostengo yo que, por desgracia, aigue en sus trece, aunque actualmente lleva una vida algo oculta y cautelosa.
Sostengo y sostendré mientras las
circunstancias no varien, que el ~oc
paratismo. con màscara o sln ella,
subsiste lleno de vida y de vigor.
Subslste y subsistirà mlentras no baya un cambio de política, una nueva
conducta. Preclsa, ante todo, perderle el mledo.
Una de las
sas que hacen auroentar cada dia el número de naclonallstas es la certeza, hija de los bechos, de que sólo siéndolo es posible
vlv!r en Cataluña. La postergación
del espafiollsta slgue, a pesar de todo, porque los que boy mandan uo
se atreven a apoyarle por miedo a
los catal11nlstas. Mientras éstos inspiren temo.- y cuenten con apoyos
habrà. separatlsmo, tan nutritiva especialmente para la Lliga y sus «técnicos».
Hablando sinceramente, ¿se atreverfa el Sr. Cirera, a sostener que lcl.
Lliga. no ha sido el màs firme sostén del separatismo? ¿Hay un ejemplo de màs claro cesesionismo que
el que ban dt.do S"JS hombres? Toda.; las campafias electorales de la
Lliga, ¿no tuv!eron por fundamento
el odio a Espafia? Y, diganos el sefi . Cirera, ¿no gobierna hoy en Catalufia la Lliga?
Los Gobiernos de Espafia ban
transigida slempre, con Monarquia
o con República, con los separatlsta.s, de derechas o de izquierdas. Y
esa. transigencla ha hecbo de dia en
dia. màs fuertes a nuestros a.dversarlos.
Pareda natural que después del 6
de octubre las cosas cambiaran profundamente. Entraran a. gobemar
los radlcales y la C. E. D. A. Y, después de todo, ¿qué ba ocurrldo? Los
radicales, que representaban el últ!mo balnarte del patriotlsmo, colocan
:flores en la t-Jlllba del que fué su
adversar!o màs encarnizado, el señor
Prat de la Riva. La C. E. D. A. se titula., en Cataluña, autonomlsta, y Jo
mismo hace el pt _~ldo radical,
Realmente, no creo que rad!cales
y cedlstas tengan los mismos ideales
qu~ el partldo histórico catalanlsta,
pero sus programas son, en este punto, casi exactamente Iguales. De esta
convlcción deduzco que nadle, en esta tlerra, se atreve a combaLir frente a frente a los se,>aratistas. Se buscan transacciones y componendas
que, por otra parte, no han de dar
ningún resultada pràctica.
Hay miedo al separatista y, por
lo mlsmo, se Jltetende halagarle y,
frecuentementê; favoreccrle. Todo
inútil: muerde el hueso que se le da
y, si puede, la pantorrilla del donante. Se ha q-Jerido buscar el apoyo de
la Lliga-que alumbró el separatismo-, y ésta roe el bueso que se le
ha entregado basta. tanto no pucda
hlncar el diente en algo màs substanciosa. No hay que confiar: la Lliga es... la Lliga. Y para saber lo que

Ja ens dispensant. l'incomparable
senuor Pic sl va en segon lloc: és
qüestió de categoria.
1.6 Publicitat en el seu editorial
s'ocupa de la Universitat Autònoma. ¡ diu:

Ara resulta que només la Lliga,
coUaboradora de tetes les situaclons, té autoritat per a exigir.

«Quan ha estat coneguda per la
«En les manifestacions atribuïdes massa de l'opinió la nota del Comitè
al senyor Dualde a San Sebastiàn ht d'enllaç de la coalició d'esquerres
havia un altre punt d'un interès pe- catalanes sobre la lliure emissió del
dagògic extraordinari per a Catalu- sufragi, no ha pogut amagar un monya, que no ha. estat rectificat pel vlment d'estupor.
senyor Pic 1 yon. Aquest extrem és
Es necessita tenir tot allò que es
el_ que a~rlbwa al seny~r Dualde el designa. amb una. paraula catals.na
en teri d Imposar que 1 ensenyament molt vulgar però molt gràfica., perprimari a Catalunya fos donat total- què les esqÚerres catalanes, és a. dir,
ment en castellà. No podem ~:eure els partits que es sublevaren la nit
que el sllen~l sobre aquest.a questló del 6 d'octubre, parlin del règim delDlportant!ssima vingui d un oblit I mocràtic consumbstanclal amb la
del mlni3tre o del seu rectificador Re · blica 1 demanin que no . stgui
oficial; per tant: tenint en compte fal~~ada la. voluntat del pals en
que la Cltada lle1 del 2 de gener no
eleccions lliures
al:lude1x ni remotament aquest as- unes
·
pecte de la vida escolar catalana,
Nosaltres creiem-i bo hem dit
sena convenient que el ministre fes abans, molt abans que es publiqués
algun aclariment respecte al criteri la nota. de les esquerres catalanes-,
que 11 rou atribuït sobre uns propò- I que cal re3tabl1r, com més aviat misits que, amb raó, han alarmat pro- llor, la normalitat política 1 l'ordre
fundament t<>t el magisteri català 1 jurídic al pals amb unes eleccions
sobre el qual a. la Generalitat s'ha sinceres. Nosaltres creiem - J ho
mantingut una reserva deliberada hem repeMt moltes vegades - que
que ha contribuït a. fer més visible per a. donar estabilitat 1 consolidar
la Inquietud en els centres docents el règim - que és un règim demacatalans.
cràtic - cal eliminar de les lluites
¡.El rmnlstre d'Instrucció Pública polítiques tots els elements de vioens podria dir directament, o pel seu lèncta..
intèrpret autoritzat senyor ~lc _i Pon,
Però nosaltres tenim la màxima
si el crit~rl que li fou atribuït
auoorltat per a dir-ho. Nosaltres hem
pon efectivament a~ seus propòsits? condemnat sempre Ja violència en
Mentrestant, no ser1a cau desto_rb sa- totes les seves manifestacions, vinber què pensa sobre una qüestió guin d'on vinguin siguin de qui sique afecta tan directament la cul tu- guin 1
'
ra catalana, el conseller gestor de
·
Cultura. de la Generalitat. Entre
I la violència de Martínez Anido?
tants anuncis opti.m istes que procedeixen la diada de Lerroux a Barce- 1 la violència de la dictadura? ¿I
lona, l'aclariment d'aque¡¡t punt que la violència dels últims anys de la
el ministre d'Instrucció Pública ba monarquia, quan el senyor Cambó,
deLxat enlaire en les seves rectUica· per a apuntalar-la, intentava crea.r
clons, no perjudicaria l'entusiasme
aquell famós partida centrista?
oficial que es prepara.»

El manifest
de les esquerres
ContinU/I la fantasia dretanamonàrquiCa entorn del manifest
dit dels 3. El corresponsal a Madrid de La. Publicitat en dóna detalls ben interessants.
«Al voltant del suposat manl!est

de les esquerres ~ue tan variats comentaris ha inspirat a Ja premsa,
s'ha format un ambient de fantasia
que convé aclarir. Avui mateix tracten el tema alguns . ~ris dretlstes I
atribueixen el retard de Ja seva publicació a no haver-se terminat encara el document, que va adquirint,
segons els esmentats periòdics, proporcions fantàstiques. Quasi totes les
núUcies que han arribat al públic -.:n
relació amb aquest document han
servit principalment per a desorientar-lo. El cert és, però, que no existeix l'esmentat document, o, més
ben dit, que el text elaborat pels
caps dels partits republicans 1 al
qual aHudeixen sens dubte aquestes
1nformaclons, no és pròpiament un
document, sinó :..lguna cosa més o
alguna cosa menys; en tot cas, alguna cosa distinta.
Es tracta d'Un document en el
qual queden registrats els punts coincidents a què han arribat els senyors
/.zafia, Martfncz Barrlo 1 Sànchez
Romàn en l'estudi dels problemes de
govern d'Espanya a l'objecte de cercar-los una solució concreta, pràctic:~. 1 republicana; per això mateix
el document no és destinat a la
publicitat, 1 per tant, cap conseqüència politlca se'n pot treure del teeret en què el mantenen llurs autors. Es un secret voluntari 1 previst.
Conté el document unes declaracions de tipus poLic que poden servir de base a una acció comuna l
conjunta dels partits republicans. Entre elles ht ha, com s'ha dit, El
corr.promls de restablir la legalitat
republicana a la Nació, a 1:1. regió l
al municipi, amb la. qual cosa ht ba
comprès el restabliment de l'Estat-,lt..
E:; precisen després les solucions
concretes que ela- republicans podrien donar des 1el Poder als problemes socials, econò.:ttcs, financers,
administratius, juridlcs, eto., que lé
plantejats el règim, solucions tècnl, ques I polítiques afrontant la realitat viva d'aquests mateixos probleConstructor d'Obres • Voravies • Paviments
mes I inspirades en les més pures
doctrines
republicanes. En aquesta
Rebaixaments estació de terra
pa_ ; del treball, que és realment exTelèfon 51699
tensa, hi han coHaborat especialistes
BARCELONA
Sardenya, 327
1 tècnics dels partits Interessats c.n
aquesta coincidència.
Tot plegat constitueix, doncs, una
cosa a!xi com un pla de treball 1
a
d'acció per a un futur govern repuex-encarregat de la casa «Establiments Dalmau Oliveres, S. A.», blicà. Aquest ¡la podria servir, arrisucursal Gràcia, es complau a participar a les seves amistats bat el cas, de plataforma electoral
que ha installat el seu establiment Drogues FERRER Perfums, a als esmentats partits i de programa
l'Avinguda del P ortal de I'Angel, número 9, Telèfon 21116, on po- ministerial si arribaven al Poder.
drà servir amb tota garantia de màxima qualitat l reduït preu Amb aquestes característiques es
comprèn que la seva publicació :;erà
tots els articles relacionats amb
oportuna quan es presentln les t:smentades eventualitats politlques:
DROGUES, PINTURES, PERFUMERIA I FOTOGRAFIA
abans, no.
Ha estat dit que el document serà
sotmès a la censura G"altres partits
amb els quals podrien anar els republicans en coalició electoral; això
per Ja baba I dentició I expulsió dels cucs
no és cert. El do ment no serà sot<Acreditats des de l'any 1878)
mès a cap censura, però és clar que
servirà de ba· per a establir alianNo ho dubteu, mares
PR EU: 60 CENTIMS
ces electorals amb les forces politlPreparat pel LABORATOR•I CAMPS
ques que es comprometin a facilitar
la seva execució.
PLANETA, 39 - BARCELONA (G.) TELEFON 79910
La. redacció del document, la seva
existència, la seva signatura pels tres
es, basta repasar la historia. de Es- les escogió, precisamente, porque se caps aHudlts no prejutja la posició
les conocian concomltancias con Jns que cada partit pugui adoptar en
paña de treinta afios a esta parte.
Es preciso convenir que no se na nacionalistas catalanes, no por r.u aquest moment poUtic o en qualsehecho gran cosa para extinguir el ts- patriotlsmo. La. consecuencia ba sldo vol altre moment futur. Es cert
piritu nacionalista. En lo substancial que ni unos ni otros quedàramos con- que estableix una inteHigèncla o,
amb més preclsló, una coincidència
siguen las cosas lo mismo que antes, tentos.
El separatismo subslste-vuelvo n entre els partits republicans naciopero, en cambio, ¡;e han herido susccptlbUidades. Después de lo de oc- repetir - por el mledo que inspira. nals les minories dels quals han actubre, debieron buscarse para. regir Ningún politico se atreve, en Cata- tuat ja conjuntament en la darrera
Catalufia, bombres de mérito excep- luña, a ponerse enfrente de éL Los etapa parlamentària, però no es po\
cional, y se dieron los màs altos car- desgraclados que lo hacemos, vlvi- pas parlar de fusió ni els organisgos a gentes-exceptuando una per- mos rodeados de rencores y nos cons- mes directius dels partits han estusonalldad hoy alejada de Cataluñn ta que no podemos contar con el apo- diat encara el problema de les coa-lmpopulares, sln preparación y que yo de nadie. Estamos malditos, y ns1 licions electorals; això es farà en
no cuentan siquiera con la simpatia hemos de morir. El Sr. Cirera debe temps oportú, quan la situació pollUca aixi ho aconselli. El que s'ba fet
de los partldos de que proceden. Se s<>berlo seguramente.»
són treballs preparatoris, adequats
1 necessaris, o sigui un estudi tècnic de la realitat espanyola. Els republicans saben avui que sl les circumstàncies els portessin al Poder,
podrien aixi treballar de comú acord
des del primer moment per a donaz
solució republicana a I s problemea
d'Espanya. Això és tot; la resta ét
pura fantasia.»
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Paperets de la Salut o Salva Infants

A GASOLINA I A PRESSIO

Els colonitzadors

Panya inic-iada a tota la. Peninsula,
ba començat le.; gestions, per tal de
con.>tltuir a Catalunya el Comitè
l>ro-revlssló causa de Lluis Sirva.l.
Les adhesions es reben a. l'estatge
SOclà lal de l'Entitat, Baixada Sta. Eude la guerra a la babalà, troben que
l1a, 3, pral.
té raó Itàlia en defensar la seva ci-

A. B. C. publica el darrer article del periodista Adolf Marsillac,
suara tra.spassat. Fidel al seu esperit batxa a la tomba entristit
per les coses de Catalunya:

Només té autoritat
la Lliga

Senyor Dualdel
Senyor Pic!

Els accidents provocat~ pe~s fogons
I

" C)Itlttd1'1>"-

L'article .pòstum

3

Referent al solt-anunci aparegut a "La Vanguardia" del dimarts, dia 20, i en el qual
es tracta de presentar els fogons a gasolina i petroli com a aparells completament inofensius,
la Casa INDUSTRIAS FOKOI L, constructora dels acreditats y populars fogons FOKOIL,
que funcionen sense pressió i empren el gas-oil com a combustible, per una vegada, i sense
que serveixi de precedent per a polèmiques futures, declara:
PRIMER.- Que la informació relativa a la mort d'una persona a causa de l'expio•
sió d'un fogó a gasolina, fou publicada per la gt.irebé totalitat de la Premsa local. Aquest a
unanimitat i el crèdit que mereix la Premsa barcelonina, són un detall que el públic no ha
de deixar de tenir en consideració.
SEGON. - INDUSTRlAS FOKOIL, té a la disposiciódel públic una relació extensíssima d'accidents greus ocorreguts amb anterioritat i posterioritat al succés que ens ocupa
deguts a explosions i incendis provocats per fogons a gasolina i petroli.
TERCER.- INDUSTRIAS FOKOIL, està igualment a la clisposici~ del públic per a
mostrar-li els innombrables aparells a gasolina i petroli, molts d'ells .arreconats de fa temps
pels seus posseïdors a causa d'accidents ocorreguts a amics o familiars seus. i que en aques·
tes darreres setmanes han estat canviats pels fogons i cuines FOKOIL, prova evident del
perill que el públic veu en aquells i la confiança que li inspiren els productes FOKOIL.
QUART. INDUSTRIAS FOKOIL, declara que els productes de la seva fabricació
basen la seva absoluta seguretat en el fet què empren com a combustible oli pesat {gas-oil)
sense SOTMETRE'L A PRESSió. Invitem el públic a fer la següent senzilla i concloent
prova: Prepareu tres tasses que continguin, una d'elles una petita quantitat de benzina; l'altra r empleneu de gas-oil, i la tercera d'aigua. Submergiu una boieta de cotó, enrotllada a
un escuradents, a la tassa de gasolina; enceneu aquesta boieta i la submergiu a la tassa plena
d'aigua i observareu que continua encesa tant en submergir-la com en treure-la. Mulleu de gasolina una altra boieta de cotó, enceneu-la i submergiu-la a la tassa plena de gas-oil i observareu com s'apaga instantàniament.
Es a dir, que així com el fet d'usar gasolina suposa un imminent perill d'accident
l'empleu d'un FOKOIL, per alimentar-se de gas-oil, representa una garantia, ja que aques~
combustible apaga el foc produït per líquids inflamables, la qual cosa no s'aconsegueix ni
amb r aigua. Aquestes proves demostren més que cap altre argument el perill dels aparells
anomenats de gasolina i la seguretat total i absoluta dels FOKOIL.
CINQUE. INDUSTRIAS FOKOIL, aprofita aquesta oportunitat per a advertir
nov~ment ~~ públic del greu risc ~ue corre usant aparells que empren combustibles perillosos 1 afege1x que tots els que func1onen a pressió, sigui el que sigui el combustible que emprin, són igualment perillosos.
SISE. INDUSTRIAS FOKOIL, recorda al públic que per alliberar-lo de tota classe d'aparells perillosos amb el màxim de facilitats, segueix abonant fins a 20 Ptes per cada fogó o cuina que se'ns lliuri en efectuar la compra d'un FOKOIL que funcion~ sense
pressió i no produeix soroll, fum ni olor.
'

INDUSTRIES FOKOIL, carrer Aragó, 185 (xamfrà Muntaner)
MANQUEN AGENTS DE VENDA EN ALGUNES POBLACIONS

___________*_______

Focs
de Bennala
LA «SAINT·
BARTHELEMY>~
L'any 1572 -tres-cents seixantatres enrera- el ma.teix dia i hora
que l'a.mable lector desplega aquesta edició del nostre diari, la
ciutat de Par!s era un immens
escorxctdor, on. per carrers i pinces, cossos apunyalats tt'home.!,
dones i criatures, entonaven U'l
himne a la CQritat cristiana aPl
partit catòlic que dirigien els Guises i la. ttalíana Caterina t.i.e Mèdicts
A les dotze de la mt del dia 24
d'agost -diada de Sant Ball(}meu-- va començar el camatge
despietat. Els mercenaris ~lt
manys -«lansquenets, reítres>).caigueren com a hienes damunt del3
estadants dels immobles prét.i~
ment assenyalats amb una creu.
Una creu, aixf mateix, era la tnsignla que s'havien cosit al capell
els matancers a sou del catolietS·
me polític. Els més illustres 1JTDhom.s papistes anaven davant dt>
les colles assassines i els mét
fl:lustres prohoms calvinistes o
hugonots, prengueren també la
davantera en el viatge forçat a
ultratomba. El rei Carles IX, e;¡
persona. engegava trets à'arcabuç
damunt els fugitiu~, des d' una jt~
nestra del Louvre. Aquesta finestra va inspirar, més tard, a Mir~beau una (arnosa imatge retò-

ru:a..
Fa ~63 a~~s d'allò, però dir!l!u
que . l espent carnisser perdura,
des~rrtuant l'evangèlica interpretació Ultiversalista del catolicisme. Els vells progroms de Rússi'l
de Romania, de Croàcia l'antis~
matisme idiota de Streiéher i el
«puscht» de l'any passat éon~ra
Rollem i Sleicher, Són e11 certa
manera nits de St. Bartomeu. C•n¡
ho Jou la bàrbara repressió ·rust~~a de la provocada rebeUió soetaltSta, sota Doll/uss, t altres repressrons no menys bàrbares d'altres rebellions també provocad~s.
Pel q~e Ja. a la «Saint-Barth~
lemy» tingueu present que, en peques hores, va destruir més gent
que no p~s tota la Revolu.;!6
Fra11Cesa, melós el període del
Terror.
J . M . FRANCES

Demòcrat es! "Llegí u LA HUMAN-IT AT

la hutnanitat
G

LES . LLETRES

El transformisme i la primera guerra
italo - abissínia

LES MEMORIES

DE LEOPOLD FREGOLI
Tots els que ultrapassem -al las!

multitud -blancs, negres, turcs, mu-

-la. quarantena. rcoordem molt bê sulmans, jueus, etc., s1nstaHaren a
les extraordinàries facultats art1sti- terra ..

(lues de Frègoli, el millor transforEl programa, escollldissim, fou:
mista que hagi conegut el món I
1. «Vers de circumstàncies», pel
creador indiscutible d'aquest singu- tinent Del Corso.
larissun gènere.
2. «Una clau al pany», farsa etiòFrègoli, l'italià. Leopold Frègoli, va pica, a. càrrec de FrègoU. Bambo i
assolir popularitat arreu del plane- Lercarl.
ta. Les seves exhibicions, que em3. «Una hora al reialme de s~
plenaven seQSe esforç tot un progra- tanàs», expeziments de nigromància,
ma, havien estat aplaudides a. tots taomatúrgia 1 prestidigitació, exeels continents, a totes les latituds. cuta.ts pel caporal Leopold Frègoli
A Barcelona hi havia vingut mol- professor de Ciències ocultes.
tes vegades 1 sempre ham l'b.avia
4. «El diputat d'Otumblo», sàttrebut amb palmes. L'espectacle que ra en dos actes, de a. Ingrania. 1
regia, di.:lgia i interpretava, consti- G. Dumas, amb música de diferents
tul l'admiració d~s nostres pares autors.
1. de r etruc, la nostra.
5. Gran concurs de salts morMés tard han sortit, per aquests tals.
móns de Déu, dotze~s d'imitadors j La fUnció va constituir un èxit,
de l'art personalíssim de Frègoli. Pe-~ tot i que la presentació de Satanàs,
rò cap no ha arribat a superar-lo feta per Frègoli, va esfereir els inen destresa i en dignitat. Molts dels digenes, fins al punt que el «ras»
Makosmen i els seus guerrers tremolaven com fulles a l'arbre, convençuts, momentàniament, que Frègoli, amb la seva rara indumentària, era un ésser sobrenatural.

•••
Això va fer popular Prègoli a
Massaouah. Hom feia arreu l'elogi
del caporal, que era, alhora, primadonna, tenor 1 lllusionista. Però vingueren males noves d'Asmava i les

•

tropes hl sortiren tot seguit. Frègoli va romandre de guarnició a la
localitat. I com sigui que va anunciar per a un dia d'aquells una. nova sortida a escena, el coronel el
va cridar i li va demanar com s'ho
arranjaria sense coHaboradors. F1'ègoli 11 va dir que podia prescindtrne, per tal com ell sol jugaria tots
ets papers. El coronel va somriure
incrèdul, però el va. deixar fer.
Va sortir amb la seva. En una
representació va interpretar 1 fer
moure prop de cent figures distintes. Això va ésser motiu perquè Baldissera exclamés:
-Si jo podia multiplicar alxi tots
els meus homes, en quatre dies hauria pres l'Eritrea.
Frègoli va repatriar-se l'any 1890,
amb (Uill!o celebritat d'artis!la. ben
guanyada, sempre preferible a. la de
guerrer. Ultra això va endur-se'n
a casa seva un paquetet de 20.000
francs, base de les seves campanyes
futures.

•••

El llibre que estem comentant

conté encara una anècdota curioslssima relacionada amb la campanya
africana de Frègoli. Sembla que «Le
Temps», d'aquella època va inserir
una nota de Juies Claretle, on es
feia mencló de com Frègoll havia
estat fet presoner, el 96, a la famosa batalla d'Adona. Sembla que
les seves dots de ventriloc i prestidigitador havien impressionat tant
.M.enelik, que va restituir-li la llibertat i encara li va donar diners
a sobre.
I Frègoli flssegura, molt formalment, no haver tingut coneixement
de la seva intervenció a la batalla
d'Adona, amb el seu captiveri i alliberament, fins que va llegir-ho a.
l'esmentat diari de Paris, reportat
per Juies Claretle.
F.

Els contes de lA HUMANITAT

CLAUDI NA
per MANUEL VALLDEPERES

tingués a.llunyada de tot contacte
·exterior, ja es conslderava feliç; ~
rò quan per lògica convivència social
Clauclina. es relacionà amb altres persones de la seva edat, la gelosia
es desfermA en el cor de Ricard 1
ja no tingué un sol moment de tran.
qullütat, fit el pensament en aquella.
dona, I li era difícil, moralment, de
sufocar aquella. lluita interior, a la
qual no estava. .avesa-t.
Era lògic que una nola. de vint
anys sentis l'alegria. pròpia de l'edat 1 cerqués, en amiStats pures, la.
relació expansiva juvenil 1 entremaliada que no podia trobar en la.
reflexiva convivència amb Ricard.
Claudina, apaivagat el dolor prodUÏt per la mort de la seva mare
en el transcurs d'aquells dos anys,
havia trobat un exceBent consol en
les relacions amicals amb altres noies
1 joves de la seva edat, sense que
això lnfluis gens ni mica a disminuir la viva simpatia que se.ntia
per Ricard.
Aquest, però, es trobava en un estat tan accentuat de desmoralització, que es veia obli¡at a multiplicar els esforços de continença per
tal de no descobrir a Claudina els
seus sentiments. En realitat, confiava que passat aquell moment erittc tornaria tot ai seu estat normal
l que la lluita interior que sostenia
no fóra més que una. nuvolada passatgera, sense conseqüències greus
per als seus sentiments.
No fou atxi. Un dia, a ple estiu,
quan el sol iniciava la posta. 1 el
cel e.s cobria amb resplendors d'un
roig de violència, Ricard SOJ'prengué Claudina conversant amb Eugenla, germà d 'una veïna amiga seYa.
La conversa era banal, de pur compliment 1 anava acompanyada de
mutus somrisos de complaença, ben
naturals en tot diàleg intranscendent. Per altra banda, era una conversa m antinguda a plena llum, sense la més lleu intenció furtiva.
Fou en aquell moment quan la
gelosia de Ricard es desfermà 1 el
desbordament passional fou incontenible. En trobar-se sols, suplicà:
-Claudina!. ..
AqueU to insospitat sorprengué la
noia. Ell repetí violent:
Claudina.! ·
I sense que mitjancts cap altra
paraula, li apretà el cap entre les
seves mans amb intenció de besarla a la boca. Claudina no resistí,
sorpresa. I senti al front la cremor
dels llavis ardents de Ricard. AqueU
bes, el primer, desfeia la idilllca convivència àe dos éssers!

•••

Malgrat tot, la natural ingenUÏtat
de Claudina féu que aquesta no s'adonés exactament del que havia passat. Notava, això si, un canvi accentuat en el comportament de Ricard;
però no ho atribuïa a cap senti~ent oposat a la simpatia anterior
i encara que el veia preocupat 1

Ricard 1 Claudina es conegueren una passió torrencial, lncontenible.
en la dissort 1 la seva amistat fou Ni Claudina no havia pogut heure
segellada per lA. mateixa casualitat esment del que s'esdevenia en el cor
que eis unt. Ella acabava de perdre de Ricard, ni aquest no pogué eviFRE GOLl
la companyia guiadora de la seva tar. amb una justa prevenció, el desmare quan Ricard U allargà genero- fermament de la seva passió.
que avui cu!Uven el transformisme sament una mà acollidora. Claudina
Les circumstàncies en què s'havia
-deixant de banda, naturalment, l'acceptà. sense fixar-se massa en el
certs polítics- resten molt per des- que feia i pot ser més que a això
sota de l'àgil, inquiet I divertidis- fou degut a la desorientació mental
sim Frègolt de la nostra infantesa. que deixa en les ànimes flaques la
Entre els que avui dominen el mer- pèrdua d'algun ésser estimat.
cat, .destaquen tipus indecorosos, que
Desorientada, espaordida per la SO·
es cU'Cumscriucn a fastigosos afeme- ledat en què restava, acceptà sense 1
l,laments, dels que tornen a la boca. recel l 'amable protecció d'un home
El transformisme de Frègoli, per que gairebé 11 doblava l'edat 1 en
contra, mA.i no va ésser indecorós. el qua.! hauria pogut veure el pare
Vestlt de dona 1 estrafeia la. veu que havia perdut en plena infande tiple, quan convenia a l'argu- tesa
ment. Però la seva lletgesa simpàPer altra banda, l'acceptació de
tica, compensada per la gràcia en Claudina no tenia una importància
el treballar, va ésser sempre digna massa extraordinària. Ricard feia
l al marge de l'equivoc, falla moral anys que vivia a dispesa en aquella
avui, per dissort, molt en boga.
casa, en esdevenir la desgràcia, i
Leopold Frègoli compta avui se- sempre s'havia comportat di~#.
tanta.-vuit anys i ha tingut la pen- ment. ¿Què tenia d'estrany, doncs.
sada d'escriure les seves memòries. que ella acceptés una protecció que
El llibre, no cal dir-ho, deu ésser considerava noble 1 desinteressada?
lnteressantissim, ja que hem de su- ¿Es que per púdica prevenció no ha
posar que els anys no hll'Ulan afe- d'ésser possible de creure en els bons
blit l'enginy I l'agudesa del creador sentiments de les ànimes real.lrumt
d'aquella curiosa «metempsicosi» es- compassives?
cènica que comprenia tants 1 tants
Claudina havia après de la seva
tipus ori.ginalissims, des de la ma- mare a ésser confiada 1 en el seu
jordona rural al seu especial «Me- exemple de virtut i d'lmmiltat s'emfistòfil» de la inoblidable paròdla mirallava.. Jove encara, la mare de
«Faustlno».
Claudina. quedà vídua, sense altre
Un capítol sencer d'aquestes me- consol que la seva filleta estimada
mòries reporta, justament, l'estada. 1 sense altres guanys que els que
de L~opold Frègoli a Massaouah, en ella afanyava amb el seu treball
qual1tat de soldat expedicionari, de corbatera. Fou amb penúria, pequan In campanya d'Abissinia, en rò amb dignitat. que portà endal'any 1889.
vant la casa 1 que donà instrucció
A l'arribada de Frègoll, les hosti- a Claudina. I fou en el transcurs
litats havien estat suspeses a Etio- d 'aquesta obra d'apostolat que la popla; Menelik era a l'interior del bra dona fou cridada al compliment
pals i el general Baldissera trac- d 'una nova vida
tava d'atreure's els «ras» ins.ubmisos
Real.ment, Ricard es comportava
al Negus. «Jo no vaig trobar-escri•l com un perfecte cavaller. Atent 1 resI
Frègoli- el teatre de la guerra. Pe- pectuós com sempre, facilità que
-/f--¡¿. l1:..c.ttt:.,c
rò sí vaig trobar el teatre. Veureu augmentés la confiança de Claudina,
com:
fins que aquella es convertí en un -t I estrenyé el cap entre les seves mans amb lntern:10 oe oesar·la a
Els militars 1 civils Italians, con- veritable corrent de simpatia.
la boca".
centrats a Massaouah, s'ensopien per
El record de la mare, que man(Dibuix d'Arteche)
manca d'esbargiments. El cap italià tenia en aquella casa un ambient
esdevingut
el
desbordament
passionegmtós, no hi donava gens d'Imva creure convenient distreure la se- purament respectuós, era. el mur que
va gent I els «ras» que convidava, s'interposava entre la realitat que nal, atenuades encara per una cor- portància. Com podia suposar ella?
recció
illimita.da
de
dos
anys
de
conper la qual cosa, assabentat que el üvien i els veritables sentiments de
Ricard, per la seva banda, comcaporal d'artilleria Frègoli excellia Ricard, el qual cada dia se sentia vivència. normal, no haur1en pogut prenla que la seva posició era abq~ant a ~l.ar cançonetes i impro- més atret per la bellesa 1 la joven- ésser sospitades ni remotament, si surda
i malgrat tot no feia res per
VlSar paròd1es, el va cridar i li donà tut de Claudina. Ell, però, sabia do- la fatalitat no hagués volgut éxer- a evitar-la, davant el temor d'una
ordre d 'organitzar, amb n.ltres sol- minar la vehemència impulsiva dels cir la funció pertorbadora que li ha- possible separació. L'home havia
dats, un espectacle qualsevol.
seus sentiments 1 ella, indiferent A. via estat confiada en aquella ocasió. traspassat la quarantena sense senRicard · se sentia atret pels enciI aquest tingué efecte, sota l'acu- la lluita interior del seu protector,
tir la preocupació d'un veritable
rada direcció del futur transformis- es mantenia en el pla de simpatia sos de Claudina I moraiment es tro- amor i ara s'espaordia només de
bava
tan
lli¡at
a
ella
que
només
ta, en una ¡ran plaça, propera al creixent propi de les ànimes agraïell podia fer-se càrrec de la veri- penssr que podia perdre Claudina
m ar. Aquest feia de fons i el cel des.
definitivament.
estrellat suplia les bambalines. Hom
Aixi s'escolaven els dies, enmig table situació platònica en què viL'un 1 l'altre havien evitat de pararrenglerà, davant l'estrada uns d'una pau espiritual que tenia. to- via, ~ que li fos un esforç l l'o.
pocs sillons heterogenis per ,;ls no- tes Ics ¡;erspectivcs d'urm sana per- bligués a la més lleugera VIolència lar d 'aquell moment de vehemèncill.
sentimental.
Més
d'una.
vegada,
en
impulsiva Al principi, quan ella voltables __, oficialitat, diplomàtics, p etuitat. Els ametllers del jardí ja
«rasll, etc., etc. Els su ba.lterns s'as- ha vien Uorit dues ve,ades quan el transcurs d'aquells dos anys, s'ha- gue saber què passava a Ricard,
Via
preguntat
mentalment:
aquest evadí tota resposta, temoBegueren en cadires de boga i la aquella ):laU ldillica es transformà en
-Es amor el que sento per Clau- renc de descobnr-li els seus veritadina?
bles sentiments. I aixi passà el
I només aquella simple reflexió temps, fins que el vel de l'oblit es
l'omplia de basarda 1 l'obligava a corregué damunt el pensament
~N
un respecte gairebé extremat vers d 'ella.
aquella noia. Tanmateix, era la maEls ametllers del j ardi restaren
nera. més aconsoladora d'evadir una
'esfullats i la blancor de la flor s'haresposta. categòrica.
C1a.udina era absent a tot el que via canviat per la blancor de I& neu,
passa va. entorn seu i se sentia fe- en . plena me~ amorfos! del temps.
liç enmig de l'admiració 1 del res- Mentrestant, però, l'amistat indifepecte de què em objecte per part rent entre Eu~enl 1 Claudina queconvertida en un corrent de simde Ricard. Potser la seva ingenui- dà
patia que els feia inSeparables. De
tat natural contribuïa a augmentar- les
converses a plena llum passali la felicitat i l'alegria.
ren al diàleg furtiu i l'eniUIIDl"IUileDt
La resignació 1 el platonisme de aparegué de sobte.
per NONIT PUIG i VILA
Ricard vivien, però, damunt els foClaudina constatava la dllerèncla
nament d'una ficció, mantinguda artlficiosament contra la realitat psi- existent entre l'amistat paternal que
pròleg de LLUIS COMPANYS
cològi.ca. d'un amor profund. AL'tò sentia per Ricard 1 la vehemència
provocà que a la primera contra- passiooal que l'impulsava a Eugenl.
rietat in~cant, que hauria po- AiXi i tot no po¡rué vèncer la seva
gut ésser una prova de fermesa tem- ingenuïtat. A poc a poc, però, l'A.peramental, s'esdevingués avnll tot mor la distanciava de Ricard, cada
el castell de les seves i.Huslons. I és dia més.
La indiferència, llunY d'&partarque aquell home enamorat es veia
Administració i venda, a la
impotent per a lluitar contra la jo- lo de Claudina, augmentava en Ricard el desig passional. El contacte
ventut.
En realitat, Ricard se sentia :1 continuat, amb aquella dona estimabastament correspost amb el sacri- da I respectada alhora, l'obligava a
fici de Claudina. Mentre ella es man- una violència gairebé arreststlble que

VENDA:

ue

de

DIUMEnGE. l i D 11-C.O!rt C's

ELS

FONAME~TS

DEL NAZISME

La gènesi del mite del racisme ''ari''
A despit que Anglaterra esUgul. en
relació amb l'India des de començaments del segle dissetè, no extstl cap
interès Clenillic per les llengües d'aquell país fins a. la fi del segle divuitè. L'any 1783 l'eminent erudit orlental, sir William Jones, desembarcà.
a l'India com a jutge del tribunal
suprem de Calcutta. Tot seguit començà. a estudiar les llengües indostàniques. Durant els deu anys restants de la seva vida, dem06trà. la
relació existent entre el sànscrit 1
llengües afins 1 les principals llengüe:¡ d'Europa.
Va ésser sir William Jones qui
prnni!r introdui la paraula cari:t en
la literatura europea moderna. La
va emprar en una traducció que féu
del sànscrlt, d'una manera del tot
correcta i purament llngüi.stl.ca, per
tal de distingir certes llengües indostàniques d'altres. Més tard fou emprada per e. deslgnar els pobles que
parlen llengües de la familia Aria
o indo-europea; 1 de vegades per a
designar aquestes mateucs llengü~.
La paraula en si significa «noble:t 1
s'aplica principalment als déus.
Es d'origen sànscrit, es troba també en la llengua zend, des d'on passà
al persa 1 als moderns dialectes indostànics Els grecs 1 els llatins (en
llati ariana, di'on ha sortit l'Iran modern> l'empraren per o. designar la
Pèrsla Oriental, el que ara s'anomena. Afganistan. Arga. és també un
nom religiós indostànic, que serveix
per a distingir els adoradors dels
déus dels braman.3, en oposició als
de determinades divinitats indostàniques.
Durant la primera meitat del segle dinovè, l'obra començada per sir
William Jones fou continuada per
altres fllòlegs europeus, especialment
alemanys. Es va demostrar que existia un grup determinat de llengües
que tenien cert.s factors malt ac~n
tuats, que incloïa el sànscrit, el zend,
el singalès, el pelevi, el pali, l'armeni, el persa, el grec 1 el llaU, oom
també el celta, el teutònic, l'eslovò,.
nie i altres subdivisions. Recentment
s'ha demostrat que l'hitita també
forma part del grup. La majoria d'~
questes llengües són o eren parlades
a. l'Asta. Se les anomenà àries, tot 1
que també se les anomenava indoeuropees, indo-germàniques, i de vegades - seguint la bíblia - jafítiques. Sempre existi, però, entre els
filòlegs la tendència de limitar l'ús
del mot 4rià a la part asiàtica d'~
quest grup de llengües. Aque&ta limitació descansava en la ferma base
¡que, dels pobles que parlen aquesta familia de llengües, només els
antics perses 1 lndostans s'anomenen
ells mateixos aris.
va succeïr que a inicis del segle
XL'{è., l'escola romàntica. alemanya
s'aficionà a l'estudi de les llengües
indostàniques, de resultes dels esforços del poeta Friedrich von Schle¡el i de la seva dona; els quals s'~
passionaren de debó per les traduccions del sànscrit qua !éu sir William Jones. 8ehlegel i el seu germà
aprengueren aquesta llengua; l'any
1!118, el darrer fou el })rimer professor de sànscrit a Occident (Universitat de Bonn).
Del temps de Schlegel ençà., l'estudi de les llengües inc;iostàniques i
llurs relacions amb les europees ha
estat continuat a Alemanya amb
més zel que enlloc més.

Ara bé, resulta que, entre 1841 l
1854 l'ambaixador prussià a Angla-

Petits consells sobr
iHuminació e
Es Indubtable quo el P . bl
ra davant d'un a~rador ~lc. s·~
nat i s'interessa pels artïcl n ~¡.
són exposats. La làmpare:: ea Que lli
rolls cal que quedin co.;; '¡els aPa.
amagats do la \'ista dol P ~ltrll
parador millor lnstallat P~!thc L·a.
en absolut el sou Interès~r~ &al rebé
mlnacló produeix onlluer Sl la lllumolèstles a l'espectador. nament l

terra era el ba ró Ch. J. Bunsen,
gran erudit i entusiasta de la filologia alemanya. L'any 1847 llegi una
memòria a Cardiff, en la qual es
proposava. demostrar que la humanitat es pot clrusificar segons la. l~cm
gua, i que la filologia comparada
em l'únlca guia antropomètrica seLa Ulumlnacló ciontlfica
.
gura..
cant difusors adequats no 't mitJan.
Per aquell temps anà a Anglater- vista dels empleats 1 ~om lliga la
ra, instat per Bunsen, el jove erudit tant, més rendiment en e~orta, Per
alemany F . M. Muller, gran ce.ràc- ball.
seu trc~
ter, llterat i filàleg. Cap a.Uà l'any
N'hf ba molts que es er·
1853 introdul l'ús corrent de l'infeliç terme ari, aplicant-ho a un ampli un bon enllumenat solame;'Uer. Qlle
grup de liengues. L'ús que fa ell segueix posant molta llum t s'acanAIXO &s
d'aquesta paraula sànscrita cont~ un trror. Amb freqüència
duc:¡ suposicions: una llngillstica, re-hi bé, no cal augmen~ er ~ veu.
que el sub-grup iodo-persa és més potència do les bombete; g~lre la
antic que els seus afins· l'altra geo.. qi.lastió de saber-les disposa~ et és
gràfica, que el bressol' de l'avant- partir bé el flux lluminós p¡ 1 de ropassat comú d'aquestes lle.'lgües era sovint, no és cosa fàcil ·R er6 a.lxo,
l'ariana de:S antics, a l'Asia Central.
· es no
perd r à sl es demana el censeu d' ea
D'aquestes dues suposicions. hom dó- t~nlc,
majorment
st aquest e Ull
na, ara, la. primera per erròni3. i la no ens ha de
costar res com onse11
segona· apareix molt dubtosa. '
11
I, el que és pitjor, Max MUller cas dols tècnics de la '«Com en
Barcelonesa
de
Eleotrlcldadn
Plflla
féu aparèixer una nova. forma de Ja
discòrdia. Introdui una proposició amb un senzill cop de telèfon • 1 ~
ntto
h. falsedat de la qual hom pot de- "!ero 16545 Cif!l. 514) passen
el soHiclta t.hlamostrar. Va. parlar no solament d1atament a VIsitar
• • •
n
d'una llegua. «ària» 1 de les seves
Hi ha consumldors d'eleot .
descendents, sinó també d'una cor- que es queixen del migrat ren~lcltat
responent «raça ària». La idea s'es- de la seva lnstaHacló d'enllumment
tengué ràpidament per Anglatena En la majoria dels C3sos
860 ~~a~
f Alemanya. De seguida. se n'apode- detalls els causants d'aquesta d 1
raren els escriptors romàntics na- ciència; per exemple, l'us de bo e~to
c~onalts~es i histtric.s, sense qu~ cap tes de baixa qualitat, l'enlluema:bed ells tmgués una disciplina etno- sostrcs I parets de tons obs:un, ent!
lòglca. La idea fou divulgada a Fran- còtora. No h~u vist mal la pols et
ça, ~pecialment per Gobineau. En- de vegades h1 ha dipositada en bqu.
tre els que ho feren a Anglaterra betes I làmp:ues'l Doncs bé a : ·
cal citar Carlyle, Fronde, Kingsley pols fa perdre llum ... 1 qui' paga ~
Green.
factura, tanmateix, paga la llum a
A Anglaterra I als Estats Units p~rd I la que aprofita. .Ja veleuque
la frase «raça ària» ha deixat d 'és- costa car aquest petit detall de
ser usada per escriptors amb conei- netejar, perlòdl~a~!nt, ers apar;¡tls.
xements cíentifics, tot i que encara
Penseu un moment quines són les
apareix en la literatura de propaganda. 1 politica. A Alemanya la idea. botigues de Barcelona que han or
à una «raça ària» no tingué gaire dat més la vostra atenció. Es ben
més suport científic que a Angla- gur que estaven ben IHuminadcs
terra. Però, ha tingut hàbils de- Contràriament, penseu sl beu entra(
fensor literaris, 1 ha resultat molt moltes vegades en botigues que disaduladora per la vanitat nacional posen d_'un enllumenat Incorrecte. La
alimentada per condicions especial~ conclusió la treureu vossltres matatque són del dom1n.l públic, els re- xos... - C. 8. E.
sultats de les quals són de tota evidència.
Més tard Max Müller fou conven- no tenien entrenament tècnic n1 cap
çut, per homes de ciència amics idea clara sobre els significat biDseus, de l'enormitat del seu error, lògic que cal atribuir a la paraula
I féu tots els possibles per a retrac- «raça». La influència de la idea d'un:¡,
tar-se. L'any 1808 escrivia: «Arts <<raça ària» vicia, actualment encara
s?n aquells que parlen llengües à- l'obra d'un petit grup d'antropòlegs'
n es, qualsevol que sigui el seu color Si és que cal donar al terme <<ar¡;
o la seva sang. En anomenar-los aris Wl significat variat, s'ha d'aplicar
n:> fem més que dir que la gramà- p~r força a aquella unitat ètnica,
tica de la seva llengua es «ària». qualsevol que fos, que primer parlà
«He declarat una t altra vegada. una llengua marcadament «ària..
que sl dic «Aris», no VUll dir ni sang Del caràcter d'aquesta unitat hipo01 os, ni pèl, ni crani; em refereixo tètica s'ha de confessar, sincerasenzillament als que parlen una llen- ment, que no en sabem res. El punt
gua «ària>> ... Pe; mi un etnòleg que just de les suposicions sembla sugp~rla do raça <<ària», de sang «ària», gerir que devia habitar en la regió
d ulls i. de cabells arts, és tan pe- del Càucas.
~or com ~ lingüista que parli
Aquestes, 1 altres, que donarien
d.una gra.matlca braquicefàlica o · tema a un altre article, són les cond un dlccl?nari dolicoce!àlic»:
elusions a. les quals ha arribat t1
Max MUller protestà sovint, però, conegut biòleg 1 escriptor anglès,
debades, ¿qui ~ que no desitja te- JuTian Huxley, professor de flsiolodifícilment podia contenir. I mal- nir avantpassats nobles? La creença gia i zoologia al «Rosal :Ina'Jtution»
grat tot, l'amor que sentia. per Clau- en ~ «raça ària» fou acceptada i al «King's College», de Londres.
per filòl~ q~e no sabien res d'et- respectivament,
dina exigia. d 'ell aquell sacrlficil
JOSEP SOL 1
Les relacions entre Eugeni 1 Clau- nologia - 1 !ms per etnòlegs que
dina esdevingueren formals. Ricard,
en assabentar-se oficialment d'aquells amors, que fins aleshores havia volgut ignorar, senti una proMOBLES DE LUXE
funda de!a.llença, talment com sl
amb el casament de Claudina perMOBLES SHJZILLS
dés el darrer' sostertiment de la seCALÇATS
va vida. I és que en aquell moment
perdia definitivament tota esperanMAQUINES DE COSIR
ça!
RADI
OS
Li fou necessari un gran esforç.
en rebre la nova, per a mantenir·
se serenament davant de Claudina l.
MITGES i MINJONS a preus de ganga
aparentar una ale¡¡¡ria que estava
ben lluny de sentir. ¿No era el seu
Compra-venda i canvi de tota mena d'articles
sacrlfici una. prova palesa de veritable amor? I amb el pensament
Subhastes variades tots ers dies a les 4 tarda
fit en aquesta idea. volgué aconsolar-se de la pèrdua d'aquell amor
tardà, irreflexiu.
Sl amor és sacriftci, pensava, ninSempre al
gú com eU podia. enor gullir-se d'haver estimat Claudina. I es deia:
c.¿Com podia. haver somiat en 1a
pu. otlitat de lligar els vint anys
a:egres de Claudina amb la seva
maduresa?» En realitat tot plegat
PELAI, 8
no bav1a estat més que un somni
irrealitzable, del qual despertavn
quan ja el. dolor de la separació era
A la qual cosa l'infeliç va. responinevitable.
dre consirós:
En els ulls esmorteïts de Ricard
-Jo
no sé pas sf tinc o no tinc
brollava, de tant en tant, alguna
A Sants -.st mal no recordem- dignitat. El que sl :té és que tinc
llàgrima estèril. Prou intentava. ht havta un popular gitano, cone- estómac.
aconsolar-se amb les seves refie- gut pel «Buja». E1t certa .ocasió,
•••
xions; però el sentiment del seu aneu a saber ,ver!Ilfè, va tenzr tracU11 bon amíc nostre que conrea
I d
·
.
tes amb la 1ustzcw. En ésser da- la medicina tant com. la més pulcra
cor e om~ava i no se sent1a amb vant del jutge aquest t t' d''1
prosa catalana, té a la seva biblio!orces sufic1ents per abatre el seu 1 dentijicar-lo. •
rac a
teca una collecció d'opuscles jra71·
instint. Temia que el vencés Ja bes-Vó:t sou Tal i Tal àlies «El cesos
que tenen a veure amb l'etia litat instintiva de l'borne.
Bufa»?...
xerciCi de la seva professió. Tots
Claudina el contemplava en aquell
El bon gitano va oòrir uns ull:t ells tcne1t un relligat idèntic t 1l
estat i no en comprenia l'abast. un molt gTossos. t va r_espo.ndre:
llom hom pot llegir en lletretes
dia intentà aconsolar-lo·
t -Senyor 1Utge, 10 soc Tal t Tal daurades: «Manuel d'hydroterapie•>,
-Ricard I-mormolà tngènua
em. dtu~ «El Bufa>>. Però d que «111anuel d'anathomie». «Manuel du
.
•
·
és aixó dàlies no he senttt •,zai massagyste11... etc., etc.
-Claudma!-sanglotà ell.
nt11gú que nt'ho digués
Un dia, mentre practicava un
I dominat pel seu instint bestial.
• • • ·
recanet:rement a 1ma noieta, la J.1~
l'estrenyé entre els seus braços t 11
A un pobre diable que htnlia tu- re d'aquesta, bona burgesa, jerum€estampà un bes a la boca. En ell corregut
e1' determinada claudica- ;ava el dvpatr. I en. adonar-Se d.e11
deixava fins la darrera engruna del ció l'¡ncrepava
prestatge alludit no va pOder uun pz~rità:
seu amor. I fugi, fugí per sempre,
-Però, és que vós no teniu dt'}- tar-se de dir:
del costat de Claudina.
-Manoi! ... Ja s'ha tet un bO"
nitat?...
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tip d'escriure llibres aquests se1111,.
Ma11Uel...
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Conta Mark Twain, que durant
la !eva residència a Xtcago 1:anm
fer-U present d'un gat negre.
bestioZeta era festosa, peró mvefltremaliada t do11ava molta fel'lf
al gran humorista per tal com '
esgarriava els papers i li abocav:t
la tinta.
Ai:có va decidir-lo a dU~r.u dd
rardmal. Un dia el prengué en !>ra¿
ços 1, camina que caminaràS, t
a11ar a dei:car-lo en una a~4:
veintz d!Z Uae Michig«n. P"v
S01't l'Olgué que eru:arll l'lO IIIIV~
ccm.sumat l'abandonament, pe~:S
cotn li anibat:cn ben clars els tm
de JeU. una espesstmmo. bDira 1;
bolcallés el boJic. el llac i tota
regió.
...,..3
I si !f!ark T1oaín pa tornar a •...seva aqueU dia, ho va deure a ~~
tint del gat, eZ qual va a~ess:~r t·
a. reprendre . 1 Jou el gat qUJ ra •
?tar-lo pel bon cau1f, senu ec;¡:íllOcar-se.
•
Que tot af.ró és verfdU:
~
Z'Eva11geli n'és prora l4 para
formal de Ma.rk Twain
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· EL' T REBALL·

~fl UM ~( U~ M~HIAHYU lf URDAHYI
Camperols de castella i camperols de Ca .
talunya. -- Martinet, poble ric. -- No es
cone tx l'explotació de la carn humana
TUR ISME. -

SANATORIS

un vtatge per la Cerdanya us om•~ena l'esperit d'optimisme. Altes 1
eroses muntanyes que reguen els
~ts i !e:; hortes 1 que comuniquen
~ generesltat. als benaurats fills d'~
questes valls i serralades.
JWllats de bens l de vaques que
¡ÓJl la principal riquesa. d'aquestes
wnt.rades. dónen una nota. tipic.'\ de
~estar 1 de pau, a Martinet 1 les
¡eve5 contrades, <que desconeixen toles accidentades lluii.es sociAlS- Acl no hl ha propieti1s egotstts ¡ rics que emmetzmen l'ambient.
¡¡1 envejosos. Ni. pollcies. Ni guàrdia
civil· Martinet és tma gran comunltat 1 per això mateix, no hi ha potres ni captaues, ru lladres. Les ordreS del senyor Pic i Pon no h1 arriben al cim d 'aquestes muntanyes.
'I'otbom és ric acf, perquè tcthom
trEballa. Cada cap <lc casa administra
ets seus ~ns, els quals no es contnuüuen amo els interessos del ve!.
J{armonta. Tampoc no arriba ací dalt
restat de guerra, ni tenen el més
petit eco les declaracions de Gil
~les, ni els discursos del senyor
tJe. Pau t treball. A Martinet 1 a
Jes seves contrade~, impera, el 1935,
el símbOl de l'esdevenidor que ha
ci'agermanar a tots els homes de la.

5

la"hutnarutat

.. EN8E, t1 D ' AGOST DEL 1131

On _l'església domina 1 manen els crindes, guanyen cinc pessetes cada
terratments, 1mpera la misèria tis!ca I mes, 1 s'han de comprar les espart moral. Fam i mort_prematura. Llul- I denyes que valen nou rals. Les estes macabables. Emigració.
pardenyc<I els duren quatre setm~
¿Qué passa a Castella, a Extre~ nes. (Manuel D. Benavides),
dura 1 a Andalusia, on amb evident
predomini del capellà, mana la. C.E.
Aquestes noies, han de fer tot el
D.A.?
treball de la casa per onze rals al
A Azuaga, !ú havia. un contracte mes l si són eixerides 1 plauen al
de treball en virtut del qual s'esti- fill de l'amo, han d'anar al palle1•
pulava el salari i el menjar. Com amb ell ... mentre els senyors darsigui que en el contracte no es par- men.

wroent

I

terra.

Creu-me lector barceloní, que !a bo
rture entre aquests homes de Cerdanya. El problema social-econòmic
resolt! La t~rra repartida! La riquesa per a tots I Acl dalt, la Revolució no bl arribarà ma.L On hi na
benestar, no pot haver-hi re'lolució.
Es tracta d'un poble avançat, emancipat. Emancipació econòmica; emanCipació religiosa.
CONTRAST DOLOROS

Camperols de Castella ... camperols
do Catalunya... El contrast és ben
dolorós.

El grup escolar de Martinet
lava de la beguda, el propietari \a L'ESGLESIA ESTIMA ELS POBRES
fer tapar el pou de la. seva. !inca
Ja bo deia Crist: Per als pobres seper tal que els segadors no pogues- rà el regne del cel. Aquestes paraules
sin beure.
les ha. incorporades l'església, les ha
A Siruela, ui havia fam el 1933. Hi adaptades 1. per tant, estima els poha fam el 1935. El novembre del 1933, bres. Prometent-loo el cel, els vol
els vots es compraven per un pa. El criar mansois, obedients. A Espanya,
milionari ex-marquès de l'Encomien- els mana que votin la C.E.D.A. 1 que
da, comprava els vots a Almendta- segueiXin Gil Rebles. Es el carni
lejo, per un quart de litre d'oli o més ràpid per anar al cel. Que no
per un xoriço.
en facin cas que els ex-grans d'EsPer tal d'evitar que les dones &.!a- panya els paguin jornals de sls rals
mades entressin de nit als olivarers l dues pessetes. Déu tot bo té m
a recollit les olives calgudes, els pro- com~te.
pietaris hi deixaven lllures els porcs,
Aquestes màximes no han fet forLes noies que es lloguen per a. tuna a Cerdanya. Els emissaris amb
sotana, de l'església catòlica, prou
ban intentat introduir-les a les llars,
però ban fet falllda. Acl no escolten
els capellans, 1 1a C.E.D.A. no té
uu sol adepte.
A Martinet, amb una població de
500 habitants, van a. missa un cinc
per cent de les dones. Cap home no
va mal a missa. Tenen altra feina I
El capellà s'lú consumeix dc fàstic.
Martinet va estar més d'un any sense
capellà. Va marxar, va abandonar les
ovelles que no fan cas del cel. El
el demana mai. Ara. n'hi ha un, pobret, que !a pena. Una església, vora
el cementit, pobre i abandonada de
la mà de Déu. El capellà no infiueL"
en els esperits; no hi ba propietaris
que manin el cos. Martinet és un
poble ric. Martinet és una gran Comuna on els homes viuen agermanats, amb llurs vaques I conreant
els prats amb un bé de Déu de ri·
quesa que els ve del cel en fonna
d'aigua. Benestar.
A Martinet, de 150 votants. 125 foren per l'Esquerra Republicana en
les darreres eleccions mumcipals. Acl
tothom és d'esquerra. I Déu els protegeix. Viuen agennanats. Treball.
Abundància. Fraternitat. Déu és dels
nostres. Cap lluita no pertorba la pau
d'aquestes valls. Camperols castellans: Cerdanya és Wl exemple. Aci
no hi na terratinents, ni C.E.D.A.,
ni capellans que marun.
COM VIUEN ELS HABITANTS
DE MARTINET

amb els dits els verns de 14artinet
que no tenen casa. pròpia, hort 1 una
vaca. a comptar curt.
Sl amb ço que disposen els més
modestos no en tenen prou per a
arrodonit les despeses del pressupost
familiar, es lloguen als que tenen
més prats l més yaques en els mesos
de la calor.
Nou pessetes de salari. Cinc amb
el menjar. Bon jornal! I el que lloga
no es considera ni és considerat com
a amo; és un germà que ajuda a
un altre.
Prullans; és un poble vef, també
de 500 habitants. Tampoc no h1 ha
misèria, proplament dit, però no gaudeixen del benestar nl de l'abundància de Martinet, car a Prullans hi
ba cU-etes 1 esquerres; es a dit: propietaris 1 jornalers. Malament 1 S 'h.&
acabat el benestar. Els propietaris
compren vots per deu rals o per mig
pernil l lloguen camperols forasters
que fan rebaixar els jornals. Hi ha
prop d'una vintena de camperols castellans que fugen de l'imperi de la
C.E.D.A. l es lloguen per un no res.
Els camperols de Prullans estan de
malhumor. Ells, guanyen 12, 14 1 15
pessetes diàries 1 la. vid.a. per a les
feines de la sega. Cada propietari té
llogat un camperol foraster que ha
fugit de la misèria de la. Castella
cedista.
A Prullans h1 ba. un centre d'Esquerra. Seixanta socis. Hi haurà lluita. Dretes 1 esquerres. Propietaris 1
treballadors.
A Martinet no hi ha. centre d'Esquerra. No cal. Tot el poble ho ~s
un centre d'Esquerra. No tenen l'esperó de l'adversari. Tots són uns.
Atreu d'aquestes comarques, la terra està repartida. A uns pobles mlllor r epartida. que a altres. Allà on
el capellà viu millor, el camperol no
està tan bé. El propietn.ri protege1..x
l'església i oblida els jornalers. I
aquests han d'anar a. missa. per ferse ben veure. Van a missa mancats
de devoció. Defensen el salnri, el pa
de la muller, i dels fills, anant. a
oir missa a. les festes.
Bellver, centre comercial de la. contrada.
Villac, Estana, Quer Foradat, Belxac, Barbuja, Bar, Toloriu, Mussa,
Arança, Trevesseres, Lles, Villella,
són pobles que envolten Martinet.
Martinet irradia la. seva influència.
a través d'aquests pobles. I ja. sabem quina és la influència de Martinet.
UNA DEIXA DE PERE SERRET
Pere Serret era un !lli de Marti-

net que féu fortuna anant pel món.
seus béns al
poble.
Cada. any es celebren unes eleccions locals per tal de renovar una
Comissió de clnc membres, encarregr.da. d 'administrar els béns, propietat de Martinet.
L'esmentada Comissió acorda les
obres a fer al poble. Una obra lmportant fou la canalització de les aigües del riu La Llosa. Totes les cases de Martinet tenen aigua corrent
en abundància i gratulta. (Que aprenguin els propietaris de Barcelona!)

En morir deixà els

UN GRUP ESCOLAR

Una altra de les obres importants
realitzades, ha estat la creació d'un
grup escolar magni!ic, que s'aixeca
esvelt, al costat de la. carretera. A
Martinet no volen analfabets. De la
deixa de Pere Serret, es destinen
1.500 pessetes anuals per les classes
de nens i 500 per a la. de les nenes.
cal esmentar, aixi mateix, que hi
ha destinades 2.000 pessetes anuals,
per a repartir entre les famflies més
necessitades del poble. Cada any, la
Comissió, fa el repartiment de les
2 000 pessetes. Val a dir que, sl ha
algun inútil, .ep una. major quantitat.
Tampoc no volen misèria a Martinet.
Analfabetisme i misèria és un niu de
malestar 1 fomenta la revolta. I Ja
hem dit que la Revolució no podrà
arribar mai a Martinet, car no hi lla
misèria nl illetrats. Això resta per
les terres on dcmina la C.ED.A., amb
estreta aliança amb l'església.

LA SITUACIO

ACTUAl
*

SUl\URI CONCLu~
El jutge, tinent coronel senyor
Martfnez Pcñalver, ha donat per con·
clús el sumari que instrueuc pels
fets ocorreguts el passat mes d'octubre a Manresa, a conseqüència del
qual h1 ha 97 processats.
D'aquesta causa han estat separa·
des les peces referents als fets ocorreguts el passat octubre a Navàs 1
Monistrol, 1 aquestes causes es troben qualificades ja provisionalment,
en pertode .de plenari.
m. sobre el nivell del mar, enmig d'altes muntanyes
de Martinet 1 les seves contrades, h1 dels més bells països del món, resta
porten la llet en gr:ms quantitats que desconeguda per propis l estranys.
la Cooperativa transforma en for- La Cerdanya és meravellosa tant pel
matges 1 mantega l que exporta ar- clima com pel color. Coberta de neu
a. l'hivern, fuig de la calor a l'estiu.
reu de la. Penfnsula.
A La Seu d'Urgell, n'hi ha dues Una blavor suau cobreix les munmés de Cooperatives que transfor- tanyes.
Martinet. conscient del que val i
men la. llet en formatges i mantega.,
que es nodreix de pobles de tota la representa la Cerdanya, intensifica.
Comaren alhora que d'alguns veïns el turisme, pels seus propis mitjans,
febles mitjans davant la gegantina
dC! Martinet.
La llet de vaca és la. principal ri- obra a realitzar. Cal tórcer el camf
quesa junt amb el bestiar de llana. dels que van a Swssa. Sl muntanyes
Exportaci.ó de carn 1 de llana. Fonts té SW.ssa, muntanyes té Cerdanya.
inexhauribles de riquesa. Bon premi Clima? Gosem dit que millor.
Martinet cada estiu té més forasper a la laboriositat dels homes de
ters. Més en tindria si hi hagués
Cerdanya.
estatges còmodes. Ja ho volen fer.
EL TRASBALS D'OCTUBRE NO HA Però Martinet sol no pot tórcer el
ARRIBAT A MARTINET
carni dels viatgers cap a terres esA Martinet no es pertorba mal la tranyes 1 llunyanes. Caldrà ajudarpau nl altera el silenci altra cosa lo Es una obra massa important,
que el persistent rumoreig de les ai- per a un poble com Martinet.
gües del Segre que acompanya la
Ja són emprenedors els veïns d'acarretera. I el de La Llosa, que a quest poble. Posseeixen una altra
torrentades, salta de les muntanyes qualitat, encara: cor obert, simpatia.
1 penetra pels estatges, porta ale- Gent franca, amb la franquesa. i la
gria, frescor 1 higiene, i rega tls lleialtat que dóna la muntanya. Socamps.
lldarls: un per tots; tots per un. Un
Com sigui que el trasbals d'octu- poble així domina l'esdevenidor. Però
bre no ha arribat acf dalt, no bi cal ajudar-lo.
ha Ajtmtament gestor. Es l'AjuntaLa Cerdanya és una bella terra :
ment popular que administra els béns
de la vila. No fa polftlca. No cal. hospitalària. Els malats hi trobaran
Tothom està sempre d'acord amb l'al- salut 1 els sans de cos i d'esperit
calde Francesc Ramonet l els set alegria 1 companyonia.
regidors, el gits per sufragi el 12 :\e
PERE FOIX
gener del 1934.
1-.!arlinet, 23-VID-35.
Martinet, a

TURISME . - SANATORIS

Martinet fomenta el turisme. Té
motius de sobres. Belles, imponents
muntanyes. Rius formosos. Clima
meravellós, molt a propòsit per a
lntaHar-hl un Sanatori antituberculós.
Barcelona, que no t.é hospitals I
que mal no s'ha preocupat --exceptuant el breu govern de l'Esquerra-,
de crear Sanatoris antituberculosos,
malgrat els 30.000 afectats pel terrible mal que hi ha a la capital de
Catalunya, té un lloc esplèndid a. la
Cerdanya. Martinet, Núria, etc.
Bon punt les esquerres siguin poder altra vegada, cal enfocar aquest
problema. La creació de Sanatoris
antituberculosos és urgentfssima. Els
treballadors que moren a Barcelona,
víctimes de la tuberculosi, poden gu~
rir-se a la Cerdanya. Restar inactius
és criminaL No cal esperar res de
les dretes. En temps de la monarquia
donaven diners a l'església. tal com
ho fa ara, la. R.epúbhcn del senyor
Aie. No en resten per als parats nl
per als malalts. Les esquerres no oblidaran els tuberculosos. La. Cerd!lnya reuneix immillorables condicions
Fomentar el turisme és un altre
aspecte per a intensificar la riquesa
a casa nostra. Catalunya, que és un

EL PROBLEMA DEL VI A CATALUNYA
(FuHetó número 3)
2'Sulfat de coure 4 quilos ..... .
6'Impostos .................... .
Imprevistos .. . .. . ... .. . . .. .. . 10'DE TARRAGONA
Assegurança
contra accidents
Valls
2'75
del treball .. . . .. ... ... . .. ...
(Continuació)
Interès del valor de la. terra,
Despeses fins a produir
60"al 6 per 100 ............. .
Ptes. Interès de les despeses del
primer any. al 5 per 100 ... 26'23
!¡¡~IU del preu de la terra,
l-alorant. un jornal cstadfsTotal .. . ... .. . ... ... .. . .. . 229'48
llc erm en uoo ptes, al
Tercer any de plantació
S Per 100
... .. ....... 50'Reposar I &.lles: un jornal a.
l'u tls clota. mitjans, a 15
6'50
6'50 pessetes .............. .
2' ~tes el cent .. . ... .. . 150- 30 arrelats .. . ... .. . .. . .. . .. .
1OOo
arrel::.ts, per jonlal de
9"75
Podar: un jomal1 ml¡ a 6'50
terra
50'Llaurar: tres jornals a 18
~'lantar.i~:...5 'j~~~l~·
pessetes .. . . .. .. . .. . .. . .. . 54'~tes
32'50 cavar 1 treure ret5rot, quatre
~~ I tra;~~P~~t::: ::: ::: ::: 100'jornals a 6'50... ... .. . .. . .. . 26'"Vll0Car l'ndol): 5 jornals a
Reempeltar amb ajudant ...
8'$5Q pCssct
32'50
Desarrelar, dos jornals 1 ml¡
Llaurar· 3 es ...............
54'
C.var:
jornals a. 18 ptes.
a 6'50 pessetes ... ... .. . ... 16'25
,_
lotnals a 6'50 ... .. • 19'50 Ensullatar, dOti jornals .. . .. . 13'"lli)Osto:¡
5'- Ensofrar, mi¡ jorn:.l ... ... ...
3'25
~rru;Ça"·~¿~t;;¡ ~~ctd~t
a·Sulfat de coure: 8 quilos" ..
~~treball
'l'- SOfre: 8 qutlos ............. ..
9'rèa de
d~~~ ·d·~:
9"15
Esporgar: un jornal I mig .. .
tabll!nent, al 5 per 100 ... 25'02 Collit raims, un jornal l mig
9"75
Traginar raïms, un quart de
... 525'52
5'jornal a 20 ptes. ........... .
5'Impostos .................... .
Set;on any
Imprevistos .. . .. . . .. .. • .. • .. . 10'Ptes.
Assegurances e on t r a acel
2"75
dents del treball .. . .. . .. .
54'- Assegurances contra les pe5'dregades ................. .
26' - Interès del valor terra al 5
per 100 ... ... .. . ... ... ... ... 50'1-l'Interés del capital emprat en
els dos primers anys, al 5
15'per 100 .. . ... .. . ... ... ...
37'75
18'6'50
Total ... ............ ••• 290'-

COMPTES DE L'ALT CAMP

e:·;;.50

3

1;

Ingressos del ter.:er any
(Primer de producció)
Ptes.
4 càrregues a 25 ptes. càrrega

100' -

RESUM:
Primer any de plantació... ... 525'52
Segon any de plantació .. . .. . 229'53
Tercer any de plantació ... ... 290"75
1045'80
A dedwr ingrés ... ... ... ... 100' -

47'29
50'-

Total .. . .. . ... ... ... ... ... 337'59
Advertlment.-Els comptes recollits
al Camp de Tarragona, de mans de
parcers o rabaSSaires, obliden sovlnt
l'intem de les despeses que es van
fent durant l'any, alXÍ c<m les qu~
tes d'amortització de la vinya, del
Ina.terlal, els tribUts indirectes, etc.
Tot. plegat faria pujar en bastants de
pessetec; més el cos~ de la. 10St.alla,..
ció 1 de produCCió. sena com el del
Penedès, amJ) el desavantatge d'Una
mt>-..-- " ·oduce1ó.

Dific:ultau en lea es-

tadístiques
Cost total de la lnsta.Ració 945'80
Tot.nvul que hagi pretès estudiar
Compte de les despcs::s d'explotsció
un fet econòmic de l'àrea espanyc>en plena producció
Ptes. la haurà topat amb la manca d'estadlstiqucs precises l detallades.
Els Serveis oficials han de llult:u
Podar: un jornalt mi¡, a 6'50 ·
pessetes .................... .
9"75 contra dues plagues: la misèria de
les dotacions 1 la resiStència dels deLlaurar: tres jornals a 18
pessetes .................. 54'- clarants.
Mnssa sovin~ bem vist a1egit-se-n·hi
Cavar: quatre jornals l mlg
a 6'50 pessetes ... ... .. .... 26'- una tercera i aquesta catastro1 ca. Es
la negligència dels mateixos òrgan"S
Ensuilatar: un jornal 1 mig
a 'l pessetes ... .. . .. . .. • ... 10'50 encarregats d'aplegar-les. Arriben a
retardar els serveis fins al cas de
Ensofrar: mig jornal a 6'50
3'2:> no enviar-los. Més frcqilent:nent els
pessetes ................. .
Esporgar: dos jornals i mig 16'25 envim segons càlculs fets a bell ull,
introduint en Ja. ciència, que bauna
Collir raïms, tres jornals a
7 pessetes .................. 21'- d'esser 6acta. aquella xaronerta
assenyalada com el cranc més greu
Traginar raïms, mig jornal
(amb carro) .............. . 10'- que anoullosa. la soc!e;.at espanyola.
No
menys !'estadistlca és inAdobar i coHocar els adobs,
dos jornals i mig ... .. . ... 16'25 dispensable per a comprendre quelcom de les UW> que regulen els fets
Adob natural i 40 quilos d'adob qulmic .............. . 20'- econòmics. Es la fen gramàt.1ca.
Sulfat de coure, 12 qulloo .. . 12'- Sense promedlS qne resultin del ma7'80 jor nombre de !ets establerts punSofre, '22 quilos... . .. .. . ......
9'- tualment, no es pot bastir cap troImpostos . .. .. . ... .. • .. . .. • .. .
Imprevistos .. . .. . .. . .. • .. . .. . 10'- na ni fonamentar cap solució amb
~ara.nlla d'encert. NI tan sols COU·
Assegurança contra. accidents
2'50 certar cap tractat de comerç, ni disdel treball ............... ...
cu~u cap xifra d'aranzel
Assegurança contra la pe-

sens

I

-

*

La Cultura
*
NOTICIARI
Una nota del Rectorat. - Ahir,
a migdia, va ésser lllurada als periodistes que fan lnfonnacló al Rectorat la nota segUent, que reproduïm
integra.:
«El Sr. Angulo, autor d'una Informació publicada en un diari de Madrid en la qual s'aJlrmava que el
Dr. Bosch Gimpera continuava signant com a Rector documentació oficial, ha vfs!tat el Rector accidental
per a ensenyar-li un exemplar del Catàlec editat amb ocasió del «Saló
d'Artistes Universitaris» que tingué
lloc el mes de maig passat 1 en el
qual catàlec figura. a la manera de
pròleg un article que apareix signat
per l'esmentat Dr. Bosch Gimpera i
com a post-signatura Rector de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El referit Sr. Angulo demanà al Rector accidental que fes aquestes manifestacions als mateixos periodistes
als quals va lliurar la rectificació de
la noticia per ell publicada.»

~C>SIJIT.AL

A Martinet funciona una Cooperativa que dirigeix Pere Duran. 1 que
Casa pròpia, hort, w1es vaques I, porta el seu nom.
A aquesta Cooperativa, els \'eins
almenys, un prat. Poden comptar-se
12'-

X

()lerlél

COOPERATIVA • PERE DURAN»

dregada. ...
Interès del cost d'installac!ó
de la vinya Cel 5 per 100 de
945'80 pessetes) ......... .. .
Interes del valor en venda de
la terra al 5 per 100 .. . .. .

2.000

er.a ~-auiii:Jitmt
I es dóna el cas sensible que els
negociants estrangers en saben més
re:;pccte dels afers d'Espanya, que
els mateixos representants d'aqucsta.
Destaquem la. xaroneria., l'immoral
ca peu pres», amb qué es formUlen
algunes estadístiques oficials, especialment en el referent a les producclons agrfcoles (exemples comprovats en el c;ue fa a Catalunya).
Però blasmem també de la resJ.Stén·
cia oferta pels productors, a fer declaracions exactes.
Creuen que IUX1 s'alliberen de perills immediats o remots respecte les
ungles del Fisc.
Ignoren que el VIci de l 'oeult.ac¡o
és t.an inveterat, que Ja Hisenda ja
el compta quan tracta de la. lmpoSlCIO de wiU.lt.s... Els que confeccionen un pressupost d'ingressos J8
carreguen el marge d'ocUltacJó a 1:1
base contributi \'3.. Es una fugida puer U, la que pensa fer el productor.
Aquest i el Fisc Jll¡'Uen a enganyarISc. En realitat, qu3.11 la Hisenda. consent un frau, és perquè alxf ho volen
els manda.rlns.
Aquestes reflexions surten a1 Pal
en tractar de fixar els promedis de
cos~ en la producció del vt, car les
dades oficials s'ignoren i cal recollit-les amb evident inferioritat de

autjans.

Havem donat amo certa nunuc
sitat els comptes de producció de
dues ccma.rques tiplques de la rtnyn, el Priora~ i el Penedès. Posseim
les dltdes del Baix Penedès i l'Alt
C:lmp de Tarragona., que compt~
la. !BLu dominant d'aquest conreu a
Catalunya. S1 no les publiquem ea
tant per alleugerit el text com per
estalViar repeticions dct mateiX te·
rua. que amb totes le:> varlaclom
de detall co•·úirmen en aquells terrenys de tradició, entre el Priorat
1 el Penedès, Ja. mateb:a tesi· el
conreu de la vtnyn és ruïnós sÍ no
milloren f'Js actuals preus que rep
el colliter.
J«m ~~ '3 quantitat de d.s.dea,

referents a a gran var1etat de terrenys 1 plantes, i a les fortes oscíllaclons periòdiques que sofreix un
producte com e1 raïm, tan sensible
i tan exposat a les variacions atmosfèriques.
Cap productor no Ignora que dintre un mateix terme municipal, en
el mateix any, uns ceps produeixen
dos quilos de raïm, mentre eu un
altre tros produeixen 8 quilos. Esmentem l'exemple per !er evident la
dificultat d'obtenir els promedís, en
un decenni, pel cap baix.
Per creure l'estudi nu d'aquest mètode, anem a cloure l'exposició estadlstica amb les dades segUents:
Dades publicades per un rabassaire

del Penedès
L'estableix amb les seg\ients, preses sobre el jornal estadlstlc com a
umtat d 'extensió, ¡ amb la base del
jornal de treballador a 5 pessetes:
Any, el 1931.
Ptes.
Podar ...................... ..
LlaUI'IU' .....................

Cavar ....................... .
Treure rebrots .. . .. . .. . .. . .. .
Esporgar .................... .
Eocabel.lar . .. ... .. . .. . .. • .. .

7'50
60'5'5'-

10'-

PER AGRESSIO A LA FOR-

ÇA PUBLICA A OLESA

El comandant jutge, senyor Urrutla, ha practicat diverses diligències

de prova en període de plenari sollicitades pel Mlnlsteri Fiscal i les
defenses en la causa número 110, del
1933, per agressió a la força pública
a Olesa. S'han efectuat 18 coneixements de pl'Ocessats, que es troben
en llibertat provisional, 1 s'han ratificat en les seves manifestacions ela
testimonis que són veïns d'aquella
població.
LA CAUSA PELS FETS DE

GRANOLLERS
La causa número 121, coneguda
per la causa general de Granollers,
relatira als fets ocorreguts el passat
mes d'octubre en aquella població,
que instruïa el coronel senyor Canyades, ha passat al jutge senyor Galan,
el qual prossegul.rà la instrucció del
sumari.
PER AGRESSIO A LA FOR-

ÇA ARl\IADA

El jutge, capità senyor Ramon Mola, ha decretat aute de processament
1 presó contra. Martí Trincada 1 Manuel Hidalgo, els quals dies enrera
des d'wl balcó varen llançar unes
rajoles contra un piquet de cavalleria al carrer de Marina. Els dos
processats han passat a la presó.
AUTE DE PROCESSAMENT

I PRESO

Igualment, el jutge, senyor Ramon
Mola, ba dictat aute de proc~
ment 1 presó contra Enric Maroto,
Francesc Castillo, Francesc Armero
i Francesc Bacardi, que foren detinguts per reunió clandestina 1 agressió a la força armada a Manresa,
Els processats han passat a la presó.
A LA PRESO DE DONES
Ha ingressat a la presó de dones
de la nostra ciutat Edda Urban, que
fou detinguda per creure-la complicada en el robatori de la catedral
de Pamplona 1 a. la. qual 11 !ou ocu·
pa.da una pistola.
El jutge ha començat a Instruir
les oportunes dlllgéncles 1 fa esbri·
naments també encaminats a saber
si Edda Urban té quelcom a veure
en un afer d'espionatge.
UNA NOTA DE LA DIVI-

810

~IILITAR

Ahir, al migdia, a la Comandància Militar varen faciUtar als informadors la següent nota oficiosa sobre llicències d'ús d'armes:
cCuarta DiVislón Orgànica. Estado
Mayor. Llcencias de uso de armas.
Articulo únlco.-Queda prorrocado
basta el 15 de sepUembre próldmo
el plazo para sollcitar la convalld&ción de licencias de uso de arnws
en període de valldez por la ley
comprendiéndose tamblén las dé
caza, a los e!ectos señalados en las
lnstrucciones dictadas por esta Dlvi~ión o~ànlca en 13 y 29 de junio
últlmo, msert:ls en los Boletfnes oficiales de la Generalidad de Catalu!ía, números 1_69 y 184, y circular
mserta en .el numero 205.
Barcelona, 24 de agosto de 1935.
El general jefe de la Cuarta Dlvfsión, José Sànchez de Ocaña.»
ATRACADORS A DISPOSICIO DE L'AUDITOR
El rondi de persecució d'atracadors
ha passat a l'Auditoria Militar els
dos detinguts darrerament, junt amb
les dlll:;èncles practicades.
Es tracta de dos individus presumptes autors de diversos atracaments, un dels quals està convicte
1 confés d'haver atracat un cobrador d'una casa d'olis, pel qual !et rou
detingut no fa gaire per la Guàrdia
civil,
Bar~elona, en el seu informe del 12
d~ Juny del 1931 a la Comissió tèc·

ruca de la Reforma Agràrla.
Són les segucnts, calculades sobre una hectàrea:
Ptes.

Rendl\. del valor <1è la terra
12.250 ptes.) al 5 per 100... 112'50
Imposto;; de l'Estat i del Municipi ..................... 30
Interès del cost de la plantació <2.'100> ai 5 per 100 135
Quota d'amortització en 15
anys ........... ....... .. . 135
Transport o collocació d'adobs ............ ........... . 90
Podar í treure sarments .. . 2'1
Treure rebrots 1 herbota ...... 12
LI
c:urades ............... ... 90
Es var ..................... .. . 36
ca.bellar ................. . 42
18
~rr:t~"
21
Imprevistos".'.. ·::.·::. '.'.'. '.'.'. ::: 10,_
Meitat dels interessos de les
despeses anuals ... .. . ... .. . 10

.

··..·-

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

...

··-.

Total . .. .. . ... . .. ... .. . 768•50

15'-

ObUrii&Cfó Important: En tots
5'- aquests comptes de Producció hi
15'- ~anC-\ la. valoració de les despeses
Cavar...... '.'.'. '.'.'. ·.:: ::: ::: :::
5'- d elaboració, que no poden negligit~obar ............... ..... .
se. Són jornals de premsa 1 e
~·
M ~de l 'adOb ........... . so·- Són materials, siguin de propie~t
ater1als ................... .. 20'o d~ lloguer, Q.ue representen un ~
p¡:.a., a amortitzar.
Total ... ... ... ... ... ... 217'50
A més, en aquests comptes de raLes mateL~es operacions, l'nny 1913 bassaire 1 de la. Cambra Oficial Agrícostaven 94 PCSsetes
• cola de Barcelona, resUlta palesat
Veiem que per la r~ta s'até a l'au- un altre aspecte bt:n interessant de
toritat del senyor P.w Beuach So- la. present qüestió; el vl ha estat Wl
net, 1 argumenta amb dades d~l 1921 conreu It"munerador. Ho era abans
!el senyor Benach, de Vilafranca de la guerra: l'any 13. El salt de
les despeses de la producció vttivlnf~~)~vocat de l'Institut de Sant Isi~ cola
ha estat formidable entre l'any
Aicrun les interessants dades cur. 1913 i l'actual.
la.des ¡,.er la Cambra. Agdcola de
1Continuarà.)

E:nsul!atai-'. ... .. . ... ... .. . .. .
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la humanitat
\

LA COLONIA PERMANENT
DE BERGA

No tenen memòria\

DIUMENGE, ~5 D'AGOST

DEL ROBATORI COMES ALA CATEDRAL DE PAMPLOM

Oviedo de la Mota que s'ha
~A~~~~=~~~:c~~c~~~a
~:e qu~~~e~tac~~ ~~~i~~~om~~~~ presentat espanta' n~
nt ala
~~:~t a~:~~ni~ ::~~~rt:e~ ~=~se~ ~~!e~~~!~~r%~ ~';,lfJ:::::
Iame
B~~~·
~u~:n~~~t~:Oi'r~~~~c:n~:l :! r;~:st- poi.ICI·a francesa ha estat allt.
berat despres
' de I'In
• terroga·
tor•l per no trobar-,.I mot•IU
fotografi~.
d'acusacto'
(Ve de la primera pàgina)

f::~~tsibe;~~ta<!f. =~u~s~~

d:uia

1

L'esmentada J unta Administradora estarà constituïda de la segUent forma:
2 consellers de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1 conseller de l'Ajuntament de
Manresa.
1 conseller de l'Ajuntament Ge
Berga.
2 majors cctr!buents amb r esidèncla a Manresa o Berga.
2 obrers amb r esidència a Berga.
2 directors de Caixes d'Estalvi i
Previsió, de Manresa o Berga.
. era dels
3.er L a d esIg naeIó Prun
¡enyors de la Junta, no consellers de
corporacions municipals, serà feta
per l'Ajuntament de Barcelona, i per
1es success 1ves ren Ovaclons• també
f a.r à la d es1gnació 1.esment ad a e orporacló, però a proposta de 1a Junta.
La presidència d'aquesta Junta Admlnlstradora correspondrà al conseUer-regidor de Cultura de l'Aj untament de Barcelona, el qual podrà de1egar-la .
4.r t A m és a m és• 1a J un ta Podrà
designar d 'en t re e 1s seus components
els que hagin d'ocupar el eà rrec de
vlce-president, secretari, tresorer I
com.Ptador.
Anualment es renovarà la meitat
de la J unta. Els seus membres exerciran durant dos anys 1 podran ésser reel eglts. Els cà rrecs que cad ascu·
ocupi a la Junta podran ésser mantinguts o no a cada renovaciÓ.
La primera renovació anual serà
feta mitjançant sorteig per a determlna.r els membres que han de cesSar.
5 .è La presldènc 1a o 1a seva d e Iegació, t indrà la representació de la
Junta Administradora en tota mena
d'actes interior i exterior de l'entltat.
6.è La Junta Administradora desenvolu..,arà les funcions purament
administratives, i correspondrà a l'Aj untament de Barcelona tot el referent al regisme de la Colònia, i tot es aquelles altres que en el succes-

si~·~nt;;f::~elegació s'entén amb

ta
r eserva eli."J>ressa del ple dret de l'Ajuntament de Barcelona per a modificar, suspendre o revocar, tot acord
O acte d e g eStló d e l'esmentada
Junta.
Les aHuàldes funcions de la Junta
es contrauran a la designació 1 pasa.ment del personal subaltern even·
tual; tria de proveïdors i submini~
tradors, i pagament de les respectives factures.
La Junta percebrà, en la forma
que l'Ajuntament de Barcelona disp osi, les quantitats consignades en
Pressupost per a manutenció, material i pràctiques agricoles, a l'obj~cte d 'administrar-les 1 fer els corresponents pagaments, i justificarà.
la7s.èevacoinrrveesrpsoi~ent a la Junta ¡~
~
~
designació dels proveïdors, haurà de
vetllar per la bona
dels ah· qualitat
ternnt
· cura
ment s de Ia eolòrua,
molt
r igorosa en la seva inspecció quotidiann,
que podrà confiar a la Direcció de la Colònia, ja que flns arn,
pel Reglament d'aquesta, li estava
confiada aquesta tasca.
8.è La Junta es reunirà un cop
cada mes. També e.> reunirà quan el
president ho decideixi o bé ho demanin tres individus de la J unta.
9.è Per a la millor distribució de
les funcions encomanades a la Junta, els seus membres, independent-

dente de la Generalldad de Cataluña, D. Luis Companys, y sus ex consejeros.
Pero no dlcen esto precisameo~
recordando acaso que ellos pubU:.O
a-.ron en su dia no ya fotograffas
del general Sanjurjo en su celdar
sinó hasta de la cuna de su niño,
l.r.stalada en la celda. que el presó
de entonces ocupaba. Tenemos a là
vista una dc estas
recortada de un dlarlo monàrqwco.
Lo que dlcen-¡cómo no hab!an
ellos de men.irl-es que «PUblicau
artículos Y declaraclones».

'

'

EL l\ffiXICA TRACTA DE
DEl\IOSTRAR LA SEVA IN·
NOCENCIA
Pamplona, 24. - En conèixer-se
ací la noticia que Ovledo de la Mota
havia aparegut a Londres i que havia
f et reiterad es
·
d 'innoman1festactons
cència, s'han fet molts comentaris.
La generalitat insisteix a creure que
el mexicà és còmplice en el robatori
l que li serà molt dlficil provar el
Ademàs de que la comparación es contrari.
una perfid!a infame, porque a adEls periodistes parlaren novament
m.inlstradores honrades y r espetuo- amb el serraller, al qual encarre~à
sos con la propleàad y la vida del la clau que franquejava la porca
prójimo nadie ganó durante su ac- que s,ob re al costat d e1 corra1 i que
tuación a los hombres a quienes se està situada justament dessota de la
alude, que fueron conàenados por re:xa que forçaren els lladres. El
serraller ha insistit en les seves ma·
muy dlferente delito, se trata de una nifestaclons en fonna categòrica.
mentira repodrida. Ni han publicaHom creu que si Oviedo de la Mota
do articules ni han hecho declara- no estigué a P amplona el dia del
clones.
robatori fou per a preparar-se una
Cua.ndo el Sr. Montero Alonso, re- defensa. Totes les persones que h au
dactor de «Muudo Grl\fico», sema- intervingut més o menys al fet, conn.ario apolítica, ha acud!do a pre'- sideren que tou el director del r oguntar sobre politica a D. Luls Com- batorl, ja que ningú només que ell
panys, éste-allí està la informaciórt sabia els detalls relacionats amb l'in, terior de la catedral, tals com el
del t Sr. Monter~e ha negado a lloc on es guardava la clau del trecon estar.
sor, que era l'armari dels canonge•Ello, naturalmente, por discreclón, de la sala capitular.
por delicadeza, por darse cuenta caLa forma misteriosa que Oviedo
bal de su actual sltuación.
de la Mota ha fet acte de presència
1
Porque el Sr. companys-sépa.nlo a suposar que es tr ac t a d e posar d e
los monàrquicos-està callada· pero 1 r elleu per Interessant una prova més
t·
'.
' de la seva innocència. El succés de
afor <.tnadamente para la Republica, la participació d'Ov!edo de la Mota
no se ha quedada mudo.»
no estarà del tot aclarida fins que
Arles no fnc! una declaració explícita.
sobre el particular. També ser;s Interessant la declaració del «PortuELS PRESOS GO VERNATIUS
guès», al qual s'espera detenir.

cc¿Qué se diria-pregunta uno de
los tal&.> diarlos-sl un hombre con·
denado a una pena gravlslma, por
un delito cualqu'era de robo o de
se.ngre, se dedlca;e dasde el presldlo
a hacer propaga:-~da de sus teorl!'-.s
contra la propledad y la vida del
pròjimo '1u

*- ·.

•

•

porque estoy en ansiosa angustlad.a
:,spera. que declda el abogado lo qu~
aebo hacer. No sé sl tendré qu<'
presentarme en Londres en Paris.
0
nonde està la luminosa prueba de n11
-r
1nocencla.
La prueba de que yo no h e cametido tal delito, està en que sali de
~spaña el 8 de agosto (ten¡o la
prueba) y permanecl en Paris hils~ el 14 de este mes. Sé que los an·
cedentes de Italia me dan por un
drón, pero aunque en Italla se
dice eso, la verdad es que, victlmr"
de una mania religiosa, me condenaron porque me encontraron •letlt ro de una lglesla, donde estava sln
haber tocado nada. El Tribunal r'lconocló esta mania, apllcàndome la
semi-enfermedad mental. Esta mania religiosa no me arrastró jamàs
basta el punto de apoderarme de
objetos sagrados, por los cuales
siento profunda respeto.
Estoy en condiciones de dar mlnuciosamente a vuestra sei1orla todos
los detalles de ml vida, desde el 1
de agosto hasta el dia 11 del mlsmo
mes, porque a.penas sl logro sostenP.r
mi r azón para que no me deje, màs
sírveme de rasa.nte vuestra excelencfa el saber que pueào justificar hora a hora lo que he hecho en los
dias en que se cometló el crlmen de
Pamplona, crimen que ha llenado de
dolor pensando en todos los buenos
seres que boy sufren en aquella c!udad, creyéndome cu'pab!e, sln duels.

Una querella per detenció c!:·~~er:P~~~~r,.ac~~cl! 1;e~;e~i ~~f~f.o~u~~m~~e~~i\~:S.la .{~!
iHegal contra el governador amb ell apareix la famosa arqueta. han derramado sobre este pobr~
civil de Toledo
Es té la impressió que l'arqueta desventurada.
Madrid, 24. _ Davant la Sala segona del Tribunal Suprem, s'ha pre·
sentat una querella criminal per delicte de detenció !Hegal contra Josep Morlacin, governador civU de To.
ledo
El lletrat defensor que ha presentat la querella, és el senyor Ruf!lanchas, en nom d'Orenci Labrador.
El procediment que per la via crl·m¡.
nal ha incoat el defensor, es basa
que Labrador, encara que la provincia de Toledo es troba solament sota
l'estat de prevenció, porta ja més
d'un mes a la p;resó, detingut governativament, sense que sobre ell, per
tant. hagi reca\gut cap processament.
A la querella que ha estat admese per la Sala Segona del Suprem,
s'acompanya un certificat expedit
per la D~reccló de la Presó per a de·
mostrar que Orenci Labrador porta
més d'un mes detingut governat!vament.

hispano-àrab, sobre la qual recau
popular,
jl'atenció
. d
és
1 per
d 1constituir la
ma e m va or e es robades a
la catedral, no es trobi a la mateix~
provincia i que el seu rescat oferirà
grans dificultats.
El jutge ha anat reconstruint, dia
per dia, la. ,vlda d'Oviedo de la Mot.a
a Pamplona, 1 sembla que té provt:s
suficients per a dictar l'aute de processament del mexicà sl aquest es
presentava per tal d'intentar provar
la seva innocència.
OVIEDO DE LA MOTA
S'HA LLIURAT A LES AUTORITATS
Madrid, 24. - Josep Oviedo de la
Mota que ha arribat a Pans S'ha
preseht.à.t al consolat d'Espanya, r.eguint els consells del cònsol de Mêxic a Londres.
El ministre de la Govern8.Cló ha
rebut avui wm carta d'Oviedo de
la Mot a, d atad a a Londres el .lill 16,
einnn 1 q al di
a ut d u qbue és compIe ta .nent
ocen e1 ro atori de la ca~edral

En el primer m omento de pàn.lco
sin sabe
r exactamen• d e que se •.rataba, sali de Parfs para evitar un
injusto arresto. Cuando lei los p.:riódicos aquí, con los detalles exactos, comprendi que hab!a. comeLido
una enorme torpeza Y fullnmedlatamente a pedlr consejo al aboga!'.o
asesor en la Legaclón de Mèjlco, el
qL~ me aconsejó de presentarme en
1 e
u1 d G
1 d Es ·
e
ons a 0 · enera
e
pana.
Al mismo tiempo, el abogado de Pa·
ris debe decidir cuaL serà ml iner.
de conducta y espero de un momento a otro su resruesta. Aqu! tlenil
usted señor ministro explicado el
porque no me h e presen tado a 1a3
autoridades, deblendo agregar que
creia firmetnente. que al partir de cuenta.
Paris la
Justic!a se sl
habl¡;
dado
(informàndose
yo
había estado a.!li en el tiempo del
delito)
ml completa inocencia y
con estodehabría
evltado una doloro-

~=it~r:;g~~~· j~fesdi! ~~v~~~geJ~i; ~~lo~~~ju~~:n~et:~~t~· ~~~~o~~!

ries de San Sebastiàn, entre ellP-8.
dels senyors Arr!aga 1 Miminiena.
Espanya el dia 14, 1 anà
1e qual es preveu que la Junta Ad· Abandonà
a Londres davant el temor que -'os
ministradora «només es reunirà un arrestat injustament, ja que els pe
cop cada mes», •podrà rellevar-se ae riodistes l'acusaven com a autor dal
lf'. inspecció «rigorosa)) que se 11 en- robatori.
comana encarregant-la a les mate!- d La cartai està r edacdtada en teinnistes
xes persones qLe fins ara havien tin- e p 1any
en e11a 1u a 1 m n re
ment dels càrrecs que dintre aques- gut l'Administració 1 Direcció al seu que demana d e genolis que s 'esbri.11·
ta ocupin, podran distribuir-se en càrrec. A més a més del desmerel- tot el relatiu a aquest particul.lr,
ponències que atendran els diversos
ja que desde fa uns dies està dispoaspectes de l'Administració, i vetlla- xement, la humiliació 1 unes respon- sat a cometre una bogeria sl es onran pel bon ordre i funcionament sabilitats en fadqulsic!ó de les quals tinua atribuint-U tal infàmia.
dels serveis que tenen confiats.
no ht tindran la més mlnima. lnterLamenta que els subalterns del
lO. La J unta portarà un llibre venció 1 ni tant solament podran ministre hagin comès tan greu trror,
'Actes,
els
corresponents
a
la
evitar
amb
el
seu
Consell,
puix
que,
1
diu
que es lliura a les autoritats
d
1
ftxeu-vos bè amb l'enormitat del fet, esperant que resplendirà la seva. incomptabilitat.
nocèncla.
11. La Junta serà l'única r espon- er. la Junta Administradora on
Aquesta tarda la poUc!a espanyol':~.
sable dels tractes que estableixi amb figurarà un conseller de l'Ajunta- que es troba a Pa.rfs 11 ha pres decl~ ·
els proveïdors 1 subministradors ¡ mcnt d e Berga, un a lt re d e Manre- r ació.
les incidències que se'n derivin.
sa, d os maj ors con t r Ib uen ts d e BerUNA CARTA D'OVIEDO DE
12. L'AJ·untament de Barcelotla .._s ga o Manresa, d os obrers (?) , t arnLA MOTA
B
d
M
r eserva expressament el deixar sen- be d e erga o e anresa i à os d 1- I Madrid, 24. - El sots-director 1e
se efecte, en qualsevol moment, Ll reclors de les Caixes d'Estalvi de Seguretat en rebre els periodls~
" B
Ma
hi 1
¡'
sistema d'administració que es conerga o
nresa, ¡no
lgura n 1 en parlar-li aquests de la carta
fia a la Junta 1, en conseqüència, una sola persona de la direcció de que es deia que havia dirigit OV!edo
dissoldre aquesta.
IP Colònia! No creiem que el Govern de la Mota al m·nistre de la Governa13. Pertany i es reserva a rAjun- Municipal gestor de Barcelona pu- c!ó, els facUltà el contingut, que
tament de Barcelona tot el que ta gui aprovar una tal enormitat que dlL aixi:
«.Ciertamente que V. E. no espereferència a l'aspecte I règim peda- deixa en molt mal lloc el concepte
gògu.: 1 mèdic 1 higiènic, a ixi com que pugui tenir la Corporació Muni- raba. que el famoso presunto auta
el personal docent 1 ¡;nèdlc.
cip!tl de sul>ordmats seus als quals del robo del tesoro de Pamploua
·
t d'
.... ·j
ted
ta h lld
14 Les func.vru "'-'(;- passen a la s'encarrega 1a t.unc ió d.mgen
una '"'.1 a a us
es
um e cari:\
Jtmta 1 que flns ara corresponien, institució allunyada de la ciutat.
con tm grito desesperada de lnocen'aquesta
qu
·
·estt
.
ó
es•,
c1·o
y
con
la
ciega
fe
que venua
Però
el
fons
d
segons el Reglament, a la Direcció
.,..
~
"
,., 1a, s·entén que à eixen de en una altra e:-~ormltat que es preo acogido con la justlcla que se 1eoo
d e Ia e o1:.rn
cmrespondre a la Direcció, que con- tèu sanc1onar amb el paràgraf ter- dar a qulen han acorralado como a
tiruar:i integrament amb les altres cer de la base siSena: «Les alludides una flere. salvaje sin haber dado
atribucions 1 la resta que l'esmentat funcions de la Junta es contrauran motivo alguno. Muy duro va a o;er
R~glamcnt ¡¡ r.tribueix.
a la destgnacló I pagament del per- para los subalternes de V. E. rt:co
15. Qualsevol dtscrepancia que es sona! subaltern eventual; tria de pro- nocer el error que hac cometldo :sususciti entre la Junta 1 la Direcció. veïdors 1 subministradors. 1 paga- gestionà.ndose en seguir mis huellas.
haurà d 'ésser comunicada a la Co- ment de les respectives factures.»
MAs la verdad no admlte contems 0 d e lt
d l'Aj t
t
Es difícil que amb menys parau- placlones y la alta mislón social que
1
:
~rce~onau 1~:rà eaques~ ~~e~a les es puguin posar de manifest més V. E. tiene asi como la conclencia.
reso~-nut sense apeHació.»
propòs.l ls Inconfessables dels que s'e- recta que Je dlst!ngue, haràn que
•&
vidó'lcten
en aquest enunciat·· «De- ses. h aced ero con los que han cr"a
....
- Voldriem s~~r nosaltres ~n qum ' slgnacló de personal subaltern even- do una tal infamia, desvlando cot.
prlnctpt admlm~trattU o pohtlc pot tual», ¿ès que el senyor Codolà, en llgereza las averlguaclones Y la opiel senyor Codola basar el seu criteri fracassar en
el seu propòsit de po- nión pública. Yo soy complctamente
. l"·~ e uit u:a1 d e l'Aj un- sar personal nou
que una lnst1.uc
al seu Departa- !nocente del robo de Pamplona Yo
tattent de Ba elo a 1 a d
. re
nd · inist
. P gad a Per ment, gràcies a les nostres campa- no he tornado ninguna parte ne èl,
B 1 1
nrce ona. stgut a m
ra a per n)es pensa rescabalar-se a Berga I porque ni de lejos n1 de cerca tenpersones no so.t ament alienes a la Manresa? ¿No té altre carni la Lli- go relaclón alguna con los autores.
nostra corporació municipal, smó ni g,. per a fer adeptes en aquella coSali de Espaíia el d!a 8 de Ago.:to
t .m solament ve)ns de Barcelona. El marca? Els altres amics servits se- y entré en París en la noche del
p nnctpl ni nosLre entendre a part
'
•
rien els proveïdors. Fins ara el pro- mismo dia sin volverme a mover
e~ respectes personals que
·
'
mere. .1xer 1. se"""rament merepugum veïment s'havia fet tenint en comp- de alli hnsta el 13 de es te. Esto es
.
"":
txeran
te
la
qualitat,
el
menor
cost
dels
armuy
fàcU
averiguar y cstoy sor.
les persones mdicades és com ¡ t
.• .
Pe a- ticles; ara ja sabran els pares que prendido y asombrado que no l:tt>ya
1
roent Inacceptable fms unmoral.
tir.guin filles a Berga que es farà d'a- querldo informarse mlnuclosament.e
¿Es que els que flns ara han dl- cord amb l : criteri politic del con- y hayan proseguldo adelante sug~rigtt. i administrat la Colònia no han seller gestor de Cultura de l'Ajunta- tlonados por el mlraje de un tnunobrat degudament? Sl fos alxi, el ca- ment de Barcelona 1 els seus amics fo polic!aco con las debidas recomml seria aquell que adduïen els se- no barcelonins que administraran pensas de parte del seilor ministro
nyors de la Lliga quan defensaven per delegació seva la Colònia.
de Gobernaclón y aun con el ansi!!.
El senyor Codolà ens anuncià l'al- de cump:.Jr una noble mislón devo1•
e1 senyor e o rtina Giner en ésser d estltuit del càrrec de cap de Politi· tre dia que les altres Colònies Per- viéndo a Navarra su venerable teca Social: !"expedient. Si no és alxJ, manents sofririen les mateixes trans- soro. Son tres dJas que lucho so<lr~
amb la mesura que ara es vol pren- formacions que la de Berga. Ja bo humanamente para no cometcr ~toa
dre no es fa més que desminulr l saben doncs els ciutadans de Bar- locura buscando conservar una c:l!d
èix
esmer er unes persones que fins cetona. Les institucions culturals que ma para que no me engulla el e~
ara han tingut el respecte de tot- es crem fora del terme munlctpal panto.:;o abismo que han abterto n
hom. Però la cosa resulta molt. mes de Ja nostra ciutat 1 les que ja hi mis pies.
monstruosa 1 atemptatòria a la dtg- ha seran considerades, d'ara enDcsde el marles pasado me estàn
nltat d'aquestes persones quan en davant, com un feu per a servir descautrlzando vivo y no puedo •tor
les bases hl figura la número set en els amics de la Lliga.
ner un dique a todas estas lnfamlas,

*

ela ba estat perquè m'ho ban prlv!\t
afers de gran urgència que em re.
clamaven.
Sóc el primer a lamentar, com a
artista, la destroça. que els lladres
realitzaren amb el tresor de la Catedral de Pamplona, tresor que coneixia pou bé 1 que admirava des de
fa anys.»
Aquest m atl, el jutge, després de
prendre-U declar ació, l'ba alllberat,
amb vlgUants, i aquesta tarda ha
estat cr idat un altre cop a la Frefectura, on, a les cinc, ha estat sotmès
a un llarg interrogatori, del qual
depenia la seva llibertat o el seu
empresonament.
Davant el director de pollcla judicial, Mr. Priolet, ha fet protestes
d'innocència 1 ha jlistiflcat com passà el temps en els dies 10, 11, 12 1
13 d'agost. El dia del r obatori, ha
declar at, era a Parfs. Aqul hi ha el
meu passaport que acredita que valg
sortir d'Espanya el dia 8 d'agost. Hi
ha diverses persones que puc esmentar com a testimonis -parla de
P apaelo. d'un porter 1 del Sindicat
diamantista, on diposità una pedra,
com ja havia dit abans, el dia 11.
Ha acabat dient que és completament innocent del robatori que hom
li atribueix.
La policia francesa diu que està
provat que Oviedo de la Mota no
fou l'autor material del robatori de
la Catedral de Pamplona. Això sembla que també ho pensa la policia
espanyola, la qual sospita, nogensmenys, que Oviedo de la Mota és
«el director d'orquestra», l'autor mor al del robatori de la catedral, còmplice 1 inductor.
Espanya r eclama el mexicà per
via diplomàtica.
La policia judicial s'ha cregut Incompetent per a detenir un estranger en terra francesa sense proves
materials irrecusables de la seva participació en el delicte.
Segons les darreres noUetes. la poUcla judicial no ha admès tampoc
la presumpta compllcltat de Ovledo
de la Mota I no ha accedit per tant
a la seva detenció preventiva, com
sol-licitaven les autoritats espanyoles
tot esperant que arribessin acusaclons més concretes 1 proves lrrefubles.
Malgrat tot, a les quatre de la
tarda la policia judicial ha decidit
passar l'afer al Jutjat d'Instrucció, 1
amb prou feines havia passat mitja
fou confirmada la decisió de la policia judicial I Josep Ovieào de la
Mota era alliberat l abandonava
tranqulHament 1 somrient el Palau
de Justfcla.

de dinero, babiendo gastada el que
tenia en la compra de joyas que
hice al joyero Liminana de B!lbao

Y al joyero Arr!aga de la misma c•LI-

dad, el dia 7 de A.;osto.
De rodlllas imploro a V. E. a fin
de que sln abandonar la hospita:idad que se me da-qulzàs al llegar
est a a sus manos ya. me haya prcsentado-se intensifiquen las averi·
guaclOnes como si yo 110 exlstelse.
Ml pista es completamente falsa Y
estàn dando tiempo a los ladrones
para ocultar-se. La prueba màs c<>nvlncente de mi inocencia serà das;~ los aut ores y por es to ar dlenCubr ~
temente hago la anterior súplica.
Con la fe absoluta de que pronto
tenga V. E. la prueba de que es verdad cua.nto afirmo, permítame usted
presentarle
mis màs profundes res,
pe.os Y la eterna gratitud de ml
corazón
por cua.nto harà por c~te
d
csgraclado. De V. E. humilde servldor, José Oviedo de la Mota.
Londres, 16 agosto 1935.»
LA POLI CIA FRANCESA A·
LLISERA
DE LA
MOTA PEROVIEDO
NO HAVER-SE
PQ ~ UT PROVAR .LA SEVA
CULPABILITAT
Madrid, 24. - La Premsa publica
. f
ió
d t d P f3
una lD onnac
ar •
relacionada
amb• proce
o !edoende lae Mota
v
Josep Ovledo de la Mota, acusat
del robatori del tresor de la Catedral
de Pamplona, s'ha presentant .-spon
tàniament a la policia judicial per
propar la seva Innocència. OVledo de
la Mota, la bona fe del qual sembla
veritable, ha presentat un passaport
el visat del qual demostra que no
era a Espanya el dia del robatori.
Aquest mat!, a les onze, s'ha presentat als locals de la policia jud:cia!. L'acomp:myaven els seus dos
advocats.
Anl·t passada arribà d'Anglaterra
i s'ha justif1·cat davant la p ~l 1 cta de
"'
la manera s egu··ent .·
«Sóc Innocent. La nit de l'onze
d'agost, en què fou robat el tresr.r
de la Ca tedral de Pamplena, jo era.
a Paris. El meu passaport diu ¡)r .• 1
clarament que fou visat a la fronte·
ra d 'Henda.ia ¡ que valg entrar .\
França el dia 8 d ·agost, així com li\
Indicació que dula dos mU Iran-~ .1.
la cartera. Valg anar a Espany!l a
prtmers d'agost, amb el meu 1\lnlc
Papaelo, i a Bilbao vai~t comprar •·
na perla que volia vendre a Pa: lS
però com que no ..alg ..,_;er nego·~
v•~
ciar-la amb molts diamanttstes a 1 n
preu superior al que havia pa¡at. el
1- 1 L
dia 11 d'a¡;:ost val¡ anar a .... 1 '' 1cn
¡cte control de diamants. perles 1 pedres precioses, on. d ~spres de P a.· ·
me la pedra 1 confirmar-me el sel.l
valor, la valg ficar en un sobre qU'•
drcat
duia el segell del Su1
· 1 en e1
qual figura la data de la . .le\'a :: es
tió. Fa uns pocs d1es em valg - S
sabenta.r, a Londres, que t~m urcaven pel robatori de Pamplona, I sl
no m ·he presentat abans a la oll ·

ANTENA
(Ve de la primera pàgina)

DEL 11~

CINEMA MONTECARLO
A Madrid

Al

Pàtria i Antipàtria. Sota aqu~s
tes dues denominacions els lretan.s hi arrengleren els ciutadans
d'Espanya. Ja no cal dir que al
costat de la Pàtria s'hi posen ells:
monàrquics, monopolitzadors, fru,.
Madrid, 24. - Al Cln
r es i terratinents. For me1t l'A
pàtria la resta del pals, la «ter- cario s'ha celebrat el ema ~onte
regada» en forma de pobres, o- mació socialista orgaru~ing d'attr~
brers socialistes i r epublicans. t:ls col socialista de les Dellcl Pel Ctr.
H1 assistí molt Públic es.
primérs pretenen resoldre totes les
coses dins la Pàtria i els altres el preslàent sr;nyor AndrObri l'acte
el
qual recomanà que noeu Jurado
són l'Antipàtria perquè r ecorren
manifestacions de cap men es fessu)
a Bélgica, Ginebra i Moscou.

S'HA CELEBRAT UN MITING
D' AFIRMACIO SOCIALISTA

na-

•••
Tot el fraram espanyol -inclosos March, Delgado Barreto i
Fray Junípero- ha posat el crit
al cel: «¡Hay que podar el marxlsmo de los ministerios!» Qué
haurà jet l'Antipàtria que ha exasperat la Pàtria? Ha succeït que
una representació de treballadors
de l'ensenyament ha acudit al
Congrés internacional de M eu-don. Mancament al patriotisme/
Cal foragitar-los, llançar-los al3
gossos/ Què s'espera?

•••
Guaitem les coses amb calma
í analitzem: l'Antipàtria té 3 ir.t ernacionals. Peró, ¿és que els de
la Pàtria no han traspassat mat
les fronteres per a defensar c.s
seus «interessos))? Els frares i capitants d'indústria, no han tfngu.t
sempre, per damunt de les fronteres una internacional sense ?J~
pers ni palau, però molt efectiva?
I encara cal afegir, ¿és que El Siglo Futuro, El MaU, El Correo
Catalàn, etc. no es jan un honor
de rebre ordres concretes de l':!S·
tranger, del vaticà? Fa pocs diP.s
que El Mati feia un comentari
electoral on descaradament es j)aTlava d'ordres emanades d'encícliques. Pàtria? Sí; darrerament els
Mas Yebra de la Cambra de la
Propietat Urbana cantaven 1oiosos
el naixement d'wta mena de tercera internacional de la propietat
urbana, amb oficines i tot a Ginebra...

•••

La Solldarldad Obrera diu que
l es fotografies del Puerto de Santa Maria <cdifunden actltudes pa
tétlcas». A això ajegetx: o:Es q•lP

estamos en período electoral».

El que més demostra que anem
de cara les eleccions senyors
«ObreriSta», és l'apariciÓ del t•nstre diari, aquest diari que fere'YI
callar abans del primer de maig,
perqué érem lluny del període ell!.-:.
t oral.

LA PRIMERA JORNADA DELS GAMPlO NATS PENINSULARS D'ATLETISME
Guipúscoa va classificada en primer lloc
seguida de Catalunya, Galícia i València

Carles Rublera, que fé a.
paraula a CO"ltinuac!ó u ús de ta
partidari d '!nter.siHcar 'ta es lllastrt
da socialista a la cap!taJ ~ro:!legan.
pública.
e la ne.
Es refer! a les esclssto
que quant es parlà d'~¿ va dir
marcar a la veritat.
es va
J ulià Alvarez aHudi als 1
de la C. N. T. ¡ va dir
e ements
obra mal entesa, m!rare~uc en una
ç·os del marxisme, i van els e;Ior.
triomf a les dretes. Vàrem dfnar el.
culpa tots, I no s'ha de
en!r la
dretes perquè abans hem ~~~~~ les
nosaltres els vàrem obrir el
cflmlque
Ricard Zabalza alludeix els ·
010•
ments que es va preconitzar
del socialisme a Espan a 1a mort
que el proletariat no ha ~lÒrt Ai~ma
els radicals examina els pano ca
governamental, i fent lll\J\ breu~
quislcló prop de la monarquia
ven!~~ els espanyols a restran~:~
sacrificaven la joventut espany la
en els camps de batalla de Cu~
1
del Marroc.
Recomana l'orador 1a \lnitl\t d
classe l d'acció. Cal preparar re e
del triomf i aleshores els obrers ~
les fàbriques elegiran els Cl•m!U:i
que es facin càrrec d'aquestes.
Lluis R omero Colano, diputat so.
clallsta per la provincia de Càceres
ataca durament ei feixisme. Assegu'
ra que la poHtlca Internacional ~
reflexa en la polltlca Interior.
Afegeix que vol que es ve~~;! en els
oradors que han assitlt a l'acte un
exemple de forta voluntat de la élas.
se treballadora, 1 que el mateix que
Igual com ells deixen alguna ccsa
defensant el socialisme, han de fer
els que estan escoltant, perquè aviat
el sacrifici d'uns quants es converteixi en realitat per als treballadors
de tota Espanya.
L'acte acabé sense incidents.

___________*__________

gran cursa del vencedor 1 molt mag.
niflca d'Andreu.
Els 1.500 metres han estat una fà·
ell victòria d'Angel, puix que des de
la segona volta ha quedat com a únic
lider. Piferrer, el qual a la tercera
volta anava collocat en quart lloc,
s'ha retirat. Montfort ha fet una bo.
ruca cursa; ha aconseguit desencastar-se de Castillejo 1 ha obtingut un
magnific segon lloc.
En els 4 per 100, per miracle, solament Catalunya ba pogut classlfl·
car-se degut a una mala entesa de
Castella. Es molt sensible la manca
d"Arévalo i Montoto. On espectalnlcnt
s'ha notat ha estat en aquests 4 x 100.
Una esplèndida actuació de Loren·
zo en alçària. Quedà tercer en el
desempat en una forma magn!flca.
També una revelació de l'Pquip ha
estat Pratmarsó en la seva cursa
dels 400 metres tanques.

S::~.n Sebasttàn, 24 (per te.èfon).
peus dins la cursa; els crits de totDesprés d'aquesta primera jornada hom que Indicaven que almenys rodels campionats d'Espanya d'Atletl~ dolés per tal de traspassar la meta
me, Guipúscoa va al cap de la ela~ no han tingut efecte, puix que Ansificació, talment com s'havia supo- dreu, completament insensible, no sosat. S'han registrat els següents re- lament no ho ha fet sinó q•tl' ha
sultats tècnics:
sortit de la pista sense traspassar l'ar5.000 metres llisos (final)
rlbada. Això ha motivat la seva anul1. M. Menesses Castella, li' 36". lacló de la cursa i Catalunya ha per2. Ramon, València, 16' 12".
dut així el segon lloc. Ha estat una
3. ce.marena, València,
16' 12". l '"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
.
.
t:
4. Cilleruelo, Gwpuscoa.
!a
Gui
·
1
bl
5 Garc
puscoa
Per la ll'tbertat dels homes ., de s po es
U'\nçamént del martell (final)
.
t
e
tell 41•21
1. Garcta Doc or, as a,
m.

i:4.

~~~~r~~~~u!~;, 3~\14
1

m.

Tugues, Catalunya, 32'61 m.
5. Gonzàlez, Galicia, 32'02 m.
6. Duran, Castella, 31'80 m.
Salt d'alçària (final)
1. Lacomba València, 1'75 m.
2. Rodríguez, Galicia, 1'70 m.
3. Lorenzo, catalunya, 1'70 m.
4. Barco, València, 1'70(f!Jl.
400 metr(s tanques ma1
·
59"·
1. G onzàlez, G u ipuscoa,
2. Pratmarsó, catalunya, 59" 4/5.
3. Igua.ran, Guipúscoa, a un pit.
4. Valers., Galicia.
L1 mçament del pes (final)
1. Errausquln, Guipúscoa, 12'39 m.
2. Gonzàle~. Galícia 12':.!2 m.
3. Mariño, Galícia, 11'88 m.
4. Sànch ez Arana, Gw·pus'"''"
........, a
11'29 m.
5. Tugues, Catalunya, 11'05 m.
6. Gil, castella 10'64 m.
100 metres plans (final)
1. Cru:a, GuipU;>coa, 11' 1-5·
· a un Pit.
2. Cruza, Galic1a,
3.. ts ànchez Arana, G Ul·p·scoo
u .., a
un PI .
4. v. Araci!, catalunya.
·
e tell
~: ~=~ast:~a. a.
400 metres plans (final)
1. Landecho Castella, 52" 9·10.
Les altres classificacions d'aquesta
prova queden per establlr entre els
atletes Colomer, Cuilado 1 Sastre,
puix que arribaren en grup i per a
evitar dificultats hom espera rexament de la fotografia presa.
1.500 metres plans (final)
1. J. Angel, Catalunya, 4' 1o·• 2-5.
2. M:onLf ort , e a t a 1unya , 4' 15"·
3. castillejo, Guipúscoa, 4' 21".
4. Garcia, Guipúscoa, 4' 21".
5. Prome València.
~é~fo· :.~~~~~:~en ls (final)
1. Equip de Guipúscoa, 45" 5·10
2. Equip de Catalunya.
3. Equip de Galicia.
4. Equip de valència.
La puntuació després d'aquesta jorr.ada. queda establerta de la següent
manera··
1. Guipúscoa, 25 punts.
2. Catalunya, 19.
3· Galícia
v ¡· .' 171·1
4s·. castella.'
a encla 8. ·
En aquesta puntuació no hi figura
la dels 400 metres plans, puix que
aquesta prova, com hem dit ha quedat suspesa de classiftcacló fins a
l'aclariment de l'arribada per tal de
poder establir els segon, tercer 1 quart
llocs
La· cursa més interessant de totes
1 sens dubte també de tot aquest
Campionat, hll estat la dels 5.000 metres plans. Ha estat una formidable
i aferrissada cursa entre el vencedor, Men~ses, i J. Andreu, de Calalunya. L:l. lluita, com diem, ha e!tta.l
11ferrtssada fins quan mancaven dues
\ O:tes per arribar a la meta; aleshores Andreu ha intentat 1 ha aconseguit, passar Menesses i ha pres uns
:lO o CO metres d'avantatge. però sens
dubte !"esforç ha estat massa fort i
ha anat perdent terreny I ha estat
a conseguit Junt a l'arribada; no es
pot dir l'emoció que la cursa ha causat ai public. que la seguia amb una
afició que més semblava follia, 1
&rrtba al seu punt màxim quan en
és:.er ¡gualat Andreu, junt a la meta,
aquest ha caigu& sobre ella, quedant
mlg cos dins l'arribada però amb els

!·

UN MANIFEST DE LA LLIGA ESPANYOLA
DE LS DRETS DE L'HQ ME

Madrid, 24. - La Lliga Espanyola tal pot posar-la en peu. P.er a a!xO
dels Drets de l'Home ha fet públic el la Ltga Espanyola dels Drets de
segtlent manifest:
l'Home no escatimarà l'esforç I el
«El II Congrés nacional de la Lli- sacrifici, si necessari fos, dels que
ga Espanyola dels Drets de l'Home avui componem la seva Junta cen" Madrid el tral
1 d e1 e·1ut a da' , celebrat ..
· .
6 de juliol darrer ens ha atorgat
Mentre el més elemental dcl~
l'honor i la responsabilitat de regir drets, el dret a la vida, pugui estar
la seva vida fins el mes d'octubre a mercè d e la imposició, sempre
del 1935.
vituperable, de la pena de mort, en
Difícil és el moment eleg:t perquè la pretesa exemp!arltat de la qual,
els alts ideals que ispiren la. nostra
é decidits
Institució resplendeixi durant el ma.n- no creuen ja ni els seus! trm bsall sJgul
dat d'arouesta
Junta
central.
Però
~
partidaris,·
mentre
e
e
..
..
1r
aquest noble fi ha d'encanúnar-se de fet una gn\cla especial que agra
l'esforç dels que en acceptar l'bono- a qui el dóna i no un dret consub.Y
1osa designació adquirim el compro- tanclal a l'home, mentre una minO·
mfs de defensar les conclusions do- ria audaç pugui acarar-se al Podc.'r,
·"
nades pel U Congrés.
imposant amb el seu criteri una u.:cLa f orça d e ¡a Lliga. é s puramen t tadura que torb! el lllure exerc.c1
1
mora ¡ ; d' ac.' 1a seva grand esa i 1n d'aquests drets, la Lliga espa~yo.~
legitima coa.cccló de les seves recla- té davant seu un camp d'acttvlt\h
macions davant el dret subvertit.
La història de la Lliga dels Drets a emplenar amb entusiasme 1 cousde l'Home en el món és un carni tància
auster de compliment del deure en
Aquest és el nostre deure i a!xl
ajut de l'injustament perseguit o mal- ho proclamem. reure que no pet·
tractat.
qu3 sigui dur en els dies actuals, és
Potser el motor més eficaç que en menys estimulant·, ans al contrari.
Ia.a;ieveas toatcteuac ieóntimha.enmtogduet 1aa jlllus~'~ Sabem l'aspresa de 1~ lluita; condlel:
11
cl·a'" obJ·e...ctiva1 5¡· com el seu1 obltg:·'t xem la realitat pollttca, que fa .
~
. é 111es
corollarí la capacitat d'indignació da- flcil el camf 1 el nostra destg
s
vant la Injustícia a qualsevol classe ferm la nostra convicció més enters
'
n.,.,.---••
social, sector polític o es!era. confes- i la nostra er da per e..,. . .,.,.,.. Jc.s¡
s 1·onal que es produelXl··. Justlcia i files de l""' LJ¡·ga més fervent, per
pàt taa
Llibertat són conceptes que tot r..em- qu~ arribi a tots recons de la
n
bre de les nostres seccions ha por· on pugui existir un ciutadà capaç
tat i porta a les fibres sensibles del d'exaltació pel dany qu.: sofreixi un
:~t!s:g~~~~a~!·lh~a iP~~~een~o~; consemblant.
la humanitat la persecuctó que im·
Madrid, agost 193 5.
Roger·
porta la seva neteja de normes
President, Josep Manteca ouer'
lffiprescindibles de confraternit.at, que vice-prestdent, Lluís Rodrlguez
en esforç constant i coHaborador, ra; vice-president segon, Joseptercer
cal salvar de la fonda crisi lnter- chy Roca; vice-president
t
nacional amenaçadora àel pensament Amos Sabràs Gurrea.; _vice-~r~sl~~~
I de la vida material .i espiritual del.:; quart, Alvar Diaz Quinones, bla
••ce,,r
""' _
pobles.
sident cinquè, Fr~ncesc Ru Alber~
Sehnlsehpatnob hlll hia pau, !.t!t nsbellpalu nàndez ; secretar~ general, •ft•l de
no marxa
a re
sense
re a
a Lumbreras .,..
nasel-Tber; secre
......éne'·
vida
en area1·ess
Jun
u
1· ó constant
..
·
propaganda, Carles Romero
~..'
..,..
0~"Quan
les
nacions
rectores
de
la
secretar!
primer
d·actes,
Vicenç
·d
ter
ac
·
onal
reco
eg
1n
tol
n
•u•
1
Vl a m
n
u u en
n mez
secretari sego ' rt
ocasió el fracàs dels organismes oti· quel Paratcha,·
Machón Sierra; secret::.
ctals d'arbitratge, aprofitant tal etr. FOIDJD8w•
cumstancia per a crebantar els seus per a l'exterior, Joaquun ocals R.spropis pactes en monstruoses cursf's tresorer, Angel IzaguirreK; ~t. ~w!d'armaments, el lema de les lligues fael de Buen. VIctòria ¡ e ç o...,,.....
.cnqr,
de!s Drets de l'Home, pa 1 pau, es J'ft
Saimcron Garcia, V cen
toro· C'...
A"
porjecta. amb caràcters gegantins Emili Rodríguez Sastre, n > '
n•"""
en e1 panorama unl ver..al • tltll ant d e brera Hermlnia Ferrer Gómez;,,"':J
passions autoritàries que porten de f el Suarez, Manuel Martínez ·~t.In:
manera Inevitable als horrors de 11\ :rancesc Escola. Ferran valen ec
guerra.
Regina vaquerlZO ci
Deure primordial nostre en dlrl- ~ Mateu Nctar1~· n Pastor, pn;dE:l
gir-nos als ciutadans, és recordar- Cena~_or, VIce ç Gil -'ontaner• JoSoyagues Ferran
••~
l)S.llD
los la immediata 1 concreta aplicació
•
Robert EsCrt
dels Ideals da la Lliga. De tots ne- SLP Puig d 'Asprer,
ez o¡¡rcna. ~cessltem, perquè a tots hem de de- I¡;lestas, Manuel Alvar a•n".
!ansar de las soberguer es i abusos rian Jover
1 Ermengol C -::;: J()f!rP
de què poden en tot moment ésser
Antoni Velao, Ideal Arerj~ep ¡;
víctimes. Per aquesta raó és el nos- Gatino, Miquel sa:am
•. an~:,.,.,tf N~·
t
1m t p
t
FeilU ...,-~ vl'
re requer ~n · er aques a causa de Benlto, Jo~ep
'R,ecared ll'
el nostre optimisme, que se sent re- tela Manuel MuilOZ,
oar:JlStl•
forçat en el principi de la sobirania eh~ Ricard Mata, AmbróS . de zs·
popular.
.
P •Sotés Potenc!ano. FertDl . b3'l.
La Constitució de la ~pública esau J
e ba'lero v1cenÇ A:rre-.
panyola declara que tots els poders yas, ust a ·di ' Basili O
emanen del poble, 1 aquesta essèn- M. Gómez Almu ·
ela cons titucional sols el poble com a Josep Enciso Amat.
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INFORMAGIO PERIODISTICA I UN INTENT DE RESPOST À
DEL GESTOR DE SANITAT

INFORMAC tO· DE ·L'ESTRA·NGER

publicitat " d'ahir publicava
P arlan t de les multes imposades a
signatura Manuel Pulgarnau per exer cici m e"La formació a mb la
una inque ha despertat les Ires del gal de la. meclicina, cliu:
ft. Jt., Huguet gestor de S anitat 1
" No fa gaire que el gestor de Sadoctorartlt racliéal. L'esmentat senyor nitat va imposar una a ltra san ció
¡
del t pública una nota. per mit jà de 10.000 pessetes al mateix senyor
lla rÒflc!na de P remsa. de la G~me per haver r eincidit en el " curandereprodUirem r tsme ". Aquesta penyor a no h a estat
d~,t t de la. qual
aavall els seus paràgrafs més in- en cara satisfeta, 1 es diu que n o ho
5
c omencem, primer, pel serà. pas ...
lll ssants.
tere d u el coHega aHudlt.
També avui el "curandero" fa pooua mença presentant els col·labor a- litica!. .. "
Referint-~ al plet del metges hl.torla
dor~ del gestor clc Sanitat, de
dròlegs, afirma que el doctor Hu... a següent:
o
"'7.¡,a personalitat del do.:tor Car- guet no hi estava conforme.
anza secretari politlc del gestor , " Aquesta vegada sembla que la cosultés debmtada l'autoritat de la
T irana, 24. - L'Agència Telegràr és 'prou coneguda del lector. So- s& va anar de bo de bo. Es probable
Societat de Nacions, donant lloc al
fet que sigui encara més discutida,
~t la premsa local ha publicat no- que la destitució dels metges hidrò- ment s'anuncia que la tranqul.l:llta.t
com succe1 quan l'acord naval anglot de l'Oficina de Premsa de la Ge- legs hagués estat imposada al doc- a tot el pals és absoluta.
es litat per mitjà de les quals tor Huguet, el qual, en l'ordre esalemany hagué a{:abat, tan summaJ a han començat a celebrar -se els
n;ra be~ta el públic que "la muller mentada, no va tenir-hi altra inter- processos contra els encartats que
ment contrari als "principis de Gi~~octor carranza ha donat llum venció que la d'estampar la seva acabaran en comptats dies.
nebra". "Quant a França -diu l'esuna preciosa criatura", o altres no- signatura. Cal no oblidar que el docmentat periòdic-mal no deixà pel
El Tribunal militar ha condemnat
tor R. Cirera Voltà, germà del pre- a la pena de mort onze gendarmes
contrari, de demanar que es donl sem
ticies Igualment interessants.
El senyor Miquel Massó, secretari sident de l'Institut Agl1cola Català
pre més força a l'autoritat de la socomplicats en els succestècnic del doctor Huguet, és més co- de Sant Isidre i president d'A. P. C., greument
cietat de Nacions". El diari "La RéAltres
Fleri.
de
revolucionaris
sos
hidròleg."
especialista
també
és
negut. Abans havia estat president
publique" escr:u que, "per la seva
(Ve de la primera pàglua) ració contestant a les paraules del U- que pot afectar a l'acord de Stressa moderació 1 la seva sang freda, els
I acaba explicant un cas ocorregut sts gendarmes han estat condemnats
de l'Ateneu Nacionalista de Sant
aer liberal Mackenzie, el qual sos- 1 a l'actual equilibri europeu fóra anglesos han donat a la pau una imGervasi 1 com a tal, delee;at a la entre el gestor de Sanitat 1 la Junta a vint-i-un anys de presó, cada un
la intervenció d'aquestes C.l vista tenia el criteri que el Canadà hau- l'actitud d'aquells que volen ignorar portant 1 darrera ajuda", 1 manicomare~! de l'Esquerra. Quan el doc- de Caps nomenada pel Governador d 'ells.
ELS CATORZE GENDAR- que l'opini(, britànica no està d'a- ria de trametre a Europa un cos ex- l'absoluta necessitat de la seguretat fest que, en vigllles d'eleccions, un
tor Dencàs va organitzar els servets general per tal d'interven!r en tot
MES HAN ESTAT AFUS~ cord respecte la necessitat que els pedicionari «per a impedir que el 1 expansió italiana i crear artificial- Govern menys amo de sl, en c.do¡,.tnr
del seu departament, va trobar-se allò que faci referència a personal:
amb la falla insuperable que el se"Amb motiu d'un refús de la J unLLATS
vaixells britànics intervinguin en el feixism.e esclafi un pals indepen- ment una llegenda de perills per a una dectsló, potser més favorable als
Europa, que resultaria d'una cam- seus propis Interessos, encara que
nyor Massó no era enginyer indus- ta de Caps, el doctor Huguet els va
Tirana, 24. ~ LAgèncla Telegrà- conflicte entre I tàlia l Abissinla.
dent».
trial, tal com els seus amics creien. trametre una comunlcacló (que en- fica albanesa informa que avui s'ha
UNA ASSEGURANÇA P ER panya. colonial. Aquestes operacions posa de relleu que "la immensa
«La Tribuna» acaba dient que Anp er això no va poder-li donar el cara no ha estat retirada) 1 en la celebrat a Fierl un Consell de Guer- glaterra està gestionant el guanyar
ALS FILLS DELS OBR ERS que volem portar a terme no dife- roassa dels liberals, és per de prompcàrrec que ell esperava.
qual els recomanava que no obstacu- ra contra els sublevats el 14 d'agost França al seu criteri 1 no creu
QUE VAN A LES COLO- reixen de molts d'altres realitzades te s'nceraroent addicta a la Socier.a !lgura del senyor Mollnas és litzessin les justes disposicions "d'a- a aquella localitat, on !ou assassi- que aconseguelxl aquest important
per potències co!onials a l'Asia i a
de Nacions, I considerava amb
NIES
també molt coneguda. Es tracta d'un questa consallerla ".
l'Africa. Es necessari eliminar els angúnia el possible fracàs de la dlGhilardl.
general
el
nat
objectiu.
crearde
punt
Està
24.
oma,
R
famós enginyer que té patentats més
La J unta va respondre a l gestor
institució", 1 hauria servit de pitCatorze genda.rmes sublevats han
sc una pòlissa d'assegurança total, bombers... que poden córrer el foc. ta
de cinquanta aparells o dispositius que no obstaculitzava les dtsposic!on.'l
En arribar en aquest punt, el jor manera la politlca internacioEL TR AFIC DEL PORT DE per als fills dels obrers que treballin
l
ofegats,
morir
a
condemnats
estat
sl
que
com
Però
conseller.
cap
de
procada
a
per
especials, 1 que té
nal.
•.MSAUA
en les colònies italianes, especial- senyor Mussollnl va obrir un àlbum
blema, mecànic o ftsic, que se li sot- s'atenien les clisposlclons del conse- ha estat complida lmmed.iatament la
"L'Deuvre" parla també de l'esque hi havia damunt la seva taula de
Oriental.
Africa
a
ment
ller de Sanitat la quantitat destina- sentència.
meti, un invent."
perit de moderació que ha gulat el
Roma, 24.-El «Giornale d'Itàlia»
dela
de
fotografies
de
ple
treball,
Altres vuit són condemnats a tre- publica una exposició gràfica de l'acAquesta assegurança serà substiReferint-se després al projecte del da a gratificacions del personal del
Govern, el qual, com se suposa, no
doctor Huguet de coBocar a cada po- seu departament quedava doblada, balls forçats perpetus 1 un a quinze tivitat del port de Masaua, del fer- tuïda més endavant per una altra vastació realitzada pels bombardeigs prengué la seva decisió sense haver
En
1882.
el
Alexandria,
a
anglesos
ble de Catalltnya una font sanitàrla, hom retornava la llista perquè es anys. T res foren absolts.
examinat el problema sota tots els
de les carreteres d'Eritrea. que s'anomenarà «Assegurança Mus- fullejar-lo el Duce va dir:
El ministre de l'Interior Musa Ju- rocarril l
seus aspectes, i que a part de les
procedís a la seva slmpliflcac1ó."
dlu:
solini» 1 tindrà per objecte afavorir
vegades
dotze
és
port
al
L'activitat
el
mostren
fotografies
-Aquestes
" P recisament l'enginyer senyor
repercussions «purament locals, ha·
ka, ha declarat que perseguirà per
que el gener últim 1 es des- a tots els fUls dels obrers per tal que que Anglaterra féu a Egipte. I vos- gin pres en consideració l en compte
•••
Molinas, assessor tècnic del gestor
tots els mitjans els contraris al rè- major
moel
en
dot
d'un
disposar
puguin
El
tones.
3.600
diàriament
carreguen
La rèplica d~l doctor Huguet co- gim del rey Zogu, emprant el major
altres heu fet quelcom semblant a. les repercuslons generals p<!r a l'e de Sanitat, ha inventat uns dispoferrocarril Masaua-Asroara transpor- ment de llur matrimoni.
sitius especials -unes aixetes, uns mença client que els periòdics po- r igor .
qu ~librl europeu que de la clita deciNord-Amèrica ...
tones.
tres-centes
diàriament
ta
tubs, etc.- que graduen la sortida drien triar per a temes d'estiu " alsió depenia". "Le Jour" considera
N.
D.
s.
la
sl
Itàlia
faria
-¿Què
FILLS
DOS
I
GENDRE
EL
trens
dos
havia.
hi
últim
gener
El
que
1
delicats"
menys
ecursos
r
dels productes qulrnics de què par- tres
que la prova i la moderació d'Angladel
solució
una
a
arribar
pogués
no
----------*
----~----:
CAP
VAN
MUSSOLINI
DE
amb
poblacions
ambdues
entre
diaris
cosa
una
recer
a
posar
procurés
terra ha aconseguit principalment
es
"
fet
a
làvem. El doctor Huguet n'h
davant
Itàlla,
problema?
present
L'AFRICA
A
des1
Sanitat",
la
com
sagrada
tan
un
1
no rompre amb l'amiga comuna, Itàmercaderies
de
vagons
quatre
l'elogi...
Pel nostre compte hem d'afegir
Roma, 24. - El mintstre de Prem- qualsevulla eventualitat ¿es retira- lia. "L'Echo de Paris" jutja més
El gestor de Sanitat, quan parla prés es despenja amb els segllents que el roate'x doctor Huguet, refe- vagó de viatgers. En el mes de juen púbLc de la cloramina 1 de la paràgrafs:
amargament la voluntat de contemrint-se a 1& desinfecció de què parla liol diàriament han circulat quaran- sa 1 Propaganda, senyor Clano, gen- ria de Ginebra?
"Interessa, doncs, al Conseller de en darrer terme deia abans d 'ahir t~,-una locomotores, tres-cents qua- dre del senyor Mussolini, marxarà
"Font sanitària de la Generalitat de
-Itàlia perseguirà les seves aspi- poritzar d'Anglaterra, que li permet
Catalunya" que vol lnstaHar a cada Sanitat fer constar en primer terme en una nota:
ranta. vagons de mercaderies 1 nom- avui, dissabte, cap a l'Africa Orlen- racions, amb Ginebra, sense Ginebra en nom de la pau del món, protegir
poble, no s'oblida de dir que la ins- que són inexactes les versions dona"DisSabte, a les sts de la tarda, brosos vagons de viatgers. Els trans- tal italiana amb el quart grup d'a- o contra Ginebra. Jo no puc creure, les seves colònies de l'Africa OrlentaHació d'aquestes a cada poble con- des en la informació aHudida, molt :;'inauguraran al C 1 u b Marltlm ports per camions ascendeixen du- viació del qual forma part. Amb ell però, que el tenir compte de la prò- tal. Tothom està persuadit oue la
és galrebe inevitable, segueix
especialment pel que afecta a la font aquestes dues barques, i es comentribuirà a remeiar l'atur forçós ... "
a Eritrea, Bruno 1 Roma- pia seguretat sigui contrari als prin- guerra
escrivint l'esmentat periòclic, i no
A continuació fa remarcar que la sanitària, projectada per depurar les ça1·an, seguidament, treballs per tal rant el mateix període a cent mil marxaran
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obstant, a Londres es pretén cercar
Junta de Sanitat, que presideix el aiglles de Catalunya en lluita con- de ve111'e si és convenient la implanels quals s'han lnscrit com a volun-¿Com pot ésser evitada una encara una solució pacifica en unió
octor Huguet, no es reuneix mal i tra la tl!o:de. Nl et Conseller de tació del procediment a totes les nostaris.
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del Govern francès. El que es vol
arlant del projecte de purificar les Sanitat ha recomanat
UNA ILLA ITALIANA DEL
tres platges pl'òxlmes a les c:utats."
RESERVA SOBR E LA REU- nidor de la Societat de Nacions?
és poder dir que la culpa de qualserell patentat, nl ha parlat d'atur
~lgües del port 1 de les platges diu:
DEDOCANES CONVERTI·
Es veu que abans de les proves
NIO DE L'UAL-UAL
"No caldria dir, també, que amb forçós, ni ha descendit a fer politlca ja s'havia decidit.
Mussolini va romandre uns mo- vol fracàs la té Parts.
DA EN HOSPITAL. :-: HA
Ginebra, 24. - Es mante absoluta ments callat 1, a continuació, molt
"Cal veure --diu "Le Matin"-en
referència a la salubritat de les al- amb temes com aquest. El que h a
ESTAT FORAGITADA TO•
Dues notes
r eserva respecte al resultat de la seriosament va dir :
les determinacions una pos'cló de
gUes de mar el senyor Molinas té fet 1 seguirà fent m¡¡ntre sigui ConPOBLACIO
LA
TA
El gestor de Cultura facilità a la
primera reunió de la ComisSió d'arpatentats uns dispositius o altres." seller de Sanitat 1 compti amb la
-Una nad ó en marxa, com és replegament i prudència. Es cert que
confiança del President, la col·labo- Premsa una nota en la qual dóna.
Atenes, 24.-Les autoritats ltalla- bitratge que entén en el conflicte a vUl la nació italiana, no pot ésser l'esdevenidor continua essent ame·
naçador, però queda oberta una posració del consell 1 l'entusiasme de compte que el senyor Joan Tarran- nes de l'illa de Pserimos, una de les ltalo-abtsslnl, que es reunl anit a
detinguda per una concepció estàti- sibilitat de conclllació en endavant
l'oplnló catalana, és treballar sense deli li ha enviat des de Buenos Aires dotze que integr en el Dodecanés !ta- l'Hotel Bellevue.
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llà, h an obligat la població en
Davant la ComisSió d 'arbitratge, sament aquesta concepció estàtica entre les tests oposades.acord,
abans
vegada, arribar-se a un
bles que n o t inguin d'strlbucló d'ai- sud-americans, amb destinació a la massa a evacuar l'illa, ¡_ue va. a ésser
glies una fon t sanitària amb aigua Biblioteca de Catalunya 1 que ha fet convertida en un immens hospital que s'ocupa únicament de l'Incident la que constitueix el més gran pe- de la reunió de Ginebra, sl les bode l'Ual-Ual, a mb exclusió de qual- rill per a la pau del món. La Socie- nes voluntats el cerquessin animade puresa garantida i en aquells que donatiu a la Biblioteca Nacional de
en tinguin, però les aigües dels quals l'Argentina nombrosos i ben escollits mllltar, aprofitant el seu excellent sevol polèmica sobre la sobirania del tat de Nacions, sl desitja viure, ha des d'un ferro desig d'arribar a ell. "
que
territori on es registraren els inci- de tenir en compte aquest perill,
"Le Journal", diu: "Els que essiguin bacteriològlcament dolen tes, llibres d'autors catalans que flgu- clima 1 els seus magn.lfics boscos
la fan fresca 1 abundantment pro- dents, han declarat diversos soldats que de totes maneres està previst en peraven dectsions sensacionals han
un aparell depurador que defensi la raven a la seva biblioteca popular.
El d'Obres públiques, seguint la veida d'ombra per al passeig dels , un comandant que participaren en l'article 19 y 22 del Conveni.
quedat decepcionats. Els membres
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canadenques pel conflicte ltalo-abtsconcliclons possibles 1 en estret
LINI. DIU AL P ERIODISTA ció del 1888.
slnl. Bennett ha fet aquesta decla-En el cas d'una guerra, ¿Itàlia acord amb França, els esforços per a
QU E ANGLATERR A I ELS
ESTATS UNITS HAN FET faria prevaldre el seu C\lret a escorco- resoldre aquesta crisi per mitjà d'un
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abstenir-se de tot gest que pugui
FER ELL
-Itàlia, davant qualsevulla evenla Impressió que es jutja IneGinebra, 24. - En els cercles d'a- tualitat, s'adherirà estrictament a donar
vitable la guerra. Ha estat, indubquesta ciutat han estat molt comen- les clàusules del Dret Internacional, tablement, aquest& prudent preocutades unes declar acions fetes pel se- com sempre ho ha fet.
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UNA GRAN PART DE LA POBLA- aquestes declaracions constitueixen
"Le Figaro", per la seva part, diu:
CIO OBRERA HA DE VIUR E DE la. més convincent declaracióques'ha titud d 'Anglaterra era motivada en
fet fins ara sobre l'actitud d'Jtà- absolut per consideracions altruis- "Els directius anglesos han cregut
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governador general 1 vestit la grama- sat primerament, puix que, en comp, tan preocupades per la situació dc Mussolini, fou fet amb la finalitat tot el territori d'Etlopia està inclós França li aporta el pes de la seva
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Londres, 24. - Segons noticies
el Govern soluciona el conflicte 1 ria una partida per la Via B., la del per a. la compra de gèneres alimen- determinades races atrassades po- cord a què es va arr•bar en 1925, procedents de Dublln, el senyor De
Ajo.
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permet al senyor governador general
Valera. ha desmentit la informació
1
El senyor Ple digué que era un la regularitat d'avituallament sufl- çades per a l'educació de les prl.- quest acord, ale3hores, fou comuni- publicada relativa a una declaraclò
1 aprovar-los, no solament no hi hauran augments, sinó que es faran altre problema Que calla estud.i ar pek cient per a la població, especialment meres, per, mitjà d'un mandat con- cat a Ginebra, 1 per tant, l'interès del comissru·i superior d'Irlanda a
economies, rebaixant despeses 1 amor- separat, tot 1 ésser molt nece;;aorJ, de margarina, producte que consti- flat per 1 organisme internacional, local d'Anglaterra a Etlopia està Londres, que havia assegurat r.l Gotitzant places del personal.
sobretot ara, després d'haver ende - tueix un dels principals elements aU- i això és preCisament el que França completament salvaguardat. La p-- vern britànic l'ajut de l'Estat Lliure
·~
les Draçanes.
Ara bé; no us féu illusions. El rocat
les Draçanes, un perlo- mentosos d e 1es poblac¡ons afect a d es l la Gran Bretanya oferiren a Pa- tensió de protegir els interes- d'Irlanda en tota acció que emprenRespecte
senyor Pic ja s'ho té preparat, l les
gués sobre la diferènc!a italo-abissembla
no
Etlopla
a
anglesos
sos
ris a Itàlia durant la Conferèncm
reduccions del Pressupost ordinari dista, corresponsal d'un diari de dre- per la crisi actual.
Per últim, s'ha arribat a un acord Tripartlta, i que fou refusat per la que estigui d'acord amb la preten- sinla,
seran superades l de JVolts milions ta de Madrid, li preguntà si era cert
sió que es manté e!l determinats
en el Pressupost extraorcUnarl des- que en un solar de les Draçanes s'hi per tal que el comerç de l'alimenta- ' delegació italiana.
ANGLATER RA ACTUARA
Les declarac1ons del senyor Mus- sectors de la Gran Bretanya d'atinat a !er la Reforma, Escorxador aixecaria un bloc d'edlficts moderns. ció, i especialment de carns ~ conserEN T R ES ETAPES SUCCEStendre les aspiracions legitimes d'IEl senyor Pic ho desmenti, encara ves, vengui a un preu sensiblement &<>lin1:
de 35 milions 1 altres cosetes per
SI VES FINS ARRmAR A
La solució del problema lta!o-abis- tAlla.
l'estil. Una cosa alxi com aquelles que digué que és cert que algú ha inferior als preus normals.
LES SANCIONS, A CONDI- ¿Quines mesures s'haurien de
slni - començà dient el Duce-, ha
cèlebres anivellacions pressupostàries presentat el projecte.
CI O QUE TOTS s•m AD·
de Calvo Sotelo. Recordeu?
d'ésser radical i definitiva. Etlopia prendre per a contenir l'aparent
Anuncià., a més, el senyor Pic, q•;e
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pot continuar com una arma- , minva del poder¡ de la raça blanca?
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amb
pactant
s'estava
24. - La impressió que
Londres,
solució per la qüestió de la presó je
-Durants mo ts anys he estat cri- es recull als cercles politic.s anglesos
arma moderna, no una llança anUen la qual, l'Estat, donaria
dones,
le:;
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de
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<..ile aqut w pnmera ¡otogra¡w. e1 nuev
dant l'atenC'ió a l'opinió pública de és que el Govern britànic projectarà
ga-, ding1da a l'esquena d'Itàha.
a la ciutat, a canvi de pagar Juesllféitco. Nuestro compañero zegri llegó al Palace en el momento en que centes-cinquanta mil pessetes en qua-Durant els U:ums quaranta anys, tot el món del perill del de3Cens de en substància, tres etapes en el pro~
Emlllano Iglesias se probaba el Jlamante uniforme. Satistecho el sastre, tre anualitats, l'edifici del carrer
Etiopia ha demostrat hostilitat per la xifra de natalitat entre els pobles cediment que ha de seguir-se respecPC>rque la casaca no hace una sola arruga. Molesto el en~baj~dor, porque d'Amàlia, i el solar del carrer d'A- FINALM ENT HAN POGUT ESSE R a Itàlia. Per tal dE ev1tar un co1úlic- occidentals. Tot el món sap de la te al plet italo-abtssini.
La primera és la conciliació per
la casaca le pesa Molesto tambièn, acaso, porque el magnifiCO atuenif.o ragó, on abans s'havia de construir T RETS T RES CADAVERS. REST EN te, varen tractar nosaltres d'arnbar manera que el Govern feixista ha via diplomàtica abans del 4 de sepresó. Sl això es soluciona, anun- ENCA RA DIVUIT OBR ERS EN- a un acord amb ella, i eu 1928 varen lluitat per l'augment 1 millorament tembre. Sobre aquest punt com ja
le ha costado ocl~o mil pesetas. Solamente esa casaca, tan pesada, màs la
cià el senyor Pic que al mateix
signar un Tractat d'amistat que ella del poble italià. Si el present per- s'ha i.ndicat, els anglesos nÓ es proT ER RA ·¡s
de clos mil... Pero satisfecho, porque ese uniforme const~tu]le la expre- temps de fer la urbanització de la
Berlin, 24. - Després de grans es- no ha complert mai. L'actuació d·E- torbador descens de la població en posen adoptar cap lnlcla.tlva, però
la
Sfón oficial del sentido espatwlista que le htw un día exh1btr por las :~ Ronda de sant Pau s'arranjaria
qüestió de la Galera del carrer dtl forços continuats dia 1 nit, des del Uopia ha anat de mal en pitjor. Ha les nacions occidentals fos acompa- contribuiran a tots els esforços que
lles de Barcelona los colores naciones en la cinta del sombrero 11 otro,
dimarts darrer, amb objecte d'arribar atacat els nostres soldat3, ha mort nyat de la renúncia del dret d'en- pogués intentar el Govern francés 1
carrer del mateix nom.
Jender la unidad espafWla con t.'OZ de trueno en las Cortes Constituvent es.
Del que no parlà el senyor Nc es al lloc on es trobaven els obrers se- els nostres agents i residents 1 ha viar missions civilitzadores als po- que tlnguess n possiblli.tats d'èxit.
• • •
En cas de fracàs, que avui es creu
dels solars que es volen comprar pultats per l'enderrocament de la fo- preparat el seu exèrcit per a atacar- b!es que encara desconeixen els beAs¡ habla el emba¡ador de España en Méjico, mtentras va de~em pel camp de tu a canvi del camp de radada del metropolità de Goering nos. Es evident que semblant estat neflcts de la civllltzacló, aleshores si inevitable, de l'anterior procediment
barazdndose del espadin 11 de la casaca, que perturban la na~uralrdad ía Bota i de la finca del Passeig de strasse, s'han pogut recollir tres ca- de coses no pot continuar. Hem de- que realment haurlem d'espantar- vindria la segona etapa, i aquesta
consisteix que el Govern britànic
a darrera hora de la tard:1 c1'dit, per tant, prendre me·~ures d e nos e1 seu esdevenido r.
terrenys
que
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l4 casaca no habian dejado asomar al «batallador diputado». Ahora, Sl, senyor Jaumar
DE DRETA I GOVERNA- de Nacions, però
que es parla d'uns preus molt supe- fons de la foradada. Els treballs pre- sóc enemic de cap raça; però 1nsisun procediment dilatori si l'adhesió
~el .
ME~'TAL FAN ELOGIS DE
riors als que algú considera justos. senten tantes dificultats i perills, que teixo que la raça 1tallana ha d'ésser
LA l\IODERACIO DEL GO- d'Itàlia a un mètode d'aquesta indole
• • •
Tot això, però, són rumors els quals els cadàvers no han polt\lt ésser com- respectada per les altres. Això és el
permetés retardar el començament
VERN ANGLES
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intentem
que
ats
Y termina nuestra bret:e charla rozando un tema delicada...
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Parts,
-¿I la polltica que actualment.
-Al 1rombràrseme embajador se han desvanecído en absoluto todos
El senyor alcalde gestor acabà des- propers jardins del Mi.nlsteri de Propensaria, per exemple, nomenar una
segueix comentant la moderació de comlssió investigadora.
l'Est d'AI ·
elx Itàlia
GqueUos resquemores o dudas sobre las dificultades de orden interno Jl mentint que el dia de Lerroux ·.1 paganda, fins dues hores després
nca, po3Q.- què ha donat proves el Govern an- En el darrer extrem vindria la tera
•
segu
hagi estat suspès. Pel con- d'haver estat descoberts.
Catalunya
en mt corazón he sentido, al fill, la satiSfacción de olvldar tod~s las mi- trarl, digué, ban estat. afegits al proEl tinent general Daluege, que dl- rà en peuillrillbril'ncord de?Stressa 1 l'ac- glès del qual es temia Que adoptés cera etapa. En el cas que fracassés
aenas, pequeñeces Jl calumni4s miserables con que la impoteneta poliLica grama un s actes de caràcter 1 :>Utlc rigeix els trebans. d e sa1vamen t ha tual eq
europeu
mesures raclicals en el seu darrer el procedi.roent anter:or es recoma-No puc creure que l'actuació d'l- Consell de mln;stres.
que tlndran una importància na- ordenat es guardin cinc minuts de
d e mis enemigos ha querido herirme.
naria l'aplicació de roe~ures repres"L'Ere Nouvelle" celebra que An- sives o dc sanció. L'aplicació d'a·
silenci, com a homenatge a les vfc- tàlia a EUopia., que és purament de
Embarcarà en Gibraltar Emiliano rumbo a Méjico. Vajilla española, cional.
finalesperar
decidit
hagi
glaterra
quest procediment quedaria, naturalcaràcter local i colonial pugUin intimes de la catàstrofe.
CTistalerla. española, manteler!as españolas. En el volumtnoso equipaje t-a
Després han continuat els treballs fluir com s'ha assegurat en alruns ment la decisió de la Societat de ment, subordinat a l'adhesió de les
Sevilla, Talat.cra, zamora, Eibar, 7 oledo... J1 has ta trajes de Tarra.sa J1
amb la mateixa intensitat QUe fins cercles, en el desenroUlament de la Nacions, però fa constar que hom altres potències.
Sabadell. El señor embajador quiere hasia e>t los menores detalles, reprc- ANUNCIEU A
S'afegeix. a més, que sl Ilàlia es
ara Hom té 1a impressió que s'hau- polltica de collaboració europea. que està en l'obligació de reconèixer que
el Govern anglès, malgrat la seva
• entar dignamente a Espa.ña.
ran de seguir durant. molts dies fins Itàlia ha donat l està disposada a adhesió a l'entitat ginebrina, obrà negués a asstst r a la sessió del ConR . ORTEGA I..ISSON»
seguir donant amb tota lealtat. El en alguna ocasió de manera que re- sell aquest darrer procediment potrobar els cadàvers que falten.
dria ésser avançat.
(Del cA B C» de Madrtd)

LA RE VOLTA ALBANESA
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Han estat 'condemnats i afu·sellats catorze gendarmes
Unes importants declaracions

de· Mussolini
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·Em i Ii a no Ig Ie·
s1as Ambrosio

El senyor Pic torna a prorr1etre
la reforma i I'Escor xador i a
,

mes la Presó de les dones

_______*,____________

El RETORN DEL SARRE
AALEMANYA

ELS TERRENYS P EL CAMP DE TIR

I

I
I
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LA GATASTROfE DEL METRO
A BERLIN

------*

LA HUMANITAT

LA HUMANilAT lluita pels ideqls cat~la~s i republicans

la humanlfaf

8
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LA VOLTA CICLISTA ASUISSA LA llEI DE LA NEUTRALITAT Ha estat trobada la Més de Cultura, a l'Ajunta•
ment-gestor
aenoit Faure vencedor de la AMERICANA TENDEIX A EVItomba d'Atila?
24.-L'englnyer txecoesloprimera etapa
TAR LA INTERVENCIO EN UNA vacPraga,
Ss.lnt Morttz, 24. -Aquest mati, a
•
Stepaoek ha Iniciat interessantS
ELS NENS DE LA COLONIA DE
excavacions en la localitat de Pieles set, seixanta-cinc· ciclistes .~an
GUERR·
A
EUROPEA
emprès la Volta Ciclista a.. Swssa.
TEATRES
ll:opa, prop de la frontera hongaresa)
La pn mera etapa era de 242 900 ~ui
SANT
HILARI
SACAlM
NO
on
suposa amb fonament que e.s
lòmetrcs, que sepat·en Zur1c de Samt
Washington, 24. - L'ajut de Roo· troba la tomba d'AtUa.
sevelt a la. llei redactada pel Corrutè
Montz.
t
MENGEN PEL QUE TENEN TEATRE TIVOLI
Segons les últimes noticies, les
Hom pot dir que Ja primera. e apa de Relacions Exteriors de la Cambra,
de Ja Volta. ha resultat lnteress~ntls segons el qual es declararia l'embar- excavacions estan a. punt d'acabarIn tensa relril:oracló. Temperatura
slma com es veu per l'ordre d arrl- gament de mercaderies 1 municions se amb absolut èxit. En efecte, les
ideal
GANA
Companvla Coliseum de Madrid
batta' dels corredors a Saint Montz, a. les nacions en guerra, !ins el 20 excavacions ban tret o. la llum un

DIUMENGE, t5 D'AGOST
DEL''-

nas

ESPECTACLES PUBLICS

puiX que entre ells hi h:l importants

Durant el govern de les esquerres
d e febrer, ha aclarit el carni perquè g ·gantl féretre de !erro, profundaruferències de temps.
es completi ràpidament l'acció del ment. incrustat a. alguns metres de els diaris de dreta de Barcelona b..'Ul
En l'etapa d'avui han hagut de Congrés, encaminada a. mantenir al;; profunditat entre estrats calcaris. passat el temps lamentant-se que a
salvar els corredors els temlbl~ con.s Estats Units fora d'una guerra eucolònies de l'Ajuntament no es
L'extracció del féretre necessitarà les
de WoHang 0.733 metres) 1 Flu- ropea.
fes obligatòria l'assistència als actes
alguns dies de treballs perquè cal- religiosos els infants, tot 1 que la
glo. <2. 386 metres).
drà construir una armadura espe- Constitució ho prohibeix taxativaL 'ascenSió a ambdues muntanyes
cial.
provOCà formidables est.irades que
ment. eLa Veu de Catalunya», «El
1racc10nareo ràpidllment el grup 1
Stepaoek està convençut que el Mata i els altres diaris catòlics,
se·n constituïren diversos pettts grups,
f éretre de refer~ncla conté les des- només feien que lamentar la manca
que, a. la seva vegada també es despulles del rel h;mo, mentre alguns d'a.liment espiritual religiós de què e~1a
feren.
arqueòlegs es mostren bastant es- ven mancats els infants de les famíAbans dc l'arribada a Dav?s Platz, La informació ve de Riga i, cèptics.
lies que no el reclamaven. Ara ja ho
abandonà. el corredor frances Maupodeu resoldre per eliS matei.xQ.S 1
fan
tot el que poden perquè a1xò
per
tant,
és
suspecta
ricc Archambaud.
..
L'Exposició de Ràdio de
no passí. Però ara resulta que, dc
L'ascensió al coll de Plugla ~ou
Riga, 24. - Informacions rebudes Londres és transportada a tant preocupar-se de l'aliment espiveritablement emocionant, i la llwta
ritual dels nens de les colònies, s'ban
la. decidí al seu favor el francès Be- de Moscou diuen que a conseqüènGlasgow
oblidat de l'aliment fisic, el qual no
noit Fuure, el qual va treure nota~le cia de la interrupció en les negociaLondres,
24.
Aquesta
tarda
ha
està prohibit per la Constitució, i
avantatge 1 coronà. ~1 primer el ClOl cions entre la Mongòlln. Exterior l el
estat
clausu.l'acta
l'Exposició
de
la
inno
hi ba pares que no el reclamin
a les 13 hores 1 36 mmuts.
Mamrukuo la U. R. S. S., que conA tres minuts i 57 segons passà el trola el primer deis esmentats paí- dústria radiotelefònica, que ba tingut pels seus fills, Slguln o no religiosu1s Amber, i a 6 minuts i 40 segons sos, ba iniciat la concentrc.ció de tro- lloc a Olympla, de Londres, que ha sos.
Són moltes lea queixes que, en
el belga Granler. Després passaren
estat considerada com la de m és
els francesos Fayolle i Rinalcli i el pes roges a les zones properes a la èxit entre les de la seva. classe. L'Ex- aquest sentit, han arrtba.t aquest any
Xin&
del
Nord
mentre
15.000
sola les redaccions dels diaris de Barsufs Erne.
dats soviètics es dirigeixen ja cap posició es trasllada ara a Glasgow. celona., 1 fins al mateix consellerMés
de
dos
mil
homes
treballaran
a
Ganzu.
regidor gestor de Cultura. El senyor
Cf,ASSIFJCACIO DE L'E·
durant tota la nit en els treballs Codolà digué fa pocs dies als perioTAPA
de desmuntatge i emba.latge dels apa- distes, que 11 denunciaren altres anoL'ordre a·arribada a. Saint Moritz
rells exhibits, que seran traslladats malies de les semicolònies, que havia
ba estat el següent:
a Escòcia en departaments especials fet una visita d 'inspecció i que s'ana1. Benoi~ I<'aure, francès, en s. h.
8 m. 17 s. tpromedi de 29'700 qUilò- ES REUr·URA EL DIA 29. EL CAP facilitats per les Companyies de fer- \<l posant remei a tot. Anem, doncs,
a. donar-U ocasió d'esmenar-ne una
metres per hora).
DEL GOVERN DE IUGOESLAVIA rocarrils.
2. Amberg, suis, en 8 b. 12 m. 46 s.
Durant els dies que ha durat l'ex- altra, i greu.
S'ENTREVISTARA AMB
Es tracta oe la colònia je Sant
3. Fayolle, francès en 8 b. 16 m.
posició s'ha batut el rècord de visi- Hilari
MUSSOLINI
Sacalm, que disposa d edjfir.a25 segons.
tants i el volum de vendes regiStrat cions pròpies i és administrada per
Belgmd,
24.
A l'hotel TopHtz,
4.. Garnier, belga, igual temps.
5. Rinaldi, francès, 8 h. 18 m. 13 s. de Bled, s'efectuen els darrers pre- ascendeiJI: a. prop de dos milions de una senyora anomenada pel pcop1
senyor Codolà. Aquesta senyora, junt.
6. Eme, suís, 8 h. 18 m. 58 s.
paratiUs per a la Conferència dels lliures esterlines.
amb la infermera de la colònia, es
7. Wandenhaegen, belga, en 8 h. ministres d'Alers Estrangers de la.
preocupa molt de saber sl els nens
21 m. 31 s.
Pet1ta Entesa, que es reunirà a l'estenen o na instrucció religiosa, si
8. Bund, suis en 8 h. 22 m. 39 s.
mentada ciutat el dia 29 del corvan o no a missa, si són o no de
9. Buottafuocchi, francès, en 8 b. rent mes.
Els accidents de la circulació famílies
catòliques, però no es pre25 m. 10 s.
Als circols polítics ben informats
ocupa de les necessitats de nutri10. Egll, stús, en 8 b. 25 m. 25 s.
ció dels escolars. Una de les sev~
11. Altenburger, en 8 b. 25 m. 45 s. es preveu que la Conferència no pohabilitats consisteix a escamotejar
drà desenrotllar tot el programa en
12. Mealll, en 8 h. 25 m. 59 s.
el pa. A cada. àpat dóna una llesca
13. Romanatti, en 8 h. 26 m. 30 s. els dos dies previstos i que s'haurà.
per a. cada alwnne, i no hi manera
14. Bucll:walder, en 8 h. 29m. 55 s. d'allargar per alguns dies més.
que els en doni més. El mateix fa
15. Klemens, en 8 h. 30 m. 56 s.
Es continua afirmant que el cap
al mati pel desdejuni i a la tarda
<Segueix la classificació>.
del Govern lugoeslau senyor Stoyapel berenar, per a menjar amb !t's
Els asos de l'eqtúp italià. han estat dinovich celebrarà abans del dia 29
prunes perpètues a. què ha condem
avui molt desgraciats, com ho d~
nat els cent-quinze nois que hi ha
mostra. la presència de Bertonl en una entrevista amb el cap del Go·
hagut fins fa pocs dies. Els mestres
el 23 lloc de la classificació amb el vern Italià senyor Mussolini.
Pels voltants de les set dc la tar- davant de la gana dels infants, molts
temps de 8 h. 39 m. 40 s.; Introzzi,
da d'ahir, al carrer de les Corts Ca- dies feien parts del seu pa i els el
en el 29, amb 8 h. 40 m. 1 46 s.; Piutalanes, cruïlla amb Muntaner, va- repartien. La bona senyora, convenvelllni, en el 34, amb 8 b. 46 m. 34 s.,
etcètera.
ren topar dos tramvies, l'un de la çuda segurament d 'aquell principi
ELS COMPLICATS I LES RESPEC· Plaça d'Espanya del disc 27 1 un 58 que la malnada ha d'estar quieta
o. taula, quan algun dels infants
TIVES RESPOMSABILITATS
de la línia dc Muntaner.
aboca un getTo 1 mulla el pa, vol
Paris, 24.-S'acaba d'anunciar q-Je
A conseqüència de la topada varen que se'l mengin i m en nega d'altre.
el dia 14 del pròxim nov-embre s'ini- quals foren auxillatsotaiavt- Aquesta enormitat no la hi han tol~
ciarà la vista ~el procés per les colos- resultar ferits vuit passatgers els rada els mestres, però ella no hi na.
sals estafes l AlexPndre Stavlsky, del carrer de Sepúlveda. En aquest vegada que no intenti repetir-la.
BA ACCEPTAT LA LLEI davant el Tribunal del Sena.
comportament d'aquesta senyora
centre benèfic qualificaren les feri- El
D'ESTERILITZACJO
PER
ha tingut indignats els mestres que
Davant l'lnteres;>ant esdeveniment des que sofreiXen de lleus.
GRAN MAJORIA: ELS ES·
acompanyaven
la tongada de nens
TRANGERS, GAIREBE que s'apropa, resulta curiós saber
Els ferits són: Tomassa Laborda, que hi ha ha¡ut durant un mes,
le...
penes
que
poden
ésser imposa- de 3'l anys; Carme López, de 30; m.à.x1m quan el fet contlmtava amb
TOTS, 'HAN VOTAT KN
CONTRA
de;, als vint ~::usats q e hauran de Francesc F'arreró, de 7 anys; Anna e' que passava l'any passat, primer
Berlin, 24. - El Congrés Interna- comparèixer davant els tribunals. Eis Tomàs, de 21; Josep Bachs, de 38; que funcionà la colònia, -per més
cional de Dret Penal ba aprovat processats hauran de respondre dels Enric Go02àlez, de 39; Rodrigo Ma- que el senyor Cod.olà en la seva
visita djgués als acompanyants qut>
aquest mati, per bastant majoria, P.l delictes de falsedat en document
nou càstig d'esterilització, implantat públic, complicitat, ús ee documents ñez, de 4S; 1 Josep Hemànàez, de era. obra. seva.-, el qual es donava
als nens tot el pa que demanaven
per la justicla mazi» a Alemany:1. f::.Isos, percepció de fons procedents 40 anys.
Després de curats, passaren pels sense limitacions.
Els debats sobre aquesta qüestió d'estafes, etc., etc.
El senyor Codolà, en visitar fa
¡oesultaren molt violents.
seus propis mitjans a llurs domiciD'acord
amb
l'actual
legislació
pouna setmana la colònia, va poder
El delegat d'Holanda, senyor kudlis.
gers, atacà amb gran energia la llei den ésser enviat a presidi Tissier,
Hom desconeix les causes de l'ac- veure això del pa, però ell no podia
saber que els nens amb una llesca
d'esterilització, que anomenà auca· acnsat de falsedc.t en document pú- cident.
1 llescada per l'administradora, no
ment «llei de mutllació», i digué q\U blic, complicitat en es~fa i compllen tenen per a res. Es de creure que
tal llei era antlcristla.n&.
c. ~ en de:.!alc; el diputat radical
ell I els seus acompanyants, als quals
El delegat del BrasU, comte d'Al· socialista 1 ex-alcalde de Dayona, sefou servit un banquet amb xampany
m eida, declarà que, en nom del set. n,; or Garat, acasat de falsedat en
i cigar havà pagat amb el pressupost
pafs, en el qual no es coneix ni la escriptura pública, complicitat
en
de la colònia, amb un panet de Vl~na
pena de mort ni la de cadena pern'havien tingut prou i no podien
pètua, havia de protestar amb la falsificació d 'escriptures públiques,
complicitat
en
desfalc
1
complicitat
comprendre que els nens en necessimàxima energia contra la llei d'estetessin més. Per cert que això del
rilització, que qualüicà d'inhuma..ra en estafa; el taxador de joies de
banquet és una novetat que ha In1 anticristiana.
Bayona, Cohen, acusat de falsificatroduït
el senyor Codolà, ja que el
El delegat de Txecoslovàquia, ~~~ ció i complicitat en estafa; Hayotte, La minoria de Lliga Catalana
senyor Cortés, que féu la visita l'any
nyora Vesela, pel contrari, defens:\ acusat de complicitat en falsificació
la llei d'esterilització I recomanà dl d'escriptures públiques, complicitat renova la tradició de assis- passat, considerà que aquestf\ aesera innecessària. Pot informar
Congrés que l'acceptés per ésser el
tència les solemnitats pesa
al senyor Codolà el senyor Saltar,
mitjà. més eficaç per a. la lltúUI con- en percepció de fons procedents d'estafa
I
percepció
de
fons
procedents
que ja era de la Comissió de Cultra el crim.
religioses
tura i també va assistir a la visita
En acabar la discussió, el presi- de falsificació; Farault, acusat de
EL
RECTOR
DE
COLL
de
l'any passat.
dent, doctor Bumke, declarà humo- cCJmplicltat en estafa; Hatot, acuBLANC 1 LA MINORIA
Tenim interès a remarcar a.ixò
rísticament que no calia ajornar sat de complicitat en estafa i el g~
DE LA LLIGA
avui, perquè demà, dilluns, _,urtc:J.
aquesta discussió «perquè ningú n.J neral Bard de Fourtou, acusat de
El senyor rector de Coll Blanc,
pogués dlr que ens hem mostrat .lm- falsi.flcació en escriptures públiques. D1·. Ramon Baucells, ha. el;tll.t a in- cap a sant Hilari cent nenes que
hauran
viure amb el mateix rèpotents davant d'ella». Aquesta fl'l!se
Els altres processats ho estan per vitar la minoria de la Lliga. Cata- gim, i adehores
d'ara el senyor Cafou acollida amb rialles generals, i
lana
als
actes
solemnes
que
amb
modelictes
menors,
figurant
entre
adolà tindria encara temps d'evitar
es passà seguidament a la vo..aCJó.
tiu
d
e
la
inauguració
1
solemne
bequells,
Digoin,
Gaillier,
Dàrius,
el
que passessin la. mateixa gana que
ql.ie, com hem dit abans, fou rav.;
del temple de Sant Ramon han pa$8t els nens.
rable a l'acceptació de la llei ú esta- diputat radical socialista Banna.ure, dnedicció
'aquella
barriada
tindran
lloc
eis
rilit.zació.
Albert Duba rry, Gui.bc-.1d- Ribaud,
dies 31 del oorrent mes 1 1er. de
Dt:pardon, Romagnino l Arlette Sta- setembre.
----------*----~---ALTRES AC~RD3 visky..Simon, vfdua d'Alexandre StaEL SEN~OR VENDRELL
Berlin, 24. - El Congrés Inter- visky, a la. qual s'acusa de percebre
ASSISTEIX ALS OFICIS
nacional de Dret Penal i Pe:-! ten diners procedents d 'estafes.
DIVINS Al\W GRAN DEciari, després d'aplaudir vivament el
VOCIO
gran discurs del ministre de Prop!lr
També el senyor Vendrell ba asganda del Reich, doctor Goebeis. bA. Els russos han descobert sistit als Divins Oficis que han tincontinuat les seves deliberacions :»gut lloc & la Parròquia de Santa
unes noves illes
bre les propostes de les diferents
Maria dels Sants 1 ha renovat aixi
seccions.
Moscou, 24.-Comuniq-Jen d'Arkà.n- un"' tradició que en els darrers anys
Fou aprovada una resolució tm gel que el comandant del trenca,. havia quedat interrompuda. Diu que
la qual s'ocupa de les condicions de
l'església. presentava un magni!ic astreball a les presons en temps e<~ gels «Malighin» ha tramès un ràdio pecte i la concurrència fou grandiosa.
crisi. A més, el Congrés aprovà, per confirmant baver descobert un nou
unanimitat, una resolució que confia arxipièlag a la regió de l'illa Isales decisions importants relatives a zenko, a l'est de la Nova ZCmbla.
I
l'execució de les penes pronuncnjes,
Afegeix el comandar~ del «Malil'Estat, a un comitè mixt que est.l- ghina ~;ue el seu vah:ell està nav~ a.qua eutiaJ anb 'e!UOWJeLJ,
bé slgui pel jutge o pel fiscal de gant per aquells paratges per tal
les nostres autoritats
ria sota la presidència d'un j ;ltge a explorar detingudament el nou arEl senyor Jaumar ha lliurat amb
o d'un fiscal.
x
'p\èlag.
caràcter urgent aquesta nota als
En aquesta mateixa. resoluctó es
diaris:
declara que és de desitjar la ~ació
de formes d'organitzacions que per- Uniformes per als obrers
cEl con.seller-regldor de Governametin estendre la competència dtl
ció, senyor Jaumar de Bofarull ha
jutge o del fiscal al control de me- d" aviació i ferrocarrils russo adreçat a l'honorable senyor
consesures de vi¡1lància pronunciades amb
Moscou, 24..-Les autoritats sovièti- ller de Sanitat de la Generalitat de
aplicació de la llei de llibertat condiql'es han pro'"ml¡;at un decret dis- Catalunya, Dr. Huguet un ofici re-cional.
Finalment, el Congrés es pronun- posant que, a partir del primer de dactat en el3 termes següents:
cià. a favor d'una especialització del::! gener del 193,, tots els caps d'oficlcHavent vist a. la premsa d'aquesjutges í fiscals.
nt>s 1 obrers empleats en l'avlac!ó ci- ta localitat les disposicions donades El ministre belga ae Ja Defensa Na,11, en els ferrocarrils, eu les peniten- per V. S. des del Departament de cional, senyor Devem, al qual el Gociaries, en els cossos de bcmbers, eu Sanitat, sobre les vaqueries per a - vern de la República ha concedit la
Gran Creu del Mhit Militar
elb treballs públics, en l'admlnlstrn- condicionament de la llet i tot quant.
(Foto Centelles>
l::L .lAPO HA DONAT INSTRUC.. c:~ i en òrga'1S anàlegs q¡ e depen- es relaciona amb el ram de lleteria,
guin de l'Est.tt, vestel.x.lr d'unl!or- així oom l'haver estat nomenat per
C lONS A L'AlUBAIXADOR
A LONDRES
me 1 ostentin braçals Indicadors de a formar part de la Junta, el direcsenyor Jaumar concedeix
Toklo, 24. L'Agència Rengo la sem respectiva autoritat.
tor del Laboratori Municipal, em
anunc1a que els periòdics japonesos
D 'aqtú al primer de gener s'e!~ veig obligat, veUlant pel prestigi d'a- un altre mes d'excepció de
donen compte que el ministre d'Alers giran els models dels distints unl- quest bceHenUssim Ajuntament del
drets per a la construcció
Estrangers ha tramgs mstruecions a form~ 1 e.s farà l'adequada provisió
qual formo part, com a conseller de
E:.'tra.ngera ha tramès .Instruccions a d 'aquests.
En el darrer Ple municipal gen.or
Governació, 1 a la. qual Conselleria •.,
pect.e les observaciOns japoneses a
cwnbeix la major part de 1;0 que V. el senyor Culilla es va enfadar 1 ti
sotmetre al Govern de la Gran Bretanya sobre les notes angleses lliura- Les empreses de serveis S. indica en la nota a què em refe- varen advertir que els altres servten
millor els propietaris sense dir-ho que
des recentment als Governs francès
reixo, que per aquesta Conselleria ell proclamant.-ho a crtts al saló. Tepúbfics i RooseveH
i italià respecte la represa de lea
no es pot prendre en considc~ló nien més raó els altres que no pas
converses navals el mes d'octubre, noWashington, 24. - La Cambra de cap acord ni determini que faCi re- elL El senyor Jaum.ar mat.elx, sent es el contingut de les quals havia
Reurcsentants ha alnndonat la. seva ferència a la qties:Uó municipal o que se cridar tant, i fent la mosca morta,
csrat comunicat al Govern francès.
opa¡ició al projecte de llei que ten- es relacioru a serveis municlpals, ho fa molt millor i n.lxò que els sea regular el funcionament de sense haver abans arribat a un aoord nyors de la Lliga fan tot el que poHa mort una Rockefeller deix
Ls Companyie 1 l:::oldings, de serveis sobre la coordinació de serveis, tant dt'n per a fer-Io enfadar 1 fer-lo díGreenwich, 24. - Ha mort, als d'utilitat púbhca, I l-.4 aprovat un per la meva part, dh;posat al fet mltlr. .Ahir mateix, abans d'abandocinquanta-nou anyg d'edat, la senyo- compromís inspirat pel president què, sense merma ·<lels furs ni atri- nar el lloc d'alcalde acCldenLal, ,.a
donar la. nota segu.eot:
ra Isabel StUim.an R.oc~e!eller. cRPJ Roosevelt, que permet c. les Compabuclons de l'Ajuntament ~tudiem
cEl dijous passat. el Sr. Jaumar
del Petroll.11.
n)ies Holdings continun:r les seves conjtmtament tot allò que pugui re- de Bofarull, en funcions d'alcalde acoperacions, però sense intervenir la dundar e nbenefici de la salut pú- Cidental, va. slgnar un decr~ prorL'ex-rei Alfons a la Bohèmia ruarxa de les petites Companyies, a blica, sense, però, que hi hagi cap rogant fins el 30 de setembre l'c:otcm~
Praga, 24.. - Procedent d'Austria, 1 ésser que la Comissió federal de confusió ni lntromJsaló de diferents ció de dret.s per a la. construcció d'ediha arribat a Klnzvat (Bohèmia OCCi- Borses de ValOII'S decidel.x.i una altra òrgans que en tot moment ban d'a.- ficis, que tant ba contrlbult a nlindental l A¡· ·on~ df' Borbó
Vllr a la nostra ciutat els efectes de
cos:~, per raons econòmiques.
na.r mancomunats.»
l'atur forçós.»

TROPES SOVIETIQUES CAP A
LA FRONTERA DE MONGOLIA1

LA PETITA ENTESA

Avui, diumenl'e, t arda, a les 4.
Gru.ndlós Pl'OIU&ma. Acte 1er. de;
EL SOBRE VERDE
Exlt delirant de la. super-revlsta
del mestre GUERRERO que dirigirà l'orquestra:

¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!
GeniaLs intèrprets:
Conchita Leonardo, Olvtdo RodriI'Uez. eLa Yar.k'e•, Maruja Gonzàlez, Ga.lleaulto, Llno Rodrl¡¡uez, Los tres dtamantes negroa,
Paco tsernal, 30 belhS6imes vlcetlples, so. 80 anlstes. 80. PAS.
TOOSA PRESENTAClO.
Nit, a les 10'15. Lea mUlars butaques 5 1 ~ ptes. El gran èxit:

¡ Hip! i Hip !... i Hurra!

Per tots els seus grana creadors.
Demà, tarda popular: EL SOBRE
VER DE.
Nit:
HIP !,
HIPl...
HURRA! - Dimarts. Funcions
extraordinàries d'homenatge al
mestre GUER.ttERO. Tarda. I nit:
HIP!, HIP! ... HURRA!.· Gran !esta en la qual prendrà. part la d1vn. MARlA ESl'lNALT 1 ela eminents Maruja Gonzàlez. Emtlt
Vendrell Pau Hortoga, A~ust
Ordol\ez, Antoni Murillo, V. Simón - Despatx a. ComptadUrla
sense augment de preu.

GRAN PRICE
Telèfon: 33818
VODEVIL CATALA
VIsita Lópu • Gim,nez Salti

___________*____________

Topen dos tramvies
ai carrer de Corts i
resulten vuit ferits
lleus

El procés Stavisky

El CONGRES INTERNACIONAL
DE DRET PENAL

___________*___________
La vida religiosa
de l'Ajuntament
l'

a

I

1'

LA CONFERENCIA NAVAl

- - - -- - *
El

Demà, tarda:

LA MEVA DONA ES .•.
UN HOME
Nit. Grandiós éxlt: LA CRIOLlA. Tarda. Butaques, 1 pta.: General, 0'40. Nit. Butaques, 1'50
1 General, 0'50.
Avui, la Compan.ria Ofioial de
TEATRE CATAU

NICOLAU • MARTORI

representarà a la tarda, a Sant
Saclurni d'Anoia, la seva obra
de Pagnol. traducció de Melcior
Font:

FAN NY
MADAME

1 a la nit, a Sitges,

de Lluls ltlies

GRAN TEATRE ESPANYOl
Comuanyla de Comedlea Valen·
clanes dirichiela oer el orlmer
actora PEPE ALBA
Anll, tarda, a les 4'15, 4 actes, 4.
2 èxits, 2. ler.: XUANT... XUANT.
Segon: ELS FILLS DELS VELLS
1 t.ercer, l'èxit còmic: POBRETS
PERO HONRAETS
Nit, a. les 10'15. Butaca, dues
ptes 2 èxits, 2;

ELS FILLS DELS VELLS
Pobrets, però honraets
Demà, ertraordlnt.rles funcions.

Els d:l.!Te.rs èxits de riure.

TEATRE 8ARC EL ON A
Continua renou:~ció d'aire
Companyra del teatre de la
Comèdia, de Madrid
A1•u!, tarda 1 nit, la Joguina
còmica. de Muñoz Soca I Pérez
Fernàndez:

PAPELES
Sorollós èxit-de riure

TEATRE ROMEA
hleton nO'le
Comiat de la Com.pan_yia titular
A Preus revolucionariS. Butaca
preferència, 3 ptes. i lea altres lo•
calítats a 2. A les 5'30 i 10'15,
19S 1 200 representacions de:

TEATRE POLIORAMA
Dues unlques exh lbiclona de
l'espectacle cubà

Guay - Habanera
Avui, tarda 1 nit. La !orml<lable orquestra

LAZARO QUINTERO
DORITA DEL MONTE
Rosa Negra Molinete
SEXTET AFRO-CUBA
CUMANAYAGUA

t altres atraccJons.B:~ll 1 tiples Criolles • Guajires • Havanern Sones - Rumbes.

TEATRE COMIC
MISS - MlSS

per Laura Pinillos, AIAd.J, Lepe,
Revelació de futurs artistes en
els famosos Q.uad.ros vLa Radio»
1 «La taberna de los tenoreS». La
fWlcló de tarda. començarà. amb
l'acte 2on. de LA SOTA Dit OROS

PUBLI • CINEMA
l:)eSSJO continua. l:)eleot UNA t'E~
NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS VIATGES. eto..

$1!.'Tp,:

COLISEUM
Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a les 6, especial. Nit,
a. les 10: ACROBACIAS NAUTICAS (Documental) • REVISTA
PARAMOUNT ·EL CRISTAL MA·
GICO (Dibuixos) i

PAGANINI
per lvan Petrowich
(Producció Artistes Associats)
Demà, tarda. Estrena de SE
NECESITA UN PROTECTOR, per
Edmund Lowe i \Vynne Gibson
1 DE.JAME SOAAR. per Gin¡;er
Rocers I olac:k Oakie (Dos filma
Paramount).

EMPRESA CAPITOL
--~-----

CAPITOL. - Avui, matinal, a
les 10'30. 'l'arda, a. .les 3'30. NIt,
a les 10: EL CORREO DE BOMBAY per Ed.mund Lowe i Shlrley Grey; oiUSTICIA FEMENINA,
per Fay Wray 1 DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - AVUI, matinal,
a les 10'30. Tarda., sessió continua, de 3'45 a lee 12':l0: LA CA·
RRETERA DEL INFIERNO. pe¡
Richard D1x; R.ADIO REVISTA
1136 <Televls!O). s u per revista.
~uslcal amb escenes de colors:
PAPA BOHEMIO, per Adolpb Men
lou DIBUIXOS
Demà, dllluns, canvi de pro.
gre.ma.: AL LLEGAR LA PRIMA•
VERA, per Richard Tnnber; EL
AGUA EN EL SUELO, per Maru.
ch1 Fcesno, en espanyol"; MLLE.
DOCTOR, per Mlrna Loy 1 George O'Brten i DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, matinal, a
les 10'30. Tardn, sessió continua de 3'30 a les 12'30: EL AGUA
EN EL SUELO, ta. llllUOr J.>rOàuc.
cló espanyola, per Maruc.bl F'r~
no: ESTIGMA LlBERADOR, per
Diana. Wynyard; CONDENADO A
MUERTE un mm oollciac 1 DI BUIJCOS,
Dc.nà, dUIWlS, canvi de programa: WONDER • BAR, per Al
Jousou I Ricard Cortéz; VI VI R
PARA SOÑAR, per Roger Pryor;
PAPA BOHEMIO, per Adolpbc
Menjau l DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Avui , matinal,
a. •es lO"JO. rarda, Se881o conhnun de 3'4!> a 12'30: O TODO O
NAUA, per Jamcs Cagoey; SU
MA'fOR t;XITO, per Mart~ EgJertb; IMJTACION A LA VIDA
per Claudette Colbert, en espallVl" I OIUUIXOS.
Demà dllluns, canvi de proararan: r4t¡¡~ BAUYER, per 511vla Sydney 1 Oary Gran•; HOY
O Nut•cA, per Jcau Klepura;
POR E:L MAL CAMINO, en espanyol, per James Ca!UleY i DIIUJIXOS.

MORENA CLARA
per la. seva. creador~ Antbnla
Herrero. En Ja funció de nit, la.
primera actriu ANTO.NJA BERRERO donarà el GOOD BYE 111
seu públlc de Barcelona. awb una
sorpresa que reservo. als que asslstcl:r:ln a. aQ.uesta vetllad~ Demà. PRESENTACIO DE LA COMPANYIA TITULAR B. A les 10'15,
ESTRENA de la comèdia. en tres
actes d'Enric Suàre:r d• Deza:

¡ADI OS MUCHACHOS !
Protaaon.i.Stes:

FUENSA..'iiTA LORENT.E 1 FEli.RAN POR.REDON . Decorat nou
de Ramon Batlle.

GRAN TEATRE DEL BOSC
-

- - - ------·

DEMA, Dn.LUNS. - Campa.
nyla M. REDONDO • A. PALAClOS. Taràa. 4':10. ButaQues a
1'511! LA ALEGRIA DE LA HUERTA
EL CABO PRIMER O I EL
Al>OMUHO DIE DAMAS~O. - Nit.
:l ea 10' 15.
Comiat ciet rwnos
di ve.

MARC

REDONDO

l'obrn Q.ue P08a a prova el banton

LAS GOLONDRINAS
La outnca més cara 4 rteetcs

CINEMA PARIS
Avàa Pta. Anctl, 11
Te,.lon 14544

t

IJ

SEMPRE EL PROGRAMA MES
A fltACTIU I EL SALO PtiEFEkll
PER LA SEVA AGWADABLE VEN .
TILACIO
Avui, diumenge, matinal, a
les 10'30. Preu úntc, 1 pta. Tarda, a les.4. N1t, a les 9'45:

l. F. f.

r~O

I&Olaaleu t

CONTESTA
tarda)

El rey de los Campos
EJiseos
duster Keaton
Claudette Colbert 1 Cluk Gable
eo

____________-

._SUCEDJO

UNA NOCHE

·---------- ----

"•nu.

Poble Espanyol
vi;"

HOMENATGE A LOPE DE
per la ComJ)(Ulyia MARIA Qr,..,.._A
RERo - FERRAN DIAZ DE .:íEÑ
DOZA - Dimarts, 27 a ¡
de la ntt, la. dlverttda
~~
en tres aetes de LoPe de Veñ';

00.:.....

Nl.f~A

BOBA

Subllm Interpretació de M .
Guerrero - Dunecres: EL PE.;R•~
DEL
HORTELANO - Dl•
LA ESTRELLA DE SEVILL~o~:
a. localitats a la. taqullla del T er
tre Poltoruma.
ea-

FRONTO NOVETATS
'l'O BILBAO con tm SARRIONAl.NDIA- PUJANA. Ntt, a lea lO'l :
Partit a Cistel.ln. CliAPARR 5 '
GUI~;>ASOLA contm CANTABJ>IA·
TR.ECET. - Detalls per carteUS:

Frontó PrincipaJ Palace
Avui diumenge, tarda: TABOADA Il - MAGUREGUl .l con
tra. GAONA - RAMOS II Nit· TABOADA I - CAZALIS '11 CÒn~
GURUCEAGA - lBARLUCEA Dilluns, tarda: FORURIA •.ANSOLA contra JOSECBU - IRIZAR
Nit: LUCIO - MODESTO contra
R!CARDO - ELOLA Il.

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEA

IRES

Barcelona. - 'farda 1 nlt; «PaPeieu.
Còmio. - Tarda 1 nlt: «Mlss - .Mlss»,
Elpanyol. - Tarda: «Xuant, XuantJ,
&Bls lllls dels vells», «Pobrets però
homaets». Nit: cEls !llls dels vellsll
1 «Pobrets però honraets».
Tlvolt. - Tarda 1 rut: Uilp!, Hlpl. •
Burra!»
'
flomea. - Tarda. 1 nit: «Morena
clara•.
Poliorama.. - 'I'arda 1 ntt. Espectacle CUbà. Veure secció Espectacle~>
Públics.

CtNt:MES
Amèrica. - cTurcm a la tuerzaJ, cEl
aoU!llO d& la cnatura», cLuces l!e
1a CIUdaa• 1 11 conuc¡ues mes.
Arenes. - e& n~:¡¡co ~ue teula el
IU.W.a. blanca•. curo vu¡eru 1 1Un
1auron en la wcooa».
Actuautata.. - «Oungorlla».
Astorta.
cOoa WUJer Q.Ue salle lo
QUil Qulere», e& atUAot.e Clòcrupu1o&o» 1 <l.l!òXtaat.u \Sutamen¡¡ tu·da).
Awm&uda. - «Ueàe», dSl am:wto escruputosv» 1 cM beso zwto el espeJu» wolameoç tarda).
Barcelona - uJ. Jorooado ae Nua,
l:>l'l:l.. ac; Pans•. «.ta aesq u! tu 1 tiJ
u:weu 1.e ac:i amor•.
Boncme. - cl:'w.tm la prensat, lLa
pone1a de la 1aor1cu 1 c.M.adem01·
se.Llc DocLon.
Bo$c. - •.ua. UO!orosu 1 cLas 4 berw:wlt.as».
Bonemta. - cCaballeroe àe capa ¡¡ espaa,¡», cM.art.ne•·o eu tlerra•, IEl
CWCO» 1 ~ dlOU1X08.
Broaowa.r. - cVoJnndo hacia R!o
.HWt..UU», cBolClOJ I fR&QIO 1'CYI.5ta
1\IJb;o.

- d'a¡¡aulol».
"encr,¡; Cinema. - •.1!.1 prO!ugo», cEl
peurlOJO:t 1 U:i [¡'Uilpo),
Caur.ol. - cEl cotoeo ae llomDB.'Illt 1
co~u.sucia temewna..
Co;n¡;u, - c.J:J. a¡¡;u .. en el suelo», rEso
~•sma Jiberuuou 1 ccondeoado
a
wucrte».
D•••~a. ct:l carnet amarlllo•, cCOn'"'lluúu a muen.ea 1 ebu unlco pec..CIO».
t~Piill. c'x'u y la emperarrtu, cCaoo.:~.uu ue cuua» • «L'oaa POr el amor».
Exc;¡,¡a;¡r, - cJ...n. carretera. llei Jnller•
1.10». t:t:tad!O l<eVlSLa Ulaó» 1 l.t"apà
oonc:auo».
Entonça. - cNocoes ae .Nueva ~orltJ,
u:¡¡ ~r~1o ae la wocencuu 1 tAguiCo11~eum.
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J..s l!UUHilla.:.ll.

Foo Nou - c.t·orero a 111. tuerz.a.J, &.El
;.couc¡... de la crlatW'Il» 1 6 pel:licuG~:!. ~=~esa:[~;, del amon, cPa-ns medlte.rraoeo» 1 dhalllo:~ celes.tlalcs»
lrts. - «l:Kll AJlireUca», cEl o~ro que
wo1a. t.J alma Planen» 1 cCnSJs mWlú.lab.

- cE! ae.sqwte», cHeroee 1
mon.sLruos:t, cEl rey de los rresCUd» I &tol ult.lmo VW!I lle (.;t10PIDJ.
Lata.ana. - dxl e.o¡ll~ aum. la», cLOS
que <J.anzan», c.DesrUe de prtma>eru
1 •Uonceua àe poaLJn•.
Marma
&I,;<WCIOZl "'" cuna.•. ccuandao el amor muere• 1 cJu~entu
tn un1an l.e».
MaJeo:to -- cV1va VIUal», coro•
ccomu:lt.e Max &er - carnem».
Met~ol . - «~tall de btl50SJ, •El
oiJUDanLe Orto!l».
Monumental. - &La Oolorosa», «FraC
de abono• 1 cTempestad al IUXllUlecen.
Muh<l•al. - cbeamoll optlmlat&SJ i úll
1ucom~o~rendJdo».
Nurta. - u:.sperarue», «La I.Sl:l del
teo.oro• 1 chembra».
Patne Patace. - •t.terno ensue.CI.oJ,
ú>ll m.ua compaóiD.J 1 cue trente
Ku r~.u1 1 .

Pr~~~~~.:.

eLa

UoiOro:;at 1

«LAS •

p:,~mnol;:,~eeQIO una nucnu I aEl

VARIETATS

BRAUS-ARENES
AvUI, dlumenae, tarda, a les 5
Presentació de la tamos.lSSlmo. se-

Cal que els lectors 1 stm
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
qwrir el que necessitm
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu a¡ut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMAr~ITAT

Telèfon• 34651 • 338
Palau de la Dansa 1 de
~!_
---:------.:...._1 ~DOrt
Avui, tard~ i nlt DAN¡¡----;
LECTES pels «AsOs» del ES SE.
PRICE BAND
rtttne
Sala refrl&:erada.. Màxitna
ració I comoditat
~ ~la Pretenda Per Its famlr
o
A: Pr1ce s. e Gl.JnnàS "'
port. Solàrium 1 D'utxee ó • Es111 mes.
• Ptes.

Avui, diumenae, tarda, a les 4 •
PartJt a Pala. ANGEL • CHlQtn'

CINEMES

--

-:------GRAN PRICE--

LA

REYIIlll
Avui, tarda, 4'15. Nit, a. lea 10'15.
El gran èxit:

•

u y ore ta e torera •

tlUANITA CR UZ
en novlllu<.U amb Picadora Stn'laclonal novetat! lntercss;tn t
eselevcntment!
6 tormosos cnovJilos• de PEREZ
PADILLA, 6
"UANITA CRUZ - NINO DE LA
PUERTA REAL · PEDRO
MONTOLIO
amo Iea IN!\ell oo:r""P'PJen1s tJ:..adr!Uea de PJ<:aaors 1 "lllider1lle:s
Entrada, 1'7ó

MARICEL • PARK
GRAti

PARC

D'AfflACCIONil

l!:utrlld.t !>O CLI> FuntcuJar ~
tr&da, 1 Pt:l. - Avui, ta.rda, FE::;TIVAL L'ffANTIL

re:.r de los Campos l::lls..>oS».
Pu bil Cinema - rteponata-es d'actuauto.t.
Rambles
cEt nomore àe! oosque•
1 «Capricho Imperial».
...er
Ro;al. - cHombres de pnsa». '"'" •
uo en.sueno• 1 1La vtda nocturna dB
lOS DIOSelllt.
l
Select Ctnema. - •La wtrepldaJ
s~~~~~esb~~!i:.a. otancaa 1 eLa
LSla. del teaoru•.
Splèndtd. - cComi)AAerOiil de Ju.erPeJó
cAlma de ballil11na» 1 d.a mu
àe vacaclones».
pol&
Talla. - •Las vtr¡¡eues àe Wlm.uu
::lt.reeU. ,p;¡ oueaped aum 13» r
Jer.::&, alena•
_
Trtomt. - cC:wCion ae cuna». ~c~d
do el amor muere• 1 cJuao

Te~~~~~Iva

vlllal», eLa calle 421
¡ •::lobre las oubee:t.
.BaVol¡;a.. - c):o y J.a empentrlz•. • 1
roud» 1 cOo cspltàD de t..'058C06

Ve~~~o~e~.

cVamP~

111aJI 1 «C:~S~~da por azan,
¡nl5Xtle. - cSu prtmer amou. ·~ as!J.
wo ~ro• 1 cA ml me ¡;u..
,::;u
WalkYna. - 1lmJtaCJOU a la Vl~a!.
mnyor é:rlto» 1 cO todo o 03 a ·

------:1(

LLEüiU CADA UJA

LA HUMANITAT

En cap llar catfllnua no ha de mancar LA HUMANITAT

(

la humanitat

.. ENGE 25 D 'AGO ST DEL 1935
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LES COMARQUES
~

L'harmonia entre les dretes
'bar1uon!A dels partits de dreta,

La Ja ciutat del Segre, sona t~m
ad q'Je dóna gust escoltar-la. Els rar
estan renyits a.mb tots ela ele01
cavernicoles per la mala paslllents ·e els han jugat en la cc.mposada q~ la Gestora municipal, que

•

-

L'HOSPITALET

GIRONA

INFOJ'MACIO LOCAL

FERRJVIARI QUE CAU DEL
TREN :· : DETENCIONS :·: RE·
PUBL I CANS QUE INGRESSEN
A LA PRESO :-: SON ALLISE•
RATS EL.$ ONZE VEINS DE
BANYOLES :•: ALTRES NOTES
D'INFORMACIO

En el pont que uneix les barrlades de Santa Eulàlia i Collblanc-La

Torrassa, encara no s'hi ha posat la
xarxa metàlUca com a mesura pre.
ventiva per tal d'evitar que ela nostres infants puguin caure a la . via
ferrada. ¡Ves amb quin estirabot
els sortim ara! Veritablement, hem
estat inoportuna. Els ~~:caballeros» 1e
ld nostra mal prou remenada Comisió Ge
s
stora estan tan enfeinats (;D
les plantacions de cirerers i en la
confecció de pendons per a la diada
del «caudillo» que no els resta temps
material disponible per a semblants
1Uteses.

Girona, 24. -

A dos quarts d 'on-

z-: d 'ahir a la nit en passar per una

a l'ensulciada del tros de muralla
romana del Passeig arqueològic no
es permeti de!xar-lo visttar, n1 tan
sols ala turiStes, que com ú de suposar molts d'ells vénen exclusivament
a aquest objecte.
-Els agents munlalpals vénen
perseguint els pidolaires públics,
principalment el dissabte ho vetèrem
nosaltres, amb molta energia.
Sl bé hom troba bé que es perseguelxl. la mendicitat per altr& banda
les autoritats haurien d'atendre les
necessitats d'aquests desvalguts amb
un socors o nm!> asststèncla.
Perseguir els pldolatr~ 1 després
no socórre'ls és inhumà, 1 retrata a
bastament que ha pres aquesta mesura.
-8ense que hom sàpiga els mo·
tlus la guàrd!a civil de Vall.s ha detingut Rosa Cendro, Antoni Pallarés,
Brrnat Pallarés, 1 Nicasi Pallarés,
els quals ban ingressat al dipòsit
carcelari a disposlc1ó del jutge.

9

•

ELS ESPORTS
Avui es correra el CampiOnat de Barce·
lona amb un nombrós lot d'inscrits

BOXA
DIMECRES, AL NOU MON

Lozano contra Safont
Salvador Lozano, el púgil que tan
ràpidament s'enlairà el seu estil i
duresa, reapareix després d'haver estPt allunyrt dels nostres rings, degut a motiu tan justificz.t com haver
contret matrimOni, davant d'un púgil nacional I tam'>é è~ classe reconèguda, com Safont.
Molt dura serà la se·.-a reaparició,
puix qae és de tots coneguda la vàlua del batallador Satont, per a vèncer el qual cal una perfecta forma,
ja que la seva manera de lluitar obll....
ga. que el combat sigui portat a
un tren fantàstic.
El semi fons de la reunió pot ésser
la con¡agracló definitiva de Mestres
el qual imbatut en aquesta tempora-da donarà la. rèplica al c:unpló de
Aragó, Martln.

Avui, 111 maU, a les onze, es ~onarà
la sortida als corredors participants
en aquesta cursa, que organitza la
Unió Esportiva de Sants amb la cuoperació de la Conússió dc Festes èel
carrer Gallleu.
El CPmpionat dc Barcelona d'en¡¡udny ha assolit una Inscripció veritablement brillant. Galrebé tots els
asos catalans estan en Ilnia, i alguns
d'ells, com Bachero i Ferrando participen en aquesta cursa amb un
grau enlairat d'amor propi malgrat
l'handicap que els representa l'ha ver
participat; a les sia hores celebrades
a Reus, que finiren la matinada passada.
Els Destrieux, Jtmeno, 5ancho, Papès, Ferrando, Bachero, Campamà I
tants d'altres no hi ha dubte que
ens depararan una bella cursa, emocionant en alt grau que farà d'aquest
Campionat Ciclista de Barcelona. un
deis més disputats dels que s'han portat a. terme.
La Inscripció de la cursa és la sepüent:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lleonard Mora.
Francesc Chi va..
Josep Botanch.
Julia Berrendero.
Bartomeu Flaquer.
Josep Gonzàlcz.
Joan Ruiz.
Pere Lloret.
Ventura Vnqué_
Joa.qulm Olmos.
Miquel Rodriguez.
Silvestra Heredla.
Emili Sanglès.
Joan Urpi.
Florenci Panlsello.
Martf Peña.
Josep Torner.
Josep Franco.

29.
corba del terme de Celrà, l'últim
30.
J?éèals
tren procedent de Palamós tmgué la
·
31.
'
d~sort de caur~ de la màquina el ro32.
gamer Josep Vidal, vel de Palamós,
33.
rJció ~n detxat en simples espeeta·
el qual es produl commoció visceral
34.
elS Els de la Ceda, rou-en de reilll
interna 1 probable fractura d'una ela.
35.
dott 1g~~, perquè, entre altres coses.
vicula. El comboi parà 1fou recollit
36.
~ucats últ.nns; han .obll,sa~ ela seus
37.
el ferit per a transportar-lo a Gi38.
aJ!8t5 cedJStes a rectificar 1 ass~pte
rona. Romangué durant la resta <.te
rn1actaments de funcionariS mu- I ara que parlem dels ccaballe- la nit l' ta ió de
39.
d'9CO Is
reingressant aquests, als ros», bo serà parlar també dels cca.•. a es e
Pedret, en espe- UNA NOVA ENTITAT : EL PRO.
40. x. x.
plCIP~e;pectius llo.::s, puix que el par- valliStes.», dels qua'ft Jo n""t~ cons- rn d esser ingressat en una cllnlca o CURADOR GENERAL DE CATA41. Esteve Pérez.
ser· ls savis ll1grures, gats vells en 111
"' .. "" ·~
establiment benèfic.
LUNYA : ALTRES NOTICIES
42. Josep Ruiz.
tlt
preveuen que de continuar picua Gestora n'ha armat un bon no_ A sarrià. de ~er, han estat
Lleida, 24 (per telèfon).
43. Ricard Ferrando,
la.
~est 'sistema de petites venjances, ret. Oficialment no sabem encara detinguts Conrad Subirós i Glrone- Comissaria d'Ordre Públic - haPer
44. Vicenç Bacllero.
estat
ten~ servir d'mst.rument f el_s em- quines seran les damlselles escollides lla, de 18 anys, natural de França 1 presentat per Enric Vilà 1 Claramunt
45. Francesc Roig.
nleo.tl;, al 1eu d1a, nob ~~na~;- pels seus cors a fi de dedicar-les-ht ve: de Palamós; Llu!.s Masaguer 1 els estatuts de la nova entitat que
46. Emlll Ramos.
47. Antoni Sarraté.
Perar les t~;arf~~ ~ent per cent- els seus madrigals amb tots els Pé- Guitart, natur&.l de França, de 18 va a constitulr-se amb el nom de
Gremi
de
Detallistes
de
Carbó.
48.
Joan Julià.
NATAeiO
¡¡¡ent!\des. que des del seu setmanari rez haguts i per haver, però, d'una anys, veí de Palamós; Joan Escu- Pel ministeri d'Instrucció Pú49. Cecili Rodrigo.
fa tenlPiermn» les emprenen contra manera oficiosa han deixat entre- dero, natural de La Roda (Albaeeha estat presentat el projecte
50. Marlan Magdalenv.
1. Vicenç Cebrià. Ferrer.
(l'~rr!1hora amb les paraules ~és veure que tots escollelxen la simpà- te), l Miquel Bl.as I Camarassa, de blica
addicional per a una ln.stallació elèc51. Raimond Castell.
2. Joan Jimeno.
tgroolleres que són permeses Pl;lblicar t1ca senyoreta «CaLu de Finances». 19 anys, vet de Sant Julià de Raml.s, trica ol nou edifici escolar construït
52. Josep Casamada.
3. Antoni Andrés Sancho,
en un penòdtc. La cosa culmma '-n Cal esperar que aquests «cavallis- els quals projectaren efectuar un a la Pobla de Segur.
53. x. x.
4. Antoni DestrlE'UX.
el numero del 16 ~.e l'actual! de l'es- tes» armats de punta en blanc, sa.- robaton a la casa cCaballer», del ter- Aquest mati el comissari de la
54. Rafael Pou.
6. Lluis Pujol.
111ent&da publlcaclO, q'[! ~ngmt-~i bran envestir amb tot el refinament me de Sant Julià, on estava de mos- Generalitat ha conferenciat amb el
55. Josep Mataró.
6. Jaume Pagès.
d'UII& rnanera endic~bern el milpaper~- de la disciplinada moralitat radical so l'anomenat Blas, el qual era eo- procurador general de Catalunya.
56. Emili Serra.
7. Josep F1sas.
1 ue ~concòrdia, f"lllS el pmso
·
d e..,
1· del lloc on el masover guar- parlant d'interessos jurldies 1 admi57. Miquel Diaz.
d els je.,Ultes
8. Josep Ricart.
ts I iue1- ·ls aquesta
cava ns·
neixedor
nistratius de les comarques lleidata57. Eugeni Blanch.
9. Jo~p Benet.
tame~ ·es proposen els partits <le
dava vuit mU pessetes. El robatori nes.
59. Josep Raduà.
10. Pere Valverde.
~. fer la Lleida republicana feliç.
Son tants els dil;barats !mpre- havien d'efectuar-lo avui, dissabte,
- L'Ajuntament de Fullola anun60. Andreu Gibert.
11. Eduard VendrelL
e:El correo», diari l~l al ~er_veil sos en el c:Organo del Part.ldo» que mentre els habitants de la casa es cia la provisió de les places d'agutLa sortida serà a les onze al car12. Ismael Ginés.
Organitzat pel C. E. Mediterrani
de la companyia. de Jesus, es q.lelxa respon al pompós titol de «La An· trobessin r.bsents per haver-se d!ri¡¡lt Zil i «sereno», renumerades amb 730
rer de Galileu, i l'arribada al ma13. Agustí Sancho.
tindrà ll•>c aquesta::. tarda, a les 5, en
i 1.460 pessetes, respectivament.
amargament que els pageso~ ~ per torcba» que fms les nostres autorl- al mercat de Girona.
14. Joan Raventós
teix carrer, pela vols de les 2'30.
1
El termini, per a presentar les !ns· la ptscin:>. de Montjuïc el V any del
acl. no pugulnta~in~~ó ~ca; pr~ tats ~estoril8 .s'han donat compte
15. Jo!ep Albert.
Blas ha declarat que s'hi havia in- tànctes
El circuit de la cursa és:
de
sollicitud
per
a
prendre
festival
dc
«Clubs
Modestos».
El
gran
60ls al preut ~e
16.
Francesc
erÍòdic quan l'any que, m a gratc1ent, poden combinar- dicat la casa on estava de mosso per
Borrell.
Peu de Ja Rabassada, Rabassada,
part en el concurs serà de trenta nombre de clubs inscri~s fins a la
17.
Manuel
Izqulcrdo.
Sant
Cui'at, Ripollet, Sant Andreu,
t.que;; 1 ~ae:q;e~es, estant al poder, se més ximpleries amb lea 29 lle- tal de fer el robatori, fou a precs dies.
18. Ramon Benag'es.
Rabassada, Sant Cugat, Ripollet,
data fan preveure <ma lluita molt
pas~n resoldre totalment aquest a!er tres del «abecedarlo». Proves d'això dels altres que, segons diuen, es tro19. Joan Salaric.
Sant Andreu, Rabassada, Sant Cumés interessant que anys anteriors.
~uib plena. satisfacci6 dels nostre~ és que han donat ordres severes a baven en situació molt precària. per
gat, Rubí, Mollns de Rel, Sant Feliu,
20. S1.mó Monreal.
A l'extraordinari esforç que ha vinagricultors, ~ien aleshores que. Sl la censura d'ac1 perquè des de les manca de treball. A l'esmentat Blas
21. Josep Campa~
Barcelona.: 119 quilòmetres.
Un poble unit, agermanat, ho pot gut realitzant eèl cl"Jb organitzador,
ellJ governessm, encara ll~ far\en cclumnes de «LLibertat», el nostre se li trobaren 15"65 pessetes que hatot. El poble d'Albesa, sota el guiatge apart de les nombro~~s dificultats
Olillor. Ara que el gover.est~a~y ~~ valent periòdic d'Esquerra RepubU- via substret a Fereol Cabat i Resta, d'un
home que ha sabut encarrilar
el seu entusiasme, durant les pès- que reporten aquesta mena. de conseves mans, ja es ~~sió» 1 «anar- cana, no es parli, ni en broma, de 1també mosso del susdit mas.
que d'aqufstaco:~oen di"..1en ells res- res que faci re!erèncio. a «La Antor-1 Els quatre detinguts han estat po- simes condicions d'Explotacions Hi· cursos s'hi uneix la màxima facmc¡u~ac;~~e~ assumpte no erÍ do- cha», a la «Ceda» ni al «Partido Ra- sats a disposició del Jutjat corres- dràullques, s. A., ha portat a terme tat de considerar l'entrada gratuïta,
la seva aspiració: tenir una coope- a ft que el major nombre d'aftclope la culga a les esquerres. Enca- dieal». Tanta és la por de quedar en 1 ponent.
Aquest home, primer propie- nats pugui, amb llur assistència,
A M P O EL « S O L O E BAIX»
:un però, no n'estem lliures.
ridícul a la r èplica de <<Llibertat»,
Han Ingressat a la presó cle rativa.
Antlr.a terrtm.vs d entrenament del fi U Harcelona
~A la darrera reunió del ple ~unt- en la c¡ual s'haurien cantat veritats Girona Motsés Forga.s i Pere Ccs- tari i ex-alcalde, no és altre que el realçar com tS mereix l'esmentat
clp 1, el Sr. Conseller regidor 1 ~e..s- tan gro:;ses com els caps de certs eó, veïns de Palafrugell, els quals s-:nyor Ignasi ~arra, el qual es festival. El trofeu a. disputar és el
TRA V ESSERA DE LES
OR T S
diu que vol ren?U un homenatge «Trofeu President de la República».
1
tor de finance¡ . va -~~d~ d~ l'està1 «cavallistes» que vegeten per ací.
,
gaudien de llibertat provisional 1 es- popular.. El mereu: de veritat.
S'han seguit tots els tràmits ofi· A més s hi ajunten altres valuosos
doc~ent, on uè.?~s i;oba 13. hisenda
Bo és fer avinent, però, que les tan processats pels fets del 6 d 'ocAvui, d¡umenge, tarda i nit
Nas1tm::t:;t!~
Impressió qUe en ~à-· desferres socials d"nc1 que amb fl tubre. Hom ignora les causes que han clals. La Cooperativa Po-¡¡ular de prem!.s com són les copes amb que
Fluid Elèctric d'Albesa té vida. plena. c•>mpta el club E. Mediteran!, dels
~atreure ·ja no pot ésser més alar- beneplàcit de les autoritats con!ec- motivat el seu reingrés a la presó.
estan aprovats pel mi- ~ senyors Nonell, Rosal, Pulgdengomant. Allí' es parla de la balx.a. de ci.onen aquesta segona edició del Ca.- Ha estat detingut governativa-- Els estatuts
corresponent i autorit?.at el las-Neno.n Pere Ri"Js i molts altres
milers i més milers c:te pes~etes t.n nyet amb pretencions de periòdic po.. ment 1 Ingressat a. la presó, el pre- nisten
de la. central, amb les prem!.s. Darrerament hom ba rebut
Tramvies: Línies 7 1 15 ·-- Autobusos: Lletra E
ll!o recaptació d'arbitns a _1 ~scorxa: litico-social-filosò!ic 1 refinadament sldent de la u. G. T., Rafael Llopart, funcionament
lnstallac!ons necessàries per la. con- la copa donada per la «Federació
dor, guarde_rla ~~ral, pesodèfici~~~e macarrònic, han atacat durament ets el qual fou detingut dies enrera per selleria del ram de la Generalitat.
.
Servei de taxls col:lectius, des de la Plaça de Catalunya., de la
Sabem
que
els
pobles
d'aquestes
Catalana
de Natació Amateur» que
res i altres, de e~~~~tre· del que «chiquillos» de «Llibertat», amb un suposat falsificador de documents t
Plaça d'Espanya Bar Xlcago I Passeig de Gràcia-Salmcron
comarques volen prendre exemple. ve a augmentar eis premis d'honor
hi~~~~~ elf¡~"~ltzar l'any; de la pestilent lèxic que només, pot sortir posat en llibertat pel jutge.
A
Explotacions
HidràllQues,
S.
A.,
junt
amb
de la Generalitat de
~i moralització deis funcionaris I .d'uns autors que tinguin 1 aparell dl·
- Han estat posats en llibertat, li ha sortit un mal gra. I hi haurà Catalunya, els
Ajuntament de Barcelos!:Vets, etc., etc. 7ot aquest pano.I'll:- gestiu a l'Inrevés. I les nostres auto- de la. presó de Figueres, els veïns de altres cooperatives. Endavant! Albe- na 1 President
A GUALJ'D'A
del c. E. MediterraMOTORISME
ma cat:\stròfic del nostre mun!cl~, ritats gestorils, amb una !mparclall- Castelló d'Empúries, Carreres, Canet, sa,
per de prompte, dóna. el primer ni. El control tècnic anirà a càrrec
que ens descriu el .Sr. Gesior ~en · tat modèlica ban privat àdhuc el dret Arlà, Peiró i Llistosclla, els quals es- crit legal. No vol dur la màscara e' 11. j,.,. e N A
nances, si pregunteu aàq: se~~ e~ de defensa als nostres companys de taven detinguts governativament com d'una obediència d'anyell a certes
Com ·ta· he~ 'remarcat, són molt Velles Glòries -U. A. d'Horta
Els entrenaments per al
•
me mitjanament e~ t~nt3. calam!- «Llibertat».
a suposats auto.rs de crema de garbes condicions de certs contractes que
Amb motiu de la Festa Major d'a1
la
majoria
eren
inedequats
i
perjunombroses
les Inscripcions rebudes,
Gran Premi de Suïssa
t>t ten!~¡ : c~~~n~ubtablement ha
Si això no és democràcia de la , pallers. Resta encara a la presó !I- d!cials. Ja parlarem de
tot alxò, més a les quals s'uneiX una notable quella ciutat es jugarà avui, diuu: aq~ellq senyor Alcalde gestor, bona. que balxl Déu bo digul. Tot guerenca el senyor Bosdes de la endavant.
menge,
en
representació
E'
l
caop
de
l'Ateneu
comarcal.
Igua·
EN
EL
TRANSCURS D'ELLS S'HA
qu;sedurant deu mesos, sense . que sigui, però, en pro de la pacliicació Cuesta, ex-alcalde popular de CasHa estat un aplec de signatures
En resun, doncs, ser.:. un festival lad! tm Important partit de futbol
GEYER
ningú u hagi Interromput ni dlscut dels esperits.
telló d'Empúrie..'l, el qual està extin- de més del vuitanta per cenL del rt:últ interessant i que superarà de er.tre les «Velles GlòrieS» 1 la U. A. ' LESIONAT GREUMENT
GEYER
tit, des de cap lloc, el seu I><tnsam~gint la condemna que li fou imposa- cens electoral que ha demanat l'es- b.m tr01 les edicions passades, ja d'Horta, entre el qual figuren eleBerna, 24.-El corredor automobide govern i que llR empra un ··
da per un consell de guerra amb mo- tablime~t de la cooperativa. I la que la p:.SCina de Montjuïc restarà ments de vàlaa Indiscutible amb els lista alemany Geyer, ha resultat
tema d'administració, que peur mosdtiu dels fets del 6 d'octubre
cooperat1va ~s tm fet.
plena de gom a gom, màxim sl es quals l'esmentat club ha de jugar greument ferit quan s'estrenava, tri·
esmentar aque acor
·
tra n omés calituir
va cobrmt amb gran entusiasme
les cèlebres ((graAquest migdia han estat alll- la Es
quantitat
p<r a la. compra de la té :;resent q-Je han promès llur ass!.s- els pròxims campionats de Catalu- pulant un bòlid Mercedes Benz, so~f:~~~~s~es~b tots els endarrerí- periòrliques t~~ag~:~~idament amb berats de la presó gironina, en la central i per a la tnstaHac1ó i tun- tència les nostres primeres autorl- nya. En aquest partit es disputarà brt' el clrcult en el qual demà es corments des 'c!e la seva. suspensió, als
Pl::RLI::S FJ.::l\ll
qual han passat 39 dies, detinguts go- cionament. S'han fet accions de v1nt- t..tb.
una artfstica copa cedida per l'acre- rerà el Gran Premi de Suïssa.
funcionariS municipals, que. per l'At
vernativament, els veins de Banyo- I-cinc pe&etes.
Cal doma l'enhorabona a. c. E. ditada casa Conyac Valdespino.
Geyer topà amb els sacs d'arena.
luntament d'esquerres, ha:uen esta
El
gest
de
la.
vila
d'Albesa mereix Mediterrani el qual sempre ha proEls equips s'aliniaran en la se- posats en una corba, I anà a parar
esborrades totalment del press~post
ésser imitat. I bo serà.
c~rat, amb el seu desinteressat esforç güent forma:
contra un arbre. El corredor ha soamb l'aplaudiment de tot Lleida. 1
1 entusiasme, exalçar i fomentar la
Velles Glòries: Vidal; Saura, Al· fc.. t greus ferides al cap i la fracque tanta lluita va costar aconsenostra natació.
coriza; Mart1, Guzman, Castillo; Ple- tur d'ambdues cames. El cotxe ha
guir-ho.
d Fi
DE LA FESTA MAJOR, I AL TRES sense dolor ni molèstia de cap mrna
Gestor e
nances,
• d
•
b
el sr
JOAN BRAU
ra, Sastre, Samitier, Ramon I Cros. quedat completame: t destroçat.
D 0 ncs on
ui aire
ni tan sols esEls consellen-regidors gestors, no
e1 peno e suspes am
Unió Atlètica. d'Horta: Banús; SanManresa, 24. - Ahir, a les set de • L'ordre le proves serà
següent:
~~t: e~ que d~s dél 6 d'octubre pas- tenien ni tenen des d 'abans ni desebo, Mir; Solane>, Sabadell, Ribó;
1. 100 metl s dors ,!nterclub).
sat hi ha hagat. governant el Mu- prés de ln. Festa Major, cap noticia les Joaquim Cufi, Josrp Carles, JaFUTBOL
1-'érez, Grau, Roig, Capdevila i Bar2. 100 metres braça. (lnterclub),
rucip 1, l'Alealde gestor, senyor lt~- per a donar, però sl, únicament i eu cint Selvatella., Joaquim Comes, Joan
net
3.
100
metres
Liure
Cinterclub).
jol Cercós, que amb plenej fa.~ut a~ públ1c diuen que aquest any s'han Roure, Joan Tarrats, Joan Sarque4. 50 metrrs 1.:ure infantil (no
i aires de voler-~ot !Ír~ea~i3or li fet millors festes, que els anys ante- Ua, Francesc Casadevall, Francesc FEl\11 són u o prodigi de la cièot la
Aquesta tarda al camp del
puntuable).
moderna
un moment: trene canvi, sense que riors, i que s'ha despés menys.
CURSES DE LLEBRERS
J osep, Joaquim Cordomir I Joan AlUlmUTUEU 11\IITAlJIONSll
5.
RellP.vame1.ts
3 x 100 estils
carrer Galileu
~:S ~;~~:r~s hi tinguin art. ni pa~t A nosaltres, però se'ns ha dit que mar, els quals foren detinguts com a
<lntcrclub).
en aq~est desastre econòmiC mum- les despeses seran, si fa o no fa, suposats autors de crema de garclpal que ens pinten les dretes, sen,. Igual que els altres anys.
Ja tarda, l"automòbil propietat i con- ~.,
~.,
Resultat de les curses cele· C. A. OSASIJNA·UNIO ESPORTI·
bes.
V\ DE " ANTS
se saber com fer-~o, el Sr. yes~
I com o. mil:ors festes, només és
~
- Ha estat atès al Dl.spensarl du'it pel metge senyor Angel Soler, .._,
brades divendres passat la t;opa President
de finances, vol !nsmuar que e s e
per a remarcar les iliuminacions i Municipal, Pere Bnlverde, de 40 anys, de Vi!ada, va atropellar la veïna
-O la Federació Ca·
esta ciutat Rosa. Palau I Farre- 1èa el oom de les famoses PEU LES
pables de tot, són leseed~?uepr~~;.JDta- segons ((La vanguardlaJt les despeses veí de Girona, domiciltat a la Bar- d '
nit al Canòdrom Parc
talana de Futbol Asaoolació
aqu
que tanta fama kneo pets seus r-~
I la noblesa, on qu ~ •
...
d
•
·
ca, l el qWI.l presentgva al¡unes fe- ras, al lloc conegut per Muralla de bUltats definitius. Venda a farmaciu
rà el lector. Amic, estem parlant de han estat paga es pe;s vems.
.
Primera cul'bS, cinqu:n.a categoria,
El digne preslden.; de la Federació
1a Lligo. i d'aquells «cavallerS» que
-El diumenge pas3at, els cluta- rides considerades de pronòstic reser- Sant Francesc.
30<' metres. Guanyador : Raquera, C-talana, senyor Joan :eta. Roca, ha
El
c'clusant
de
la
desgràcia
va
é3tant esmenten els radicals.
dans badalonins que es troben pre- vat, produïdes en una baralla sostintemp:; 1 s. 4-5. CoHoc:~.t, Katty.
tingut el bell aest de ~ectir una va.ti. Rellevaments 5 x 50 lliure (inEl millor que podria fe; e{~~~~ sos a la. presó Model pels fets d'oc- guda amb an Jiosso carreter de la ser detingut, però tot seguit alllbe"'egona, quarta cat., 300 metres. laosa Copa per a .:_:r ~djudlcada
rat,
ja
que
es
va
demostrar
que
ll.:rclub).
Altillcro, 2·. 3-5. CoHocat, Keymollen. al vencedor d'avui del par•it Osasu~e¡;~fnade ~~~~f· a;~e~~~!xen les tubre foren obsequia t.-s ~b un di- casa coneguda per «Cap Sopa», per l'accident es va deure a la circums- 7. Salts (lnterclub).
ressentiments personals. L'assumpte
Tercera, quarta cat., 300 metres. na-Unió E. de Sants.
fac~ures ¡q altre deute, que l'actual nar pel Centre Català d Esquerra.
tàncl.a. d'ésser l'esmentada senyora
8. Water polo (entre dues selec- Nlña, 21 1-5. CoHacat, Dalla Il.
al JUtjat corresponent.
Per la seva part, les directius sanComiSsió gestora va trobar pendents
-Pels pròxim mes de setembre ha- passat
Ha ingressat a l'hospital de les mig cega, 1 sembla que va baixar de clons).
Quarta cursa, quarta cat., 300 me-. s ICS, fent-U l'honor c.ue e3 mereix,
de pagament en prendre possessió. sortirà el ButlleU Oficial de BadaloJ:.l club organ!t-.za.dor atenent la tres. Deba'l ln, 21 1-5. Co!locat, Blacb per tal d'assegurar la possessió de
comarques gironines, Narcis Coromi- la vorera en el moment que acabava.
AI.xò f ue aclariria ben bé l'as·
sumpt~ q
'
na, editat per l'Ajw1t.ament, la dl- nes, de 79 anys, solter, vei de Les d'emprendre la marxa un camló, 1 finalitat del festival, de ¡.r0paganda Duchesse.
tan preat trofeu, han disposat que
També ens podria e,;plicar el s~ ' recció del qual està encarregada al Plr.r.es (Girona), el qual ha estat re- no va donar-se compte que darrera • 1 dUusió natatòria, recorda novaCinquen•., quarta cat., 300 metres, l'equip titular sigui 1eforçat amb
nyor Gestor de Finances el m~tm periodista badalon1 senyor Jol\quim collit a la via pública per haver d'aquest venia l'automòbil que 11 1 ment que l'entrr. a al recinte de Ku· Ku, 20 3-5. Collocat, Gog.
Mateu, Barceló l C1fuentes, amb la
Pêl qual no es posa a cobrament 1 ~r- Estrany.
havia c1oe produir la mort.
la piscina serà completament lliure.
sofert un accident.
Sisena, tercera cat., 300 metres, qual cosa la potencialitat de l'equlp
bitri de l'ú per cent de patiS edi.fi·
-Ahir mati, a la carret-em de Vic,
- Al mercat de bestiar bovi d'aBlock, 20 2-5. CoHocat, Wmdy Peter. es veu augru .. i.a:!a considerablecats 1 per edificar, aprovat a~b. toAmb aquesta publlca~ió que més
Setena, tercera cat., 300 mttres. m :•nt.
tes les de la . ei 1 que gn.vita umca- que res, és per a publicar-hi els a- vut han entrat 466 caps, I s'han re- al lloc conegut per Serradora Vic- -----------*------~---Long Chrrrl•, on, 20 s. Coliocat,
i 1; Uulta entre navarresos i catstnert I exclusivament sobre els ciu- nuncis oficials, farà més difícil la captat per arbitri municipal 233 pes- tort, varen topar el cot.xe de Berga
B. 00.160 guiat pel seu propietari
George the Gay.
llun promet ésser comptidlsslma en
tadans ad!ncmts. Encara que ell no vida dels setmanariS locals que la setes.
Ramon Salés 1 el taxi de Manresa
Vallena, tcrc.era cat., 300 metres. a,..,.¡est encontre, que com el d'ahir
bo expllqai, ja ho explicarem n~~alll- publicació d 'aquest.:s anuncis els atres, al seu dia, amb tots els de... s
B. 28.136, de Francesc Farré. Sense
NOTICI!!S DIVERSES
Prímero I, 2 ) &. CoRocat, Mano a està anunciat per a dos quarts dt'
que calguin.
judava a cobrir les despeses.
que hom pugui preciSar-ne les causes
Malgrat no ba~er-se trobat matè- .Mano.
cinc de la tar13..
En la carta oberta que el Sr. Porel.s dos automòbils toparen amb mol- ria delictiva , continua encara clau-Per un rrunyó de 14 anys anoNovena, tere •ra cat., SOO metres.
Lbans, però, jugarà la Penya 30,
queres, Gestor municipal, va adreta nolèncta, 1 a conseqUència d'a- . surat l'estatge del Foment N. R., Sandy Gay, 20 s. CoHocat, Enslaved. 1ll.i.al del Sants, contra el Club Pron¡FORMACIO LOCAL
çar !a uns dies al Sr. Maties, Con- menat Joan Gasull Aragó, que v1u
Aquesta nit curses extrnordinàrie.o. vençalenc.
Tal com vàrem anunciar, a bord quest accident varen resultar feri!B me.sura ¡overnat1va que conjuntaseller regidor destituït, va interca- al carrer del Canonge Baranera nú·
lar-hi un «.sl Déu vol:t tan bonic i mero 104 fou trobat e. la v1a púb!ica del valxell d.Iontrose» va arribar el Pau Armengol Santandreu, de 52 ment a.n;b el procés que es segueix
beu trobat que ;>i el Sr. Maties, amb un moneder dintre del qual hi ha- ministre de Defensa Nacional r.!e anys, sastre, i la se"l'a muller Angela contra e;s homes rcpresentat.ius 1 dlmottu de 'rebre aquesta perfumada via un bitllet de 25 pe:;setes, 1 el Bèlgica senyor Tebezze.
Feliu ¡ costa. de 44 anys, i un nu ngeotB del nostre partit 1 contra la
MANO METRES • TERMOMETRES
floreta, no es dóna, demostrarà que va lliurar a la Comandància MuniPIROMETRES
Per tal de sa:udar-lo pujaren a d'ambdós, anomenat Enric, els quals veu apagada de la premsa d'e.,querés anticlerical de naixença.
ocupaven
el
taxi;
I
Artur
Picar,
adra,
fa
que
el
règim
dt"excepció
percipal.
Com
sigul
que
es
va
!er
púbord el coronel comandant de b
També el Sr. Porc;ueres recomana
eL la mateixa carta al Sr. Maties, blica aquesta troballa, es presentà a. Plaça, el comissari de la Generali- vocat a Berga, ocupant de l'altre 1què travessa el PalS tingut una gran
«trole d'ara en endavant miri amb l'esmentada Comandància la senyora tat, el pre3ident. accidental de la ges.. automòbil. L'estat de tots els ferits repercussió a la nostra ctutat..
més encert amb qui es barreja. a. fer Clara Castellà reclamant-lo, on li tora. i el delegat conso!ar de Bè!gica és de pronòstic reservat.
Ara que aquesta mesura governaTallers I despatx : Amàlla, 37 B
P<llltica». Suposem que l'allusió ~a tou lliurat després de demostrar la a la nostra ciuta.t, senyor Francitiva o. part dels perjudicis materia.ls
per l'Esquerra. Ja Ilo sap, doncs, el
-A oos quarts d'onze d'aquest ma- que cada dia que transcorre està oTELE FON 20038
BA RC ELONA
seva
propietat.
l!on.
.
senyor Maties; quan hagi de fer el
pollticament
parlant,
El ministra belga va ngralr la vi- ti s 'ha ll~ça~ al riu des del Pont caslonant,
seu partit coalició amb alguna altra
-Pel cap de la Guàrdia. MuniVel!. la vci.na Marta S1nchez, de 50 ens plau força perquè llllllltenir
organttzació politica, no trobarà l'en- cipal foren detinguts en el oarrer: de sita de les autoritat.s l els convidà anys, que VI na a l'Att Remei.
SEN Y ORE~ SENYOR~ e~
semb!ant tracte' contra. la dcmocr.).,..
cert, fins que es decide!Jò a consul- Prat de la Riba,
a
bord.
Francesc
Martln
PeEn
el
moment
~·otórrer
el
fet
pasela
orpn1t.zada
i
entu.ria..;ot.a
és
contar aquesta ll\1manua de 1n. Lliga.,
Després, conjuntament, vlsltant 1
a Lleida que entre altres mèrits, Lé ra:es, de 16 anys, 1 Joan Sabaté Sim- autoritats vUrtta.ren la població 1 sava. per aquell mdrtt una parela rear curoJament el camp a l'&ra de
el de &iber flcusar actualment '••s plici, de 21, ambdós veïns ~e Bar- el consolat. A lc.; deu del mati el de guàrdies civils que anaven de cus- la collita els fruits que obündrem
CSQ.uerres, al saló de sessions de l'A- celona, per passejar-se per 1 CSI?entòdla de cabals per a Sallent, 1 un deixaran sorpresos els matd.xos conJuñtament amb paraules de gust tat carrer hablllat3 amb buruUS60S senyor TebeZZe, que segons seml>la d'ells es llançà a l~~a pu tal de readora.
són els millors dc còmodes que Són 1 duradors
en
desembarcar
abandonà
definitiva.
ben liw.bt.ó&, quan cap element d 'i\- i molestant le3 noies. Foren lliurats
poder
salvar
la sUlclda. DiSSOrtada-Dijous
paw;at,
a
causa
d'una
aSALMERON,
142
TELEFON 11819 BARCELONA (G .)
ment
el valxe:I. degut a un petit acQuestes forces pot contestar-li ade- a la policis i posats a disposició
C:Ur.dament per motiu de les circumscident del quad foti guarit en una ment nornés la pogué treure cadà- \'aria no es pogué donar la sas.s16
ver
de cinema a l'aire lliure. al Puseig
làneies a-ctuals, ¡ que quan aquests del Jutjat Municipal.
El diumenge passat, pel caporal E. farmàcia. junt amb les autoritats
L& condUcta d'aquest senyor fa dc MAta. Ona cOllA de descontents
h\ !ren, en aquell lloc, callava gal1
senyor
Fra.neillon
es
dirigiren
a
l'eh! sempre, discretament 1 fins l Reig, fou detingut en el carrer Prim
molt elogiada.
varen promoure un aldarull. Els que
~:alguna \egada., fugia. de resmen- Jaume Serra Xufre, de 34 anys, c:l- Sltges on hi va dinar.
-La eompanyla de 1>\:rroc:m'l!s protesta.nn però, eren e:a que no ha._ saló, quan no sabia què contes- rabotes, per entrar a les cases 1 _deVEST ITS NOVETAT, A MIDA, 100 PESSET ES
-A les quatre de la matinada
a. les nrgamentaclons dels hom~
d'ahir hom va donar-se compte que del Nord. per ta! de faclJ.Uar la con~ vien ret ni cinc de despesa u estaDES DE L MES D'AGOST A L SETEMBRE, 90 P ESSET ES
'"'a les esquerres, allegant, per jus- manar caritat t Insultar elS vel...'1S, s'havia ca!at roc al danc!ng anome- currència a les feMes que tindran bl!ments que tenen cura de la prolloc de! 29 del corr~t mes a 1'1 de jecc:ló.
Uticar aquella deserció, l'atropelli 1 per la qual cosa fou lliurat a la
SALM.ERON, 129, pral., segona - BARCELONA {G.) - Tel. 80609
~ tl!;uificava, el que la majoria Policia. Damunt seu portava una 1:1- nat Hollywood de la Rambla de Pau setembre amb motiu de in ~
-El minyó Emili Ballester 1 Doeunls m~ vots que no ell, per po- breta de la Caixa d'Estalvis amb Iglesias.
Major ha e.:.iablert tm servei cspe- mingo, fill d'aque;ta ciutat, els pares
deT linl)O!;ar el seu criteri.
Avisats segulaament e!s bombers cia! de bitllets
2.200 pessete3 imposades, l 46 pessed'anada t tornada del qunl viuen al carrer Sant. ToABDO SERE
tes amb metàllic. Segons referèn- aconseguiren apagar el foc que havia a prei.IS reduïts, els qua!s es factllta- lllà8, nW:n. 14, ahir va desertar del
cremat
les
llotges
de
la
sala
de
~lL
~da. agost.
cies ja. havia estat detingUt I conan des del dia 28 del corrent llu Regiment d'Infanteria AlmaiJsa, ntíNo hi hagueren desgràcies persodemnat per la llel de Gilndul.s.
~1 dia 1 de setembre, I seran vMids mero 18. Naturalment, s'ban cursa~
nals
1
les
pèrdues
són
d'alguna
con-Al D.tspensari Municipal, han esVINS A L'ENGROS
per a retornar des del dm 29 d'agcst Ics oportunes ordres per a procedir
tat auxlliats per diversos accidents sideració.
al 2 de setembre.
la
5e7'B. captura
PIRINEUS,
14
-Hom ve protestant que ~t
TELEFON 5046'.2
BA R CELONA
ltPi n l ~81 cinQuè
BA RC EL ... ••,.. casuals 31 ciutadans.
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Tots_ els republicans ll.egeixen cada dia LA HUMANITAT

la humanitat
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DIUMENGE, 28 D'AGOsl DEL
183$

EN EL PARENTESI D'INTERINITAT

EL TRIBUNAL DE CASSA CIO DE CATALUNYA
'Prometem, pel noshe honor, guardar i fer guardar Ici Constitució de la República i 14 Estatut de Catalunya
administrar recta i imparcial ¡ustícia i complir totes les lleis que es refereixen a l'exercici del nostre càrrec._.:
Arran de Ja. meva cessantia, com
a funcionar i, decretada pel coronel
J iménez Arenas, en funcions de PreSident de la Generalitat per obra
1 gràcia de l'estat de guerra i aHegant com a únic argument «las atrlbuclones que me ban sido conferldas» vatg haver de recórrer al T ribunal de Cassació de Catalunya al
qual va1g presentar un recur s Contenciós-Administratiu. Per cert que rie~ de la competència de la Gene- Catalunya tingué ja la seva Justicla
la seva intervenció no va ésser ne- rautat, el conelxement dels quals pròpia.
li atribueixin !~s U eis d'aquesta.
cessària.
La Sala Contencloso-AdminlstratiAFERS EN ELS QUALS HA
El Secretari del Tribunal, senyor
INTERVIN GUT
J osep Barba i Torrent, ocupava un va coneixerà:
En instància única dels r ecur sos
Des del dia 27 de j uny del 1934
petit despatx al vestíbul, al costat
matelx de la Sala. del Ple. Era un contra acords o resolucions del Con- fins al 6 d'agost de l'any que som
despatx petltet - l'ordenança havia seU Executiu o contra Decrets 1 el T ribunal de Cassació de Ca.talude romandre a la banda de fora Ordres dels Consellers o contra re- nya. ha. intervingut en els següens
assegut en un dels bancs destinats solucions d'organismes superiors de assumptes:
al públic-, I talment feia l'efecte l'Administ.:tcló de la Generalitat, Recursos de cassació... •.• ••• ••• 16
3
que P.ls hi deixaven estar per cari- dictats en matèria administrativa, la I dem. de quelxa ... ... ... ... ...
legislació exclt.siva de la qual es- Competències entre Jutjats de
tat.
1.• Instància i Municipals de
Alxò -perquè no dir-ho?-, ens tigui atribuïda a la mateixa GeneCatalunya... ... ... .. . ... ... ... 65
féu molt mal efecte. Car un tribu- ralitat, en tant que siguin recorrinal de la importància d'aquest, t•l bles en via conteRcioso-administra- Recursos d'Audiència en Justicia ........... . .............. .
de més Importància de Catalunya tlva.
1
De les apeHuclons contra les re- Competències p e r inhibitòria.
t les sentències del qual són inapelamb el Tribunal Suprem. .. .
lables, ens semblava que havia d'o- solucions recaigudes en recursos con5
cupar unes dependències més deco- tencioso- administratius sobre iguals ! dem. per declinatòria proposaroses. Ho diguérem al senyor Bar- matèr ies promoguts en primera ins- · des pel Fiscal, en recursos de
casc;acló. .. . .. . .. . ... .. . .. . ...
ba en una de les nostres visites I tància d:want els Tribunals inferiors
1
ens comunicà que, efectivament, a- de la Jurisdicció contencloso-a.dministratlva
existents
en
el
territori
de
.JURISDICCIO
CONTENCIOSO·
quell lloc no era el que mereixta
ADMINIST RATIVA
aquella institució, però que el Con- Catalunya.
Dels recursos contra la iHegalltat Recursos... .. . .. . ... .. . .. . ... ... 59
sell de Govern de la Generalitat
h avia ja, essen~ne President Llu1s dels actes o disposicions emanats de ApeHacions en recursos contenCompanys, consignat w1es quanti- la Genera.lita.~ en l'exercici de la seva , closos .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . 35
tats als Pressupostos per a la installació definitiva. Les obres feia
temps que havien començat però
arran dels fets d'octubre havien estat suspeses.
Dies passats, hJ tornàrem, aquesta vegada sortosament no per reclamar contra cap injustícia sinó
sinlplement per a complir un deure
infonnatiu. A la porta del despatx,
ocupat durant les nostres pr imeres
visites pel senyor Bar ba, hi veiérem
ur. cartell. Què serà? ens preguntà~
rem I ens h i acostàrem per llegir-lo
i satisfer la nostra natural curiositat.
El cartell de referència deia poc
més poc menys: «La Secretar ia del
Tribunal de Cassació ha estat tr aslladada a l seu local definitiu». La
forma com estava redactat, que ara
recordem amb certesa, era més que
una noticia una mena de crit de
joia. A través de la freda i Inexpressiva lletra de màquina d'escriure s'endevinava la satisfacció del que
havia. redactat aquella frase. NosMaqueta de ¡¡¡-· saTa dei Tr ibüñal
altres també tinguérem una certa
<Foto Centenes)
alegria; ens va satisfer que el T ribunal més prestigiós de Catalunya potestat reglamentària. 1 contra els Recurs de queixa. .. . .. . .. . .. . ...
1
ocupés ja un lloc definitiu i després seus actes discrecionals constitius Competències p e r Inhibitòria
d'assabentar-nos on era férem una d'excés o desviació de poder.
amb el Tribunal Suprem. ...
3
visita al senyor Barba. No cal que 1 A la Sala CivU funcionarà una Qüestions de cowpetència per
diguem que ens va rebre an1b la seva . Secció de recursos governatius i cadeclinatòria. proposades pe 1
característica amabilitat I ens fa- I neixerà:
Fiscal, - ::1 recursos contenciocllità totes les dades que havíem de
De la darrera instància en .recurso- administratius .. . .. . .. . .. . 47
menester per a redactar aquestes sos sobre qualificació de documents
A S t~M PT ES DIV ERSOS
'lotes.
referents al Dret p: ivatlu català que
puguin motivat Inscripció en el Re- Consultes fetes pel Govern de
LES ATRIBUCIONS
la Generalitat .............. .
2
gistre de la Propietat.
DEL TRIBU NAL DE CASSACIO
Dels recursos sobre resolucions cte !dem. per l'At.diència. d'aquest
Abans de seguir endavant creiem caràcter disciplinari que afectin NoTerritori .................... .
1
convenient, encara que molts dels taris, Advocats, Procuradors o Senostres lectors ja les coneguin, ex- cretaris judicials que exerceixin a TOTAL D'ASSUMPTES, Incloposar somerament la composició i Catalunya.
ses les competències per deles a:rtbucions del Tribunal de Casclinatòria... .. . .. . .. . .. . .. .
239
Cada una de les Sales de Justícia
sació I les funcions per a les quals coneixerà a més, en única Instància,
va ésser creat.
GRAN ACTIVI TAT
de les recusacions que s'interposin
El Parlament de Catalunya, cons- contra un o uos dels Magistrats que
Donades aquestes someres dades,
sebuirem la nostra informació pel
tituït d'acord amb el precepte esta- les componguin.
tutari, va aprovar en sessió pública
que es refereix a la nova instaHació
dt t'esmentat Tribunal.
una llei segons la qual era creat
LA
SEVA
CONSTtTUCI O
1 Sempre acompanyats del senyor
d Tribunal de Cassació. Llei que per
a t enir la força corresponent fou
El dia 24 de maig del 1934 va tenir · Barba recorreguérem una. a una les
publicada al «Butlletl Oficial de Ja lloc l'acte solenme de la constitució dependències on estarà instaHat ja
Generalitat», del dia 12 de març del del Tnbunal de cassació de Cata- d'~na. manera definitiva al Primer
1934 amb el vist i plau del President lunya. Se celebrà al Saló d'Actes del Tnbunal de Catalunya.
de la Generalitat, senyor Lluis Com- Palau de Justi la ¡ ocuparen la prePoguérem admirar ja co~pleta
panys I del Conseller de Justlcia i sidèneta. ultra l'honorable President ment ~ca.ba.des les sal~s dest':lades
Dret, senyor LluhJ i Vallescà.
de la Generalitat de Catalunya Lluis a Presidència, ~ecretarta part~cular
Segons la llei de referència el Tri- companys ¡ Jover, el Conseller de de .la Prestdèncta I la Secre.tana del
bunal de Cassació de Catalunya tin- Justlcla I Dret, honorable senyor Tnl:lunal que, com ja hem dtt, és ocudrà jurisdicció en tot el territori rte Joan Lluhl i Vallescà i altres auto- pacta pel senyor Josep Barba i P orCatalunya i serà constituït pel Pre- ritats jurldiques de Catalunya.
Aquestes sales dec~rades amb
sident I dotze magistrats I tindrà
L'honora ble senyor Conseller de estil modern caracteristtc del decodues Sales de Justlcia.; una de civil Justtcia. r ecollt la promesa amb les radar senyor Santiago Marco, són
i una altra de Contenciós Adminis- paraules de ritual al President electe una mer~vella de. bon gust i de luxe
tratiu.
senyo. Santiago Gubern:
s~nzlllisstm, espe~talm~nt la Sala des«¿Prometeu, pel vostre honor, guar-¡ tmada, a la ~res1dènc1a.
La. Sala Civl• del Tribunal de Casdar i fer guardar la Constitució de
Sortirem d aquestes sales I ens asació coneixerà:
Dels conflictes de competència l Iu Republica i l'Estatut de Cata- drecàrem cap a les Sales de Justlcla.
¡urisdlccló entre les Autoritats ju- lunya, administrar recta 1 imparcial encara no acabades del tot .1 en les
justlcta 1 complir totes les Lleis que quals regna una gran actlvttat. Padlctals de Catalunya.
Dels recursos de cassació per in- es refereixin a l'exercici del vostre letes aci, decoradors alli, més enllà
fracció de UE'i o doctrina legal 1 càrrec? Sl alxl ho (éu que Catalu- els electricistes que estan acabant
de les formes essencials del judici nya us bo premiï, i sl no que us ho la magniftca lnsta.Hació de llum in·
directa, etc., etc.
" t . matèria civil, la legislació exclu- d
1
siva. de la qu'\1 sigui atribuïda a la ~~t ·:egu¡t els magistrats senyors ' Les ~ependències del Tribuna_! de
Generalitat, inclosos els recursos Vi t o 0 nzàlez Echevarrla Pere Co- Cassació de Catalunya estan sttuac or
'
U
des a l'angle dret del Palau de Juscontra laudes d 'amigables compone- mes
Calvet, Joan Mart1 Mira .es. 1 ticia. que correspon al
de Ferdors, i els interposats pel Ministeri Francesc Pujol Germà, Eduard Micó nu Galan cantonada Passeig
al carrer 1e
Fiscal als efectes d'establir o fixar I Busquets I Ricard Rabassa. !'rat, Bonaventura Mufioz. Aquest tros de
jurisprudència.
feren la seva promesa al Prestdent l'edifici era destinat :. residència del
Del recursos extra.ordinàrls de re- senyor Santiago Gubern. .
President de l'Audiència i ha estat
visió en les mateixes matèries.
Es pronunciaren els dlSCursos de
.
.
Dels recursos en les altres matè- e suetud i des d'aquells moments canvtada en absolut la seva arqmon
tectura. D'aquells sostres alts I de
mal gust se n'ha fet WlS sostres amb
volta que li donen un magrúf!c aspecte.
A més a més de les sales a les
quals ens hem referit anteriorment I
que ja estan completament acabades
veiérem la Sala d'Espera dels que
visitin el Procurador de Catalunya,
1 senyor Ot Duràn D'Ocón, la biblioteca, sala de visites dels Magistrats,
1~ Sala de reunions del Ple I Sales
1 de Justícia.
Els nostres lectors, per les fotografies que publiquem en aquestes
columnes, es podran fer càrrec de
l'estat de les obres I de la sumptuositat d'aquestes.

El Tribunal està insta l·lat de manera definitiva.- Unes

interessants decla.racions del seu President Sr. Gubern
Saltor Soler, Llu1s Serra.hJma, el me~
ge doctor Francesc x. Oms I l'arquitecte Isidre Puig Boada.
El r ecurs fou retirat posterionnent,
per haver arribat a un acord les
parts en litlgl.

la.cions amb eis J utges 1 Magistrats
qut. administren justícia, han estat
sempre exceHents.
- Em sembla, senyor President, que
vostè ha subratllat les paraules «que

periodistes, el dia que, per prendre
possessió del nou estatge del Tribunal valg terúr la s"isfacció de con,grega.r-los, s'hi tr oba la millor r esposta a. allò que, molt mal lnfor-

d::

UNA ANECDOTA
Visità no fa. gaire una alta personalitat de Ja polltica. i especialment
de la jurisprudència i r espongué als
elogis que li tela de la nova lnstallació del Tribunal de Cassació el fu ncionari que l'acompanyava:
«No us molesteu. N'hi ha prou
que dieu als que ensenyeu alxò: Aci
comença l'autonomia».

d

I

UNES PARAULES DEL SENYOR
SANTIAGO GUB ERN
Seria un tort que faríem al digne President del Tribunal de Cassació si e.n parlar d'aquella institució
no li demanésim unes paraules, encara que poques, per als lectors de
LA H U MA N I TA T. Heu-vos aci,
doncs, el que ens digué el senyor
Santiago Gubern:
-¿Voldr ia dir -nos, senyor G ubern,
sl li ha proporcionat moltes satisfaccions el càrrec de President del
Tribunal de Cassació? -li pregunEl senyor Ba rba, secretari del
tàrem en començar l'entrevista.
-En acceptar-lo, -contesta-, solament vaig pensar a servir, din- administren j ustícia». Ha volgut
tr e de la República, Catalunya. i la dir... ?
Justícia, I com ho he fet aixf, sento
El senyor Gubern ens interromp
l'intima satisfacció del deure e.com- r àpid:
plert. D'aquesta satisfacció, ningú no
-No he subrallat res, rú he volgut
me n'ha pogut privar .
dir més que el que he dit.
- I disgustos, n 'ha tingut?
-S'ha assabentat que dies enrera
-Un, només: veure minimitzat, cert diari, qualificava de «Tribunal
transitòriament, l'Estatut de Cata.lu- fantasma», el de la seva Presldènnya. i lleis complementàries, amb les cia?
naturals conseqüències que la mini-Sl. Aquest diari 1 d'altres -els
mitza.ció ha comportat, i de les quals quals respecto-, tenen dret a escriun'han arribat -era inevitable-, es- re el que els sembli. La Premsa, qualquitxos poc grats, al Tribunal de sevulga que sigui la seva ideologia,
Cassació.
compta nmb la meva consideració I
-Si no és indiscreció, voldria dir- la meva singular atenció, quan s'ome, senyor President, què en pensa cupa objectivament de l'administradel r ègim transitori?
ció de justícia; ara, si en parlar dels
-Com home de Dret, no puc pen- Tribunals els elogien o censuren, sesar més que una cosa: que convé gons la seva actuació sígul o no
liquidar-lo quant ans millor, per tal plaent a. les finalitats politiques d'un
d~ restablir l'imperi del Dret. Tot el grup o d'un partit, és tota una altra
que atempta el Dret, és transitori I cosa. Aquest diari i algun més, tamperjudicial pel pais on es dóna la M han blasmat, sense continència,
vulneració, i per tant, en aquest cas, el Tribunal Suprem, quan, fent jusper Cata.Iw1ya i per la República.
ticia, no els ha complagut. I precl-A conseqüència del règim tran- sament, el millor i més alt prestigi
sitori a què acaba de referir-se, les dels Tribunals r adica. a fer justícia.
seves relacions amb Jutges I Magis-~ bo 1 substraent-se a tota suggestió
trats de l'Audiència, no s'han refre- política; i més encara, si la suggesdat un xic?
tió prové dels 4ue governen ... Altra- Pot assegurar que les meves re- ment, en la nota que va.i¡ lliurar als

I

I

PER ALS AMICS EMPR ESONATS

f;t.

I

EL PRIM ER AF ER EN QU E
INTE RVIN GUE
El primer afer en què intervingué
el Tribunal de Cassació de Catalunya fou un recurs de Cassació que
presentaren el senyor Joaquim Mirambell i la seva senyora mare, contra un laude d'amigab1es componedors dictat pels advocats senyors
Prancesc X. de Prats Subirà, Octavi

president del Tribunal de casuoió
'<Foto Centelles>
mat, digué al diari a.Hudit per vostè:
dos-cents trenta-nou assumptes, en
un any, a desgrat d'haver estat des-

li
El senyor sant ia15o Gubern, president del Tribunat de Cassació
(Foto Centelles)
Narcis Serra .. . ... ... •.•
·Alfons Mauri... . .. ... .. . .. .
J osep Torallns ........... .

Relació de donatius rebu!f a les nostïes oficmes
qdministratives (Ronda Universitat, 25, pral. )
Ptes.

.M. Jansà ... ............. ..

J . Casimiro ... ...... .. .. ..
Suma. a nterior ... ... 125.1'27'55 J Ribó ...... ... ........... .
REUS!
F' Rull ...... .............. .
Amics del ~·om ent N. R.
J Güell ..... .
00 vegada) .. . . . . .. .. .
25'- F . Pascualena .. . . .. .. .
Joaquima Roca. .......... ..
1'- A Ribe ..... . ........ .
Frederic Siurana ... ... .. .
2'50 J Sardà ............. ..
Jaume Figueras ......... . ..
1'- J Reverter ... .. ...... .
A B. I. ........... . ......
2'- J Llort ... ........... .
F. GarCia i culler ........ .
Frederic Febrer.. ......... .
10'- Ur. cristià... .. . .. ........ ..
Pere Garriga, (e TORDEJ . A. F .... ............ . ..
RA (5.• vegada) ........ .
1'Sebastià Bonf!ll, de TORVILANOVA I LA GELTRU
DERA (5.a vegada) ..... .
1'- J oan Juncosa .. . ... ... .. .
R. M. S .................. .
5'- Cristòfor Claramunt ..... .
Una familia gironina d'esVicenç Coll .. . .. . .. . .. . .. .
10' - Un amic de Pere Mestres.
querra ................. .
2'- Teresa Riambau. ... .. ... .
Uns esquerrans de Gràcia
Un gntp d'amics d'esquerRosa Guinovart... .. . .. ... .
30' - Deu fi'ederals
ra ....................... .
F L., a la memòria del seu
Antoni Pijoan .. . ... .. .
15' - Ricard Albet ... .. .
marit ......... ........... .
3' - S,llvador E:scotet ..... .
F. E. R .................. .
A!ltC~i Ba!'rt:e,·~ ... .. .
Una f a mi 11 a d'esquerra
2' - Eduard ...;uerola ..... .
(quota setmanal). .. . .. .
Fe:iu Bernadó .. . .. .
Gerard Capdevila (quota
5'- Albert Pelegrl ........ .
setmanal) .............. .
Magi Solé ........... .
Joaquim Capdevila <quota
2'setmanal) ,.. .. . .. . .. . .. .
RIPOLL
(7.• vegada):
Un ferm esquerrà, de ES·
2'- Pere Bartés .. . .. . .. . .. .
PARRAQUERA... ... ...
A . S............ .

Un grup d'Esquerra dei
carrer Creu dels Molers
<P. S.) (6.• vegada):
Enriqueta ...... .. ... ...... .
Vicenta .................. ..
Cisqueta. ................. .
Ramona ................. .
Antonieta. ................ ..
Victòria ........... .
Pilar ............ .. .
Teresina ........... .
Antònia ........... .
Pilareta ........... .
Simó .............. .
Fernanda ................. .
Pepita ........... ......... .
.Mercè .................... .
Quimeta ................. .
Maria .................. .. .
Tereseta ................. .
Grup d'Empleats del Mt:torpolità Transversal <19
vegada):
L. Galupe ................. .
C Tresfi ................. .
M . Arru~at .............. .
M Angel ............... . ..
X . X .......... ........... .
T

Espona ............ ..... .

Pere Riera ........ .
Ramon Deseuras .. .
J osep Riba ........ .
2' - P Català Serra.. ... .
0'50 Francesc Ordeix .. . .. .
0'50 Joan Pujol ........... .
1
0'50 Victorià ~-ornaguera. .. .
0'50 Antoni l:ialomó... .. . .. .
0'50 Jacint Valdepèrez... .. .
0'50 1 Joan Güell ........... .
0'50 Josep Coma ... ........ .
0'50 Vicenç Calabuig. ... .. .
o·so Martí Coma ............. .
0'50 Miquel Cambra s ... ... .. .
0'50 Joan Orrwls .............. .
0'50 1 Joan Basagaña ........... .
o·so 1 Josep Basagaña ... ... .. .
0'50 Gabnel T~rrent .... ....... .
0'50 Vtcenç FaJardo ........... .
0'50 ' Joan Ca.sadesús ........... .
I Melitó Campalans ....... ..
Ntcolau Portavella ........ .
Miquel Català ........ .
&llvador Poblet ........ .
1' - J oan Pous ........... .
1'Lleonard Gòmez .. ....
1' - Lluls Català .......... .
0'50 A. Planes Subirana .. .
1'Lluis Castell.. ......... .
1'Francesc Ferulat ..... .

I

I

-

M

La nostra subscnpció

I

viats cap el Suprem una. V1n
r ecursos de cassació, de la tena de
competència, és alguna COSa nostra
Vàrem felicitar el Prestci
Tribunal de Cassació per la ent del
bor i singularment per la seva la.
darrerament dictada, rest~:ncla.
Dret català en matèria de
t fl
intestada. -sentència molt s~CCesstó
buda arreu de Catalunya. 1 n t&o
1
billsslma.ment comentada pe)s ~vora.
tes-, I el senyor Oubern ens d'llrla- Agreixo la seva. felicitació tgué:
totes les altres rebudes ent' 00lll
quals la de l'iliustre CoRegi ct~!d lea
cats de Barcelona.. Aquesta. sentè vo.
1 d'altres que segurament haur neta
dictar, justifica el viu desig
de
tala.ns de tenir un T ribunal de eca.
sa.ció propi. No és una. viuutat asafany de singularitzar-se, el que ~s~
mulà els patriotes de Catalun a
propugnar la seva creació. Sol~en~
amb ell ' amb Parlament Català la
vida del Dret de Catalunya està '
rantlda. Sense Parlament 1 sense ~
bunal de Cassació, amb la plenlt
d'autoritat que pertoca al més \
Tribunal d'aquesta terra no ex~
tiria. l'Autonomia. que la Constitució
empara I que arrenca de l'articl
prinler de l'Estatut, on es llegeix ~
ho sé de cor-: «Catalunya. es constltuelx en regió autònoma dintre
de l'Estat espanyol, de conformitat
amb la Constitució de la Repilbllca
i el present Estatut.»
Girà, encara, WlS moments, la con.
versa. en el terreny particular 1 no
volent fer-nos pesats, ens acomiadàrem del senyor Santiago Gubern
digne President del T ribunal de cS.S:
sacló de Catalunya, agraln~li la llarga entrevista :ue, amb la seva car acterística amabilitat, ens haVia
concedit.
JOAQUIM VILA-BISA

0 '50
1' 1' -

1'1'0'50

0'50
1' 1' -

1'1' 1'-

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

1'10'1'1'1'-

1'1'-

1'1'-

1'-

MANLLEU, Cent1e Català
Republicà d 'Esq nerr:· t 13
vegada):
Matrimolll Xunac... . .
Joan Curós ........... .
Ramon Muns .. . ..... .
J osep Riera ........... .
Marius ...... ... ... ... ..... .
Jaume Guàrdia .......... ..
Pere Faja ................. .
Francesc Corri us .. .
Maties Com•sa ...... ..... .
Dolors Toneu .. .
Josefina Conesa
Narcis Toneu
Teodor Torra .. .
Eulàlia ........ .
Antoni Pou ....... ..
Ramon Planes .. . .. . .. .
Ramon Pous... .. . ... .. ....
Lluis Punt!... ... ... .. . .. .
Gaspar Cai.Jalleria ... .. . .. .
Famllla Portell .. . ... .. ... .
Marian Arboix .......... ..
Agusti Casany .. . .. . .. . .. .
Miquel lsern .............. .
Maria Canudo.s .......... ..
Josep Canudas .. ...... .
Marian .Bonet ........... .

s s ..................... .

Clunent Pmt.............. .
Jaume Prat ......... ..... .
Jost>p Pujol .............. .
Vicenç Valle, d 9 anys .. .
Uuis Valle ............. .
Ramon Figueras ........... .

1._ PICAMOIXONS, «Societat

0'50

Agrícola Cooperativa»:

0'50 Joan Domènecb ........ .. ..
l ' - Josep Maria Escarré .. .

2'1'1'1'1'0'50

1'0'50
0'50

0'50
0'50

1'1'1' 1' -

1'-~

1'2'1'1'0'50
0'50

1'1'2'1'1'1' - .

Antoni Homs ... .. .
Angel Aguilar ........ .
Joan Femàndez. ..... .
Josep Fa.t.ré ..... ......... .
J osep Penalba .. .
Paqulta lbareda .. . ... .. .
Antonleta Ribó........... .
Rosa Vila ........ ......... .
Teresina Marti .. . .. . .. . .. .
Tecla Pujol .. . .. . . ..
Mercè Escarré ... . .. .. . .. .
Teresa Pàmies ........... .
Joon Ribes ...............
Rafael Ribes .............. .
Matilde Ribes ........... .
Octavi Ribes .............. .
Nuri Ribes .............. .
Rosa Soler de Ribes ... . ..

1'-

0'50
0'60

Ha estat identificat el cadà·
ver trobat·a Montjuïc

TOT FA CREURE QUE, COM
EIEMAHIR, ES TRACTA D'UN
0'50 D
~:= I El Jutjat número
SUfGIDI
0'50
7 s'ha fet cArrcc

0'50 de les dlllgèncles amb motiu de la
1' - troballa. del cadàver d'un home a la
0'50 muntanya de Montju1c en complet
0'50 estat de descomposició.
0'50
En la nostra edició d'ahir ja dl>0.50 nàvem una àmplia referència del
0'25 succés.
.
Ahir al mati es presentaren a l'e&o50 mentaL jutjat uns obrers dels ocupats
0'50 en la descàrrega de carbó vegetal al
1'- moll de Costa. 1 denunciaren que feia>
0'50 molts dies que no havia. compare·
0'50 gu~ al treball i ningú no havia vist
0'50 un company seu, per la qual cosa
0'50 pensaven que pogués ésser l'home trl>0.50 bat mort a Montjuïc.
.
També digueren que a la dispesa
1,50 on vivia també feia dies que no l'~a1vien vist, sense que hagués prèVIa0'25 ment avisat, com tenia. per costum_~
0' 25 semblants casos, poc freqüents, P"'"·
0'50
Afegiren que era un xicot que par0'50 lava diversos idiomes I que sempr~
2·- anava amb estrangers per la qua
1'- causa cregueren que també seria pr~
'"O bable que hagués marxat a quaisetvo
O " pais dels molts on ja havia esta ·
O'f>O

0'50

•

1' Eis esmentats ut>rers, per re<:!a_ma·
1'- ció del jutge de guàrdia, es dirigll'en

l'- al Dipósit Judicial i els fou ensenyat el cadàver de referència. No
dubtaren rú un sol moment I recl>negueren de segu1da. que era el de
l'amic que cercaven.
Es delo. Francesc Femàndez Ra·
1'- mos, tenia 34 anys i era fill d'OraD·
1' En r econèixer el seu coupany, elS
1'- obrers tornaren a. la presènc~a del
1'- jutge, davant el qual es ratificaren
1'- en llur declaració i afegiren qfe:
1'- mort treballa va a les ordres dert d;
2' - tró Ramon Agulló i que a. pa u1
tenir quelcom pertorbades les fac ·
0'25 tats mentals era un individU de bOnn
0'25 conducta i un admirable companY·
(J'25
0'25
0'25
coneixedor el metge for~nse~ ~
0'25 Identificació del cadàver, s ap

0'25 practicar-U l'autòpsia per tal de

't

der-ll donar sepultura ben pr~~f dé
c~r. com hem dit, estava en es
total descomposició.
perPer referències partlculaèdi~ d~enl
sona que ens mereix er . • met·
dir que segons el diagnÒSUrodc d~a per
ge forense la mort fou P Ul prea.sfixla. per suspensió I el cos 00 ço
Suma I segueix ...... 12.5.367' 55 sentava cap Indici de vl~gnfo~· voque vol dir que la suspen
luntària..
teristlques
Presenta totes les carac
còrd&
d'haver estat penjat amb ~guèrelll•
A
que fou trobada, com ja
~
28, 29 I 30 agost. Tot compròs:
prop del cadàver, lo. ~eiroctolA
100 ptes. VIATGES BARCINO
al cap de dos dies. El cb ren pel seu
<Pelayo,
62 _
- Telèfon
10014}
,_ _
__ _
___
_ _..:. ¡ anà a parar on el tro a
prop• impuls

VOLTA

1'1'1'0'50
0'50
l'-

CATALUNYA

Totes les causes ¡ustes troben ressò en lA.HUMANITAT

M
M

Arc

VIAT GES A MALLORCA

Ybarra r c.a, S. en C.

3 dies amb excursions (quilòmetres 209) pessetes
71'80, més 28'20 {passatge d'anada i 'tornada).
Total: JOO pessetes
Primer. o. Bellver; ;¡egoo, SOiler; tercer, a. Drac (amb entrada)
3 dies amb 3 e~cursions {quilòmetres 351), pessetes 80, més 28 20 (passatge d'anada i tornada).
Total: 108'20 pessetes

SERVEI RAPID SETMANAL ENTRE BARCELONA I BILBAO
Sortides cadA DIMECRES a la. n1t cap a Vatênc1&. Alacant !ü.l.ap..
Sevilla, Vl¡ro, VIU&.garcie., Corunya, Musel, santander 1 'Bilbao
Alternant-se les cscalee de·
Tarragona., Ceuta. 1 Huelva cada dueà setmanes
Sant Carles 1 l'erro! cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA I BILBAO
cadA dues setmanes
Sortldel ela DIVENDRES a 1e. nit, cap a Tarra¡rona, Sant C&rlM
Vlne.roç, Valêncta.. Cullera, Alacant Ca.rta&ena Aguilaa. Almeria J,(e!
llliA, MotrU, MAl~, Ceuta, Càdlz..' SeVilla, BÚetva, VIgo, !o.farúÍ. Vl.llagar~~_ferrol, Corunya, Aviléll, Musel, Santander, BUbao 1 PuaJe.
Bn lea Wllelil ràpid 1 corrent a'a<1met càrrep, per a. Tànpr Larr&1x 1
Casabtanca amb ttllll8bordament a AWap. 1 també per a. i'llla en.
tlna 1 Ayamonte amb transbordament a Huelva.
SERVEI ENTRE BARCELONA SETB 1 MARSELLA
Bonides quinzenal.& ela diJous 'c:1p a Béte 1 Marsella
Servei quJ.nzenal cap a GENOVA
La cArrega es rep al Tln¡rlado <le ta. Oompan;rta Moll del Rebaix
Telé!on 13585

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

candlciO TOT PAGAT, botels primera, autos o aut.oca.ra. oeaertrencta. IJilpostos. propines, etc., etc. SOHTLDA DlMtlA des d'una persona,
Agents especialment a.utont.l.ata per la COMPANYIA TRANSMEDI·
TERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada Cie P88Satges. OeacomPtes espec1als a Entitats CUlturals, Esportives 1 Obrers
SOlament tracteu dtrectameot amb l'UNlCA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
CR-epresentaciO, sense lntermedlarla, dels millora Botel.s)

«CABO . SAN ANTONIO»
que admetrà pa.ssatgers I mercaderies
La wreaa es rep hn.s la vetllA del dia. de sortida Al tlnglado nú.m 1
·
del Moll de Balean. Tetêfon 18274

COMPRA I VENDA 1 CANVI

Barcelona. -

FAR RE

VlA LAlE'I'ANA. 7

TOT D'OC·ASIO

BARCELONA: Vla Laietana, 2
MADRID~ Passeig de la Castellana, 14. LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12. Efectuaran el servei lea motonaus
«CIUDAD DE SEVILLA» i uVILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortides cnda dia. ¡llevat els dlumenaes) de Barcclon~ 1 Palma., a. Iea
21 hores per les motonaus
uCIUDAD DE BARCELONA» i «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LINlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS .ELS PORTS DE LA MEDI•
TERRAllllA. NORD D'AFRICA l CANARIES - Sortides <¡ulnZenals de Barcelon~ ela dijous. Ll.NlA COMERCIAL BILBAO • CADIZ • CANARIES. AMB
E.'SCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. ~ Sortides quin.
zenals de Bilbao els diJous. IJNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
Sor·
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPAN'iOLA (FERNANDO POO). tidea el dia 17 de cada mea, amb escales a València, Càdlz, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife 1 Freetown, Santa Isabel de Fernando Poo, Bata, Kogo 1
Rlo Benlto pels •nlxells
«CIUDAD DE CADIZ» I uLEGAZPb
Preparat cientif!c a base de qulna, LINIA RECULAR ENTRE
BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
detura. la. calguda del cabell 1 evita
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA f VICE•VERSA
Sortides de Barcelona ca<la dlumenge, a les 8 bores; d'Alacant ela dllluna:
la calvicle.
d'Oran els dlmartl; cl'Oran cap a Alacant, ela dlmart.t I d 'Alacant cap a
Barcelona, ets dimecres
Unte que es ven en flascó transpa·
rent per no contenir Nitrat de plata.
Garantim el seu resultat 1 lno!ensi·
vitat. - De venda a Perfumeries 1
Droguenes d'Espanya 1 Amèrica.
l'ORH.E SAN SEBASTlAN (Teléfon 14342)

Contra canes useu l'insuperable «RHUM QUINA MELIS»

TELEFON 2205'1

RESTAURANT

BINOCLES

PRISMATlCS

PIJUAN

Rambla de canaletes, 11, primer
OEFEGrES SEXUALS

FOTOGRAFICS

BARCELONA

.Telèfon 19W

VIES URINARIES

PELL

AP.ARELLS

4.14

ajustat.

METGE ESPEOtALISTA

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

Sl.R. MALE'l'Fa DlSOOS. ete

Telèfon 30422

molt

-PASSEJO NACIONAL, O-

COISSIGNATARlS;

Ut; MUüU;l:l, PLAN~ ttAUlUS, CAU~ UE
CABALS, MAQUlNES D 'ESClUURE 1 DE CJO.

CATALANES,

AvvJ, eucalenta coberts a preua

per moto-transatlÀ!ltlca correUll espiUIJOls
Sortides ltxea calla 21 elles
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortt.rt. el d1a
:! de se~embre del 1935, la ma¡n.wca motonau

MERCAT D'OCASIONS
.

carrer Nou de Ja Rambla, 67 - Telèfon 15140 - BARCfLONA
PIS COMPLET: DORMITORI: 1 armari lluna; 1 tllit amb
somier; 2 tauletes de nit; 2 cadires. tapissades, 250 pessetes.
MENJADOR· 1 bufet; 1 taula. vem1sada; 6 cadires reforçades 180 Ptes~ • REBEDOR: 1 paraig(ier, 2 banquetes, 85 Ptes.
TOT UN PIS, PER PESSETES 615
'
10 per 100 de descompte al qui presenti aquest anunci.

orao terrassa d 'estiu pròp1a pel
a banquets I restes

BERV.El .H.APID CAP AL üRASIL • PLATA

Resten Wurea algunes Oelega.cloos per a pobles de Cata.J.unya

Vídua ROSSELL

recomanable peJ seu peu
treeo l meojà'r1 cí'eocàrrec

(.,'Ua

-o---

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona

Mobles a terminis i al comptat

Bar Petit Miramar

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

pruner. Soller: segon, O. Drac (amb entrada>: tercer, Inca-Pollen·
&all"ormentor

CORTS

-

.11

la·· humanitat

piUr.tENGE, ~5 D'AGOST DEL 1935

PATHE BABY
PEL·LICULES
FONOGRAFS DE TOTES MENES

Dipòsit general:
PERFUMERIA DORILIA
Plaça de la SAgrada Familia,

HORTA VALENCIANA

MenJadora lllStaHats en t1ptques oarraques va1eoctanes - Especla.
lltat en ta r;>a.ella. Ua.gosta baroeloneta 1 pollastre a l'ast. estil Horta

~3

B A R C E L O NA

CINEMES
MAQUINES
DISCOS. ato.

RELLOTGES · OBJtCTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS

Camiseria - CorJJateria

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38
V~l' U~

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

BAN~

:: MAI:<.NUSSUb
CAMISES PLArJA :: Gamtsa tf.A
OLAN (Patenbulal : Mlt¡es FERRO

<oroo Rambles)

--Electric•tat

1e~

U1Sl

• '"s

ftlf'

PREUS BARA TISSIMS

TaL

B AR C E L O N A

de l'automòbil

PRODVCn O! LA&ORATORII PRfiXIN!J
•AIJII~ Ot lA"

JOA"-'29· Ttl 16U)' tA~CfiON4

ABONEU·VOS al nostra Servei de Reparació I Conservació Elèctriques

ENRIC

GRANADOS, 70 -

CARRI O CLIN ICA

Especialitats en el ram de PERRUQUERIA l ELECTRO·MEDICALS

14 •• ;Telèfon 74144 ••

BARCELO~JA

CUINA A GAS-Oil (oli pesat)

S·O L ER

RAMON

REPARACIONS ELECTRIQUES

TELEFON 73426

-

GALL EGO

BARCELONA

~UNCIONA SENSR~lLL
OLOR

PRESSIO

VI E. S URINARIES

~ENERI
t>ELL SANG
Carrer Nou IJe la Rambla t8
Otrectora Or
OIATERMIA
IMPOTENCIA
MATRIU
a 11. f 10 a 1
cona1,11ta ll • 1,

•·so

PROSTATA
Rfu Porta

METXA
~
PASTA
GRADUABLE
Consum, 3 cts.. hora.
Ebullició 1 litre d 'ai'gua 8 minuts
~u únic per a tot EsPan)'a, 46'50

I ES

•

Secció· d nunc1s er p r ules
1

(amb ànima de fusta)
Aragó, 382 • Telèfon 51722
BARCELONA

GENERES DE PUNT,
pettlo labrlcant molt en·
tea en l a. fabri cació 1 mecàll.lca, cerca soci amb al·
gun c:lPital per a engran·
dlr neaoct. Sones rereEscriure o. La Hu·
renclcs.
coneix n tons català, cas· manitat. Núm. 303.
tellà., ll.atl, gTec, francês,
caleU!, compt.abUltat, ta·
mosso per
qwmecanograCLa, baiX!· a S'OFEREIX
o <lespatx.
uerat. pràcUc en l'ense- Esc.magatzem
Humanitat.
La
a
nyament. s·orerel..x. .1!.5cnure a. La Humanitat. Núm 305.
Num. sao.

OFERTES
jl DEMANDES
Professor jove

CLINICA

ENl'ENEllORS

CASA SUBIROS
Hosp1tal, 42· T. 13651

.JOVENET aruo lmml.
uorable& relerènctea a ·oterelx per a botiga o es.
cnpoon. Escrture a La
Humanatat. Num 821

No u~tJo:eu de vlsltar·la. Garan

tun que guanyareu temps 1 dl·
ne1'S per esser la més ràptda 1
barata de totes
UNIC PREU
TOT COMPR~S

90 tes.
Uò:\ul: l:IO, :.\lECANICA, lt&
~l.AatJ:;NT, OOCU:\lENTS, Cer
lUicats cle PENALS i FO~IENT
A:.\18 TITOL ASSEG11RA'I
TtTOLS OE 1.• CLASSE
Cam•b de 2.• a 1 • classe
Ciasits sulles, n ! ptes.

A S " • Corts, U2

El comerciant que no·
Ynès afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus interessos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta·

CASA SERIA,
HABITACIO

grnn eonr. s. dormir a
pcrsonn 11mb rera., a Diagonal entre P. Gràcia. 1
Clo.rls. E.&c. La Humani·
tat. Núm . 33:!.

CAPITALISTA
SOCI
per 11 muntar negoci de
bOns renàiUlenta. EscriU·
re La Humanatat. Num
316

PENSIO PRAT, O&Oitaclo :.1 llita, pensió com·
)J.tlt.a Aoonament. a men·
Jar. 35 ptes aetmana C.
Nou Rambla. t:L ler ~.a

CA TALA. CurrecCIO ll ortg10als 1 proves d'lm·
prem~a. EstU 1 orto~a..
ua. Preua mòdJ ca J:el.

t&ATRIMONI rol desitja jove tot estar o sols
dormir, hubl~act6 balcó
carrer. VallinC!JI., 454, 2on.
segOna.

.I:!One>~

WUQWDI!i~t;8

I

re·

b&lU.CIOre>; ea UQCCSIIttsll
eu taorlca da calca~ ti~
lo Garcta Hernauae:t, 131

PRECISEN

T~

QUe

SENYORE·

VUI8Ui.n

CSI;<!r

perruqueres. miUIICUNI,
poc
en
maasaJtstos.
killi.l8 guanyaran wo"
bODl> sous - BanY'S Nous,
a. eutrt:.'301.

-------vlntJant
S OFEREIX

amiJ au\o 11 1a CO::WI!Sló,
per tot Catalunya. Esc.
a La Humanatat. Num.

3a:.!.

MATR IMONI jove,

e&·

talll. marit. a~nt. <l'autort.at, d <lSltJa I)Orte.rla. Esc

a La Humaniat num. 33S.

VALENCIA. 169, pral,
entre Muntaner 1 Aribau.
Habitacions . aigua. cor·
rent: confort.
FAMILIA CATALANA,
deattJa 1 o 2 hosteo d ..
t. eat.u. Angels, 6, 2n. la.

.

ES CEDEIX part <!.o botip i part d'aparador,
molt adequat per a. la
conreccto de roba bta.uca o coea semblant. Lloc
c4otrtc. R: Boters, 16, dl·
bulxant.
.

PISOS a l 16 drs. Campo. 43. COIItat Pl. Lesseps

~

PER A 4 AMICS

S'OFEREIX per a tra.·
duCCIOnB del traucea a
l'cs¡¡anyOi o calolúA per·
sona apta Escrture a La
Human itat, aum 300

SABATERES

PARTICULAR,
CASA
per a. 2 o 3 amlc!l, tot
estar, preu econòmic. Pa·
tau, 6, 1er., prop Avln~•o.

DIPUTACIO 424 ptsoa
a 85 ptes Aséensór.

AUTO·COt~DUCTORES
PARTICULAR,
CASA
auros mes, rna¡ruH. c.Núrla». des de 16 ptea.
muntatge I des.
Servei.
hab. oatc. carrer, sol,
dutxa, tel~f., bany. Pl. muntatge. Gestlo ¡;>ermta
gratib. Calàbria. :l, sa·
Medtnaceu, 1.
ra~ge. Tel. 321>73.
h . b . c. tav. a. c.
1or.
123.
HOSPITAL.
tel. bon menjar, Habltaclona b. c. preus
DIACONAL, 235 1 237,
Borrell, 148. 1er. redu1ts sense competén· xamrrà Diputació, pisos
noWI, m. vent. 6 hab.,
ela. tot estar aes de 125 bany,
eaJ., o.sc., tel., 80
ptes. mes o sots dorm~ I 95 ptes.

DISPESES

2 espl.
dutxa,
SENYORETA wecano- 30 drs.
gTaau. escnvmt correcto.- &e&Ona.
men~. ca&a!à, co.stciU. L
traucés. acs•tJa collocaCIO- Dlnglr-:Se a La Hu·
manatat. Num 818

8011YO

dan~ n'P~auerra.

1

CARRERA

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

" E L

MESTRES

•

MOTLLURES
METAL·LIQUES

-~ DA

A OL.I PESAT

Sistema l funcionament tgual al de
les cuines a. gasolina, per totbom conegudes, a més amb els avantatges
que el gas-<~U resulta totalment lnln·
flamable 1 que la despesa de consum
és menys de la meitat que usant ga.sollna
Expostc16 l demostracions:
URGELL, 26. - Telèfon 3i268

COBERTS a t'60, eotrewutruen ¡;¡¡ 1 a plata a
elegir n la cart.o.. pa. rt
' postres. tot supertor.
Ronda St. Pere, 11, prat.
LLOGO bo.Dit.aclo a senyora o senyoreta., amb
rele.tenctea. proo tramvia
untes 12. a. 16. 69 I 58.
Escriure a LA I:IUMANI·
TAT, nüm 3()3.
ESPLI:NDIDS coberts,
entrel.llnlmeuts 1 S plat&.
a 3 pte.:. 1 2'75 per abr>
n nmeot da ló tpata &er·
vel acurat. Pens.o Laleta.
na. Pl Berenguer. 2.
DOS AMICS a tot tar desitJo preu ecoo().:
mlc. Escriure a La Hu•
manltat. Núm 301,
VEGETA·
MENJARS
IU ANS 1 de r~ ve¡t.
2'50, Pelal, 12. pral.
stlt(ma.
p~

GENERES DE PUNT •
Me;caruc molt eutes en la.
construcció I repllJ'IlCIO <le
DESIT.JO 1 o :l joves
màqatne,, cerca feina. en
estar. Ca.sa.nova, 32.
taortca o taner, o s·asso. tot
l a. ¡prop Cort5).
ler.
ctarla com a. soci lndustrial. .Eilerture a La Hu•
4'60 AL DIA tot estar.
manitat. Num. 30'J.
Dr. Dou, 1:.1, 1er. 2a..
viatjant
S'OFEREIX
HABITACIO per a dos
amb auto per a treballar
di versoe · nrtlcles, cspe- amlca, casa mare 1 !UJA,
ctatmcnt els relaclouata prop Fonta.na. Escriure a
en el ram de Quevtures La Humanitat. Núm. 334.
per la comarca d'El Ma·
4 DUROS mes, bablt.
resme. Ellc. -a La Huma·
Comerç, 21. entl. 2ua..
nitat. Núm. 331.

l-

CONCEPCIO .JOFRE Dl:
CARBO. Llevaooro. ctrurlè,ana. Rda.. sç. Antoni,
24. Tel. 23641
HIGINIA RUIZ. Llevadora Cirurgiana. Consul·
ta ¡rratu1ta. 'I'nllcrs, 76.
bis. Tel. :l184b
TERESA ZURITA. Lle.
vadora . Parts. 111. Tel.
35391.

METGES
DR oJOAt~ MIRANDA.
Ma!al,le& dtlla. nens.• P.
de Gràcia.. 4 ·TeL 1213J
Barcelona
Or. ROSSELL t'a.ssel&
ce Uràcl&. lU6. orat. 2a
MALALTIES dels nens
Modtlln t.ractu10ent. Doc·
tor J t>ala De 11 a 6.
rel aa2ll3.
aorta. 2a;¡

o- 2 Joves
DESI'f.JÒ
pl.
110'18 dormir, molt econò- sosIMMILLORABLES
15 duros. Asc., so.tr.,
Pulmons,
MALALTS.
mtc. Entenca. 118, 1er 3a.. lav. a Entença.,
129, entre Corii Medtctna aeueral,
1 Mallorca.
SH ls, Ralp X, SOl ar·
DOS AMICS rols dor- València
UUCI.al. Dr. Lluls Cuesta,
DESPATXOS. 35 • 40 • Urgell,
mir. Parlament, ót, 3er.
20, pral . OollS\11.
2na.. - - - -- - - - 50 ptes. amb mobles o ta da a a 6 .
-HABITACIONS dea de sense. tel~ oonser¡¡e. Llau
Dr. FRANCESC ORTES
0'75. Cadena. 33 , eutreeol. <ler, 7• prop Borsa.
de
PAAERA. Numerari
LOCALS l.ndustrial.s I terna ae l'Excm. Ajunta·
HOMES a. dormlr. 6 pta. pla. wasstnl. 66. Sant.a.
ment de B&rcclona Espe.
ae~rnana.. Llado. 6, 1er.
clallsta en nulatdcs In·
(prop Pl. Republlca I.
PISOS noua. 14 duros, 'ternee. Cousulta de 4 a
4 babltaclons. lavabo c. 5 . Af&80, 224, pral. TeL
10168.
SAXEA. acreditsda rr.n· No¡cnt. 17 I 19 (Clot).
&o p. to.mUiee, to• con·
llomes,
'81
DUROS
11
tort. Preua redults. Pro- go torreta pròpla. per a
Dr. FRI\NCESC ORTES
•euça, 265. Pa. de Gr-àcia. matrtOIOniiOl, 10 minUta PAREllA. Numernrt de
de I'Escm AJunl.aterna.
\rtllllVIa. Can Gotnls. R :
ment de Barcelona E&pe.JAUME I, Hoao babl· Sntmeron, 78, farmàcia..
clall:>ta en mnlalt lea In·
tactó dos balcons, assole.
ternes COnsultn de 4 a 6 .
llada. bOn preu. TrompeCASA NOVA. Oorta,
tes Jnume I, :.!, 1er. 2na. 767, amb ascen., bany, Araao. 22~ p!al. T. 101;)S.
algua. directa, molt. llum
1 sol, pisos 4 balcons 24
duroe 1 botiga amb pis,
UNA OPORTUNITAT!
PISOS, 10 1 11 dnros. peu tramviA I autobús.
Per 350 ptcs. •enc baIgualtat, 218, prop Ho&lavabo, dutxa 1 es.
nyera,
pr;:R A LLOGAR a Hoepl tal Sant Pau.
ta!raucs, prop Pl. &~pa.. calfador autom.à.Uc amb
lnBt, P'!r a aigua.
la
tota
nra, bOnlC local. Rac>: cal. 1 freda.
Tot uet. 1
HABITACIO, lloc cèn·
ptreb6 nou, Pa"61.t¡¡e Ma
trie. cedeixo a bon preu Béjar. 43.
¡Diagonal
18
rtmon,
per a cuardar· b1 obJeet.ea.
PIANOS de lloguer,
E&Crlure La Humanitat. nous 1 usats. Preus ec:o- Muntaner) .
Num 316.
nòm es. cAngelus Halh,
RblA. Catalunya, 7.
ESPLENDIDS pisos Iloprop tramvta Ra~aa.
filO, bOna oomuntcaclo.
ple bosc. comptat 1 ter·
ASC~ tel. 85 1 100 pt.ea
PA1.0MA•
rAULER
.J
miols. Resten poca soPro\·enca. 71.
RES Ad,ocat Sant Pau, tara a 10 eta. p. P. Grt.74 . ret. 23449 .
121, 4rt. 2o..
C1a.
Ooo<lucMUOANCES:
tore&-aut.oS. aea de S Pe6eetea b. Cadena. 22. Tel
17174.

-

VE NO Es

LLOGUERS

ADVOCATS

URBANITZACIO

,;:&:aew;¡w IS' s

COMPRO MOBLES. _tl· MAQUINES d'escriure
COMERÇ D'OUS 1 nvt.
sos sencers. gèneres tota des de 100 ptes. lea ml· ram «L'Empordanesa», de
mena. Magat~m de Veu- llors ocasions. sempre a Francesc TeJ.xldó. Compra
des. ,Escuàlllers. tO. ·Tel la caso. cElles.. Placeta directa als mercats de
del Pl, 10, botiga.
1664:.1
l'Empordà. Valéncla. 334.
GriUIJa. a TeL 81816 Sant
PER RETIRAR·ME venc
MOBLES ocas10, mobl~ MIQuel de Fluvià \Girobaluea.rl, platja prop Sar. preus loverscmbliUlta No na). Ea reben llistes per
celona, gan¡;a. baots, :!8, eomprtll' sense
viSitar telèfon. Servei a domicili.
Camtserla.
abo.ns aquesta casa.. Muntaner 18
IMPORTANT a¡éncla
PER A TOTA f.. ENA de
d'Auto - Capitonés, de
BOCOIS venc, R : Ram- Barcelona, fa trasllats de
trebaJia lle OD.Iet.a. proJectes d 'Obrt:S 1 pressup<.>&- bill l:>t, Josep, 32, bar.
mobillarls d'Espanya a
tos, adreçar-se a lo ran.
Fraénça. Igual que de Va1 neta, Saragossa, Mndrtd,
cesc Benavent, o Angets DIV~RSOS
Lope:t lla A¡rala, 66. .la.
RADI o. a¡¡areus lle to- BUbao 1 SevUla a Btll'ce'l'elèton aóba7
lona o viceversa. Ententa ondn Paloma. 20.
ca. 97 1 D9.
COMPRO BICICLETES
VENC solar edl!lcat
CADIRES I TAULES
4.000 pams, preu ganga: de totes menes d'ocasió. lloguer.
Cal\ellas Desp
~e~ort, 190, tracte di· Pago o. bon preu. Lega·
~¡¡¡f2~bl, 3 (S. Ò.). Tel:
Utat, 16 !0.).

dlepombt-.
PISOS
carrer Quatre, GO (5anta)
de 10 a 11 duroe.

ll09:l7, Barcelona

QRACIA GARCIA. u...
vadora. COnsUltes 11'1"&tUl~ Plortdabtanct.. Gt.
entl. 4ta. Tel. 35741.

.fJ:gg

ARTICLES per ll
ge, ela trobareu a 1• va.tdltnoa casa R4m acreon ou.
vella, suc
tort. Hos · de F. Castelltou I7a¿1tal. 141. Telé-

rtcr~~'J~~ "t~a

lletl·

pavimenta 1 tota ~ca,

r1 vats 00 la cons~ <loUCCI6,
Francesc .l:l

87

I

au

rorreaa. Gava
elt!lon a0670, •

S:

HIPOTEQUES

1
1

[arme, ll, entl. l.a

--·--------------

Bar:

l'alon1a. 20

i

E. LLINAS ROIQ. Ad.-

'ocat. Balmes. 24.. TeL

LLEVADORES

ufoAFE. BAR <le Pere
Sarrià, 6-Tetéton

Important
.JOIERIA
AGENCIA TRANSPORTS
"OSEP BELTRAN Pln
COMISSIONISTES, n~>o
amb taller, es ven, situa- Josep Flguero.s. ex-ren·o.
Ulunu:neoi.S Pisos ~I'or decorauor.• sarria 11
da en una lmoort11nt CIU· Yllll'L Facturnclous 1 re- velles,
•
el. 711:146.
·
tat de la provincia de coulda de mercaderies per Provença. \l:l2
Barcelona. Detalls: Ur- rct·rocarrll. recadcrs 1 ca.DINER sobre automòACADEMIA FO.NT- Si
~e~.3.243, pral. 2na. De maons lnrormea ferrovia.
ris. mar! tims 1 aeris. 1n- BATE. Solfeig, teoria pla- gl~.8~orts, 674, pral. De
cOntraharmonia,
no.
tormaciO eobre •ll\lges
FRUITES I VERDURES coHectlua per lecrocarrll punt, f~ I composició.
DINER, p~o més que
grau esdevenidor tracte 1 auto-car. Pau l¡lesta.a. Tapineria, 1, pral.
els altre, per ú'apele&es
dlrecte. Rie¡o, 42 (Santa¡ :lli reL lla:.!ll
Joies, IDAQUlMontepto!,
HIPOTEQUES rtplaes
eto. La casa més an.JOGUINES, \enem, aat.
BAR FELICIANO. ~r· IIObre c:lSes renda, prés- ncs,
Fundada. el 1888
do. Diputació, 221.
vel acurat Salmeron. 80. tecs sobre terrenys 1 Un· tl¡ra.
•
ques I'Ustiques Notariat linlo, 22, prat.
·
entresol
7.
VESTITS a terminis
. En·
SALO
DE
BALLS
REPARACIONS ~à<Uo
sense entrada ni tlMJ.or' senyança aerantld&. CurRESTAURANl MIRA. Pawma. :.10
Balmes, 60. entri. lra. · 608 de 6. 10. 16, 25 I 50
oJObEP ORIOLA. MateMAR Unte a üarceloaa
ptes. cAcadl!mla Petrit;. per lA seva tem~ratura tes met.MIIQuea per a llU·
TRASPASSO ràpidament xot•. Petrltxot. 12. bal.xos agradable que a bl gau- tomobtla de tots els llistota mena de ne¡¡oc¡ 0 Interior
Torrent VlaaJ.ec
deht. Salons especials ¡¡er temes
e~t.,.'\b llment. stnae cobrar
78 Tel 77188 Barcetona:
a bodes I banquets
oomlss.ló. H06pltat, 6 entresol.
Pwmuus
MALALTS
SALO per a 3enror;
CREDI T'S <1 AHona
COMPRO PUJOl Perma. Cor. Meuac.rua generat. 151:
ALEXANDRE
CASA
ASSUMPTES
ocnta pertectes 12 Ptc& !Uts. H&lgs X, Sol artUI·
JUDICIALS
,compra, \'encla t CW~vl dé
Sahneron, 114, Pral ter ciat. D~. LlUll Cuesta •
I ADMINISTRATIUS
<cinemes 1 fotoQTaf1a. Fa..
Tel 71153. BBJ.celona · Ur¡rell, 20, Prat Consulta
de a a 6
ciUtats de pagament. St.
Pau, 30.
.JOSEP CANUDES sas
tre Preus moctcrata.' sem:
RETOLS I ETIQUETES
RAM FUSTA, IDAQU1nea
pre els aarrers mOdels <1e tole:> menes per a npa10.
Pau.
Sant.
Mercadera. 36
rodord
g'=~6?i~ aanauea. . OLIS I SABONS. Jo:;ep
MOBL~S ALlADA .:le.
t:>a.tvador Porta. senet
IMPRESOS ae tuü;_ sancta, <iuraaa. economia
.JASSENES ferro, d'o- acurat a domlclll. Colo. mena. OcU. La urann.c~a l>oJ cumprou sense visitar
caaló dea de O'lO fltea. mlnea, fS Tell!fOD 14946. 1. Tel. 71083 Barcelona: ~~es~ casa Jovellanos,
A•da. Mlstra.t, a. '.l'el'ton 34444.
L'ESCOCESA. Fa.t&es
V FRANCESC TA RASCO
oouuee o:-topèdlquea aoe .. 1011 superior•. ~rvet ¡
metàYiques
PORTES
tAOBI..ES, per cessar n&o p!t.aJ, 133
-.omtciU. ·Caldes 8. To- VUt.r.
M.llrià Al:'Ulló 58
&OCI, liquido tota lea
•
leton 17656
•
'
Telêíon 63762.
e.nstenctea. Ca.nucla, 35.
.JOSEP MOREY. con.
REPARACIONS 1:1.1 Ib
~tari de \'al&elJa.·PlaHICANOR SERRANO
LIQUIDACIO Important ~Òa4 ·Tel 13836 Ba.re&o IIJgUa 1 e1ectrlclto.,. c"wsa
~ntw·a J decorllciO .• R .
taller de DlaQUlnàrll\ 1
Carrer Gau 10 Catatun.ta.
1111. Tel. 7541\1
1Bachero.
caldererta; ¡ran vartctat
t>O&tatranca
Hnrcelona
de IDAQU1nes, elnelt I uti- FARMACIA .JOAN CON·
llatge, a. molt bons preus DOM. Me<Ucament.a QUI·
.
Ca.rrera, 34.
mtcamen~ PIU8. ·llottent
núm. 68 ·Tel 6132t
VENC <lormttort matr cel on t.
per absentar-me, nou
Centre Joaqutm Costa 1 Ronda St. Antoni>
sancrra. 180, botiga,·
.JAUME QUERA con.sREPARACIONS D'APARELLS DE
d'obres. PloJectes
CAMIONS, ¡rana oca.. tuctor
TOTA MENA
Pr8llupoet,oe, Menénde:t:
~~~s preus nous. l'ama- \B Pelayo, :n. Tel, 74!176
GARA.NriA l BONS PKEUo
·
, arcelona.
RADIO
VOSTRA
LA
COMPREU
A U CENTIMS Pam
DffiECTAMENT AL CONSTRUCTOR
tolan en urbañl tu •
Ja. PObla.c1a., prop a.~·
PESSETES
150
DE
DES
APARELLS
deU. FacUltata P~~anment
~: Junqueres. 14 a.rO:
PALOMA, 20
RECORDEU:

ca.:

LLOGUER DE MOBLES
nous. ~ UIOl'l.llllent.
camera Sevllla.nt.. s. L.
en UqUldactó. Pa. de Or~
ela 101

;;;:

&•

BICIClETES. 10 Ptel.
mea BaJ.mee. 60 eou. la...
lleteria..
COMPRAR!:
Esc. La Humanitat, Núm.

.
.
Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre dIQ fi .

Jiumenge, 22 d'agost del 1935

~

Barcelona - Any IV _ Nu·me

-LA FOLLIA. SAGNANT DE LA· GUERRA
.

ro 1.092-

SIRENA D'ALARMA

Europa, 1914 confit d'aquests -la pistola estava
a mans d'un estudiant- fou prou
Sarajt!VO. El poble al carrer. Aire a Sarajevo, per a convertir el sai~
e festa. Músiques. Coloraina d'un!- net en tragèdia.
.ormes militars; Ar_riba l'ar:ctduc.
Sonaren uns trets: els arxiducs,
Juliol 1914. L arXJduc arr1ba a Sa- en el cotxe, s'abraçaren. En el vesrajevo: un arxiduc austríac de la tlt de viatge d'ella, en l'uniforme
1núlla dels apressors. Els arxtducs d'ell, florien unes roses de sang.
..e totes les latitu~. sob~etot els , Aquells trets !oren els primers
1ue tenen probabilitats d un tron d'una guerra estúpida i suïcida que
-probabilitats que, manta vegada, havia de durar quatre anys.
renca el destl-, estan acostumats
:1 ésser rebuts d'una manera apoteòEl París bèllic
31ca i fastuosa: el rebrillar de les
i.laionetes submisses; el rebrillar dels
No era el París de les b!bliotesabres, fulles d'acer que vibren en ques, dels museus, de les arts, de
!es mans enguantades de l'oficial!- l les ciències, flor de civilització. No
•at; un!!ormes luxosos que més que era ni el París alegre i despreocut!n la guerra veritable fan pensar pat dels music-halls i de les «boi~n els soldats de plom; clarins 1 tes» de Montmartre, que fa olor de
.a.mbors: músiques militars inter· xampany, de perfums de Guerlain
;)retant himnes bèHics, cantant les ! de carn de dona jove i neta; el
¿lòries nacionals -glòries que mol- deliciós Paris dels amors fàcils, de
.es vegades són salvatjades-; una les mitges de seda i els llavis pin:nultitud endiumenjada, riallera, amb tats.
ma gran propensió a badar, amb
No: era un Paris terrible, del!,ma gran propensió a gaudir dels rant, cridaire, ebri de venjançaespectacles que el poble creu gra- que és el vi que més aviat puja al
tuïts-però que li costen molt cars- cap-, que vivia més aJ carrer que
com són les parades militars, les a casa, que cridava nit ! dia: «La
arribades dels reis per dret div! ... ; guerraà La guerra! A Berlín! A
banderi1S, banderes flamejants en Berlín! A Berlin!»
¡'aire triomfal. Tot plegat té un to
Era un Parts turbulent que trenespectacular i convencional que el cava vidres, que esguardava amb
públic ingenu no sap veure. Sense desconfiança els estrangers, que en
aquest to espectacular i convencio- lloc de lllbres volia armes.
nal, però, moltes coses no s'aguanEra el París de l'agost del 1914.
tarien. Per això la reialesa sempre Era el París xovinista~n el qual
queda una mica d'opereta.
ressuscitaven el patriotisme cursi de
Jo recordo que una vegada, a Ma- Déroulède i l'odi a Dreyfus-, que
drid, ja :>~vint',llda la República--h assasslnava J aurés.

xode de dones, vells i criatures que 1
fugen de la follia vesànica de la
guerra. i van hom no sap on. A les
mars, els submarins torpedejant vaixells de viatgers.
1
Gasos asfixiants: la propina..

unes mans que s'unien 1 s'apreta- viures avariats, blat, oli, vi, etc. Els na. infinita!- tenen
i%
ven damunt el pit, una veu feble i' cabarets eren plens cada dia. Els fa-, vidues els orfes El l~s lllares :es
humil Sl, colpits pel seu aspecte bricants -gent d'ordre, dels de «una desco~egut és ~ burfllte del ~!dat •
tristissim, la miràveu amb afecte, us pàtria., una dona i un déUJ)- es que hom ha !et a lea més sa~t
regraciava amb un gest polit i emo- 1compraven automòbil, tenien «que- dat desconegut! Que shmares.
E! so¡.
0
clonat.
r!da», telen la. joventut. Mentre Suïs- les mares qui era el
Preguntin a
El seu fill, un d'aquests minyons sa era el cau que en podríem dtr gut! Totc{s respond soldat desconealegres i forts de la Xampanya, ha- 1 oficial de l'espionatge ~ncara que negats de llàgrime:S.~· amb els Ulls
Aquí hi havia un po- l
via mort a Verdun. Abans de mo- l aquí també patíem aquesta plaga-, da per una emoció e la veu o!~gable
rir, h~vla pregat a un seu company les grans ciutats espanyoles: Ma-Era. el meu fill! ntranyabJe:
1917. Fa tres anys que dura la
de trmxera:
drid, Bilbao, València, i sobretot BarAra les veus de guerra
guerra. infame. L'automòbil d'Estat I
-Si a tu et donen pernús aviat, celona, esdevenien escenari de la disItàlia 1 troben ressò a Al neixen "
Major avança, no massa. fàcilment,
ves a veure la meva mare. Es molt bauxa més abjecta i estúpida.
tàlia, país de feixisme ¡ dee~ya. I.
pels camps del Mame. L'automòbil
bona 1 ja velleta. S! no s'ha mort
Hl ha un refrany català segons el Les dictadures només tenen e ad~.
d'Estat Major està ocupat per homes
de pena en saber que ja no em veucivils: escriptors, periodistes.
rà mai més, la trobaràs a Arcis-sur- qual «no hi ha. res pitjor que l'es- sió: arruïnar el país a pro!l~a m1s.
pital!sme. I, naturalment
del ca.
El paisatge era una cosa de peAube, el poble de Danton. .. Vés-hi, pardenya que esdevé sabata».
nen un canú: la. guerra• només •·
..,.
sombre: arbres secs, negres, mutilats
1 sents?... Em sents?... Oi que hi aniDurant la guerra, les espardenyes, cam1
del crim.
• que és el
pel vent ferotge de la guerra; boràs? ... I digues-li que jo, abans de esdevingudes sabates, ho emplenaven
Una mà tallada, al catre d'una
ques enormes, obertes pels obusos, a
morir, hauria volgut abraçar-la ... Di- tot: els grans hotels, els clubs, eiS
la terra erma.
gues-U que si l'hagués poguda abra- teatres, els mus!c-halls, els cabarets,
Treballadors del m on
• 1.•••
trinxera alemanya
I, de sobte, un munt de runes.
çar hauria mort més de gust... 1 l'a- les sales de joc, les alcoves de certes
Contra
l'afany
Imperialista
-Què és això?
veu aguda de les sirenes, el soroll braçada que jo no he pogut fer-li, senyores de més o menys categoria. tra el suïcidi coHectiu que és ~ con-Què era, voleu dir. Era un poble. dels
fes-la-hi tu I
Ells, els que enviant mantes de borcanons de bombardeig.
S'aguanta encara algun tros de
Al company li donaren permís, el ra, sabates de cartó i llegums ava- ra, contra els que s'enriqueixen ~rb
paret, pocs. Entre ells l'església. Les
millor: la llicència. Abans d'anar a riats, podien comprar automòbils 1 la sang humana, uniu-vos, treballadel món 1 Treballadors d
esglésies, que allotien imatges de
Cal guanyar-se la vida Arcís passà tres mesos a l'hospital. creus de brillants a les prostitutes dors
fusta o de cartó, sempre estan consI no pogué acomplir el que havia 1 emborratxar-se de xampany, s'ale- camps, de la mar i de les cluta~
•
truïdes amb materials més bons que Boulevard Sebastopol. Capvespre. promès al moribund, no po¡tué a- gra ven de la guerra. Per a ells era uniu-vos contra la. guerra!
no pas les cases dels pobres, on han Poca gent. Algun burgès que l'any braçar la mare velleta que s'havia un negoci.
Teniu una llar; teniu una mar
d'allotjar-se humanes criatures. Hom 14 devia cridar, amarat de patriotis- quedat sola, perquè un obús, en esuna esposa, uns fills. No vulguet• ue,
No ho era, però, per als que mo- ~ la vostra llar hi hagi llàgrl~~
veu, entre les runes, una màquina me: «A Berlin! A Berlín! Visca la clatar, li havia arrencat els braços!
rien destroçats a les trinxeres. No meparables. No vulgueu endolar eb
de cosir, un piano, un llit, un bres- guerra!» ... però que després ho penho era per a les pobres mares que anys senectes de les vostres marea.
sol, un armari amb vaixella trenca- sà millor i cre!é que, mentre els alAI
jardí
del
Luxemtres anessin a morir als camps de
es queda ven sense fills.
da, un altre amb llibres, mobles.
No vulgueu fer més vídues. No vulburg, sota un sol de
gueu fer més orfes.
Aquí hi havia un poble; un poble batalla, ell, amb els seus crits, ja
havia
complert;
algun
«pelut»
amb
Primavera
amb homes i dones ! criatures; un
Teniu a la vida una missio més
permls. I les dones de sempre, les
L'afany imperialista
poble on la gent treballava. en pe- pobres
i miserables criatures que
Ha
passat
el pesombre de la. guer- 1
noble que la d'empunyar un fusell·
tits comerços, en felnes del camp; fan fira de llur cos.
ra. Hem tornat a. Parts. Parts, com
Tornen a sentir-se veus de guerra. teniu la missió de treballar, que ~
on les mares bressolaven t>ls fills peEs a dir: algunes més que les de
sempre, menys desimboltes que les
altres, noves a l'ofici.
Una d'elles puja els graons de
casa seva -una cambra en un hotel misèrrim - acompanyada d'un
home, un amic nostre català que
l'endemà agafarà el ràpid de Cerbère. La dona és jove 1 vesteix de
negre. Té un aire humil, llastimós,
covard. Ls. cambra. és bruta té una.
finestra que deixa veure ur{a teoria
de terrats i mansardes sota el cel
lívid de París, i fa pudor de cols bullides i de perfumeria barata.
A més del llit, hi hs una calaixera, una taula, un parell de cadires,
un rentamans, un gerro d'aigua. I
la. irld!spensable «guitarra» per a la
higiene íntima.
En un recó, darrera un paravent,
dorm una nena. de dos o tres anys.
Damunt la calaixera, entre b!belpts
de qualitat lnfima, el retrat d'un home jove, vestit de soldat. Al marc
de la fotografia, una glassa negra.
La dona explica, molt dignamen~.
tot procurant no fer melodramàtica
la
situació, però amb la veu molla Tants foren els morts, durant l'oo upacló de Corfú, que calgué estibar els cadàvers en barques I abocar
Mès cadàvers. El pas dels exèrcits deixava aquest rastre tràgic sobre (ilS camps de Bèlgica ¡ de Frnn~"
de llàgrimes:
la sinistra càrrega a alta mar
República que avui velem com a tratits; on els · vells revivien, recordant-~ ~u marit.
cada
prima
vera,
ressuscita
I
fa.
olor
I
Sembla
mentida però tornen a sen- la. missió més noble atorgada a l'hovés d'un vidre disminutiu i brut-,
O la guerra 0 la fà- los, els dies daurats de joventut; en -Si?
de violetes noves, de lllbres nous, tir-se veus de g~erra. La humanitat, me: treballar.
un xofer, un xofer esparracat que
alguna casa, a les tardes i a les nits
· a1 cap de dos mesos de de noies noves.
és que no té memòria? o bé t.:; que
Treballadors del món: uniu-vos
tela més llàstima que goig, em deia:
brica de municions
d'estiu, una noia tocaria el piano; a
Al Luxemburg, el jardi dels estu- no té vergonya?
contra la guerra!
-Aquest ja no és el Madrid d'a.Vivia a Paris des d'un any abans. les nits d'hivern, alta ja la nit, hi guerra.
- I aquella nena?
d!ants i deis idiHis dels estudiants
bans. senyoret! Aquell Madrid! Era escriptor. Treballava per a la havia segurament una. flnestra iHuVergonya i memòria - i una. peLLUIS CAPDE\ ll.A
-La meva filla.
hem vist un espectacle llastimós que:
Aquell Madrid fastuós de Ja monar- casa editorial de Louis Michaud i mlnada -aquestes finestres de poEl
nostre
amic,
que
és
un
sent!des
del
1918,
no
és
nou
a
Paris,
ja
quial Aquelles sortides magnifiques per a la casa Garnier. Tenia la cor- ble llluminades a la nit, tan evocadel «Real>>! Aquells porters que cri- responsalla d'un diari de Barcelona. dores!- que devia ésser la d'una mental, .sense pensar-s'hi més es posa que el podeu veure indistintament
al parc Monceau, al Bosc, en algun
daven: Medina Sidoniat Albal Ta- Això li havia permès de fer el des- cambra on un home llegia; en ajardi de Passy: un mutilat de la
mames! Medinaceli!
cobriment Importantíssim que París quest llit s'estimaven dos éssers que
guerra. Aquest no pot valdre's de les
I a mi em feia molta gràcia, una era més lluny que Barcelona. Per ara qui sap on són.
cames ! el passegen en una butaca
gràcia trista, veure aquell pobre ta- una raó: perquè les cròniques que
Abans aquí hi havia un poble. Ara,
I amb rodes. Li manquen un braç !
xista vestit de parracs i amb ca- enviava des de Paris arribaven a després de passar-hi la guerra amb
un ull; té la meitat del rostre devora de fam, que enyorava un luxe i Barcelona en dos dies, i, en canvi, les seves ales sinistres, b! ba un
rada per la metralla.
una aristocràcia que a ell no el be· els diners qae l'administració li en- munt
de runes.
Hi parlem uns breus moments. En
neficiaven en res.
viava des de Barcelona algunes veL'automòbil reprèn el seu carn!.
les nostres paraules hi ha llàstima,
Després un altre home d'humil gades en trigaven quinzet
Lluny, el canó. Per lluny que sigui,
hi ha pietat. Ell, però, que hauria. de
condictó social em confessava que. Era un diari pobre. No <iiem bon- però, sempre serà massa a prop.
maleir la tràgica aventura que l'ha
no estava tan content de la Repú- rat perquè després es dedicà a cauconvertit en una desferra, ens diu,
blica co~ _de la mon~rquia perquè I tar les exceHències de ls gentussa
Les catacumbes de
amb una v~u espessa d'odi, de l'odi
la Republica «no feta tan bonic de la dictadura.
més estúpid i vil:
I
París
com la monarquia».
Li digueren que, com a estranger,
Acabat el gran reportatge de La varre
Encara hi ha gent prou curta de tenia tres camins a seguir: anar al
-Alemanya,
senyor,
encara
no
ha
Parts, 1916. Viatge de retorn a Cagambals, pobra gent que el cap no front - ! no precisament com a pequedat
ben
castigada.
Els soldats
«MON
A LA
els serveix més que per posar-hi la riodista--, treballar a una fàbrica de talunya, després de la visita al front.
ja compliren, però després els diploParts és una. de les ciutats més
gorra o pentinar-se, que volen no municions o tornar a la seva terra.
màtics
no
saberen
estar
a
la
nostra
que
amb
tant
d'èxit ha publicat el nostre diari,
una forma de Govern que solucioEra un home de bon sentit, un vitals, més dinàmiques, del món. Pa
altura. i ho espatllaren tot. Ah, s!
ni els problemes del pals. que pro- home civilitzat, I, per tant, la guer- rís, abans de la. guerra, reia i canvlngués
una
altra
guerra
1
tava. als cafès del barri llaU, als mu
HUMANITAT
curl que els problemes no esdevln- ra. li semblava. una salvatj:~.da.
-Hi tornaríeu a anar?
sic-halls i cabarets de Montmartre.
guio conflictes, sinó un Govern de
't'ornà a la seva terra.
-Ja ho crec!. .. Es a dir: hi tornaacaba d'adquirh una altra exclUsiva ventabletnent sensacional
Paris emmudi a conseqüència de la
festa major, espectacular i de coloria si no estigués com estic.
guerra. Les mirades tenien una. fequo els nostres lectors seguiran amb Igual o maJor Interès que
raina
Les delícies de la ci- bre de recel, d'inquietud; les boques
l'antenor, sobro un dels temes que més han apassionat darrera·
Són els que seguetxen el pas dels
vilització
estaven contretes per l'angúnia. ELo.
Uibres de text
ment els grans públics de tot el món.
soldats pels carrers; els que van n
L'espuma encesa als Balcans ha avions alemanys volaven sobre París
veure la sortida del «Reall>; els que
Algun escriptor -recordo vaga- ¡
pres increment i els camps d'Europa Hi havia hagut victlmes: un Infant
van a rebre els arxiducs.
gament- ha combatut els llibres de
una
dona
...
E:s tracta de IIW.Qïioii=mtiiEIIli-iiltrr•...a.--~-----•
són
un
immens
i
repugnant
~~
-or
HI ha, però, una altra mena de
guerra. Tal vegada perquè els d'ell
De nit no s'encenien els llums .
gent que actua d'esgarriacriatures. xador. Guerregen Alemanya, França,
no
es
venien.
¡
Són els lnquiets, els neguitosos, els Itàlia, Anglaterra, Sèrbia, :Sulgàriil., sols patrullava. la pollc!a. No pod!eu
Jo crec, en canvi, que la lectura
descontents, els que hi veuen més Rússia -que eixirà all!berada de la sortir de casa perquè tot era tancat
dels llibres de guerra és molt conI
resultava
perillós
passejar
oeis
car
enllà del nas ! no estan per mol· guerra-, Bèlgica - l'ún1ca actitud
venient. Per als que hi han anat, i,
xigangues. Són els que creuen que un xic digna. de la tragèdia--, els rers. Però també ho resultava quesobretot, per als que no hi han aels arxiducs, els que van a Sarajevo Estats Units, a darrera hora, i per dar-se a casa. Calla tenir hermètica
nat. Jo declararia aquests llibres de
ment tancades les finestres ! els bal
Es r~:ce.lt el recoro del oescoilr1ment, en la l&r\.lor pJ.ssa.....
o a qualsevol altre lloc, són ene- a cobrar-se l'ajut.
lectura obligatòria a tots els joves
L'aire vibra amb l'esclat dels grans cons.
sobre les platges de l'lila de Marchena, per uns pescadors califormics del poble I amics de viure amb
de
qutnze
a.
trenta
anys.
Com
que
De sobte, en el silenci de la nit.
obusos del 42 ! del 75, dels csraphl'esquena. dreta.
nians, dels cadavers de l'alemany Lorem: 1 del noruec Nugguro,
no ho puc fer, us prego que recor- 1
Aquests no poden aplaudir el pas nells», de la fusiller!a, de les gra- xisclaven perllongadament les sire
am1cs, un 1 altre, do Ja famosa baronessa de Wagner.
deu aquests i que els llegiu:
nes:
s'apropaven
els
avions
enemics
nades.
La
terra
és
clivellada
per
les
dels reiS o dels arxiducs perquè
Aquesta dona estranya, convertida al culte de 11 Natura, eAI·
«El Foc» i «Claror», d'Henri Bartenen les mans ocupades: per una municions 1 pels camins de taup que Llavors les escales s'emplenaven dr
busse, editats, respectivament, per
lada
voluntària amb un p3t1t grup a les 111es lialapagos, no
gent
que,
més
de
pressa,
corria
als
pistola o per un punyal. La pistola construeixen els homes. San~t 1 fang.
«Cénit» ! Caro Ragglo; «Res de nou
aconsegul portar a la sova solitud salvatge més que les passions
és una. arma més pràctlca, més efi- Una pudor inaguantable d'orins, de subterranis. S'hi feia un xic de bro- Els horrors de la guerra. - Òona a l'oest», editat per Proa; cEl serde la humamtat civilitzada.
caç !, sobretot, més neta que el pu- brutícia. de pus, de carn corrompu- ma. Peró la. sensació no deixava sèrbia penjada per les tropes búl- gent ?rischa», d 'Arnold Zweig; «QuaUna tug1t1va del petat grup, la senyora oora Stro.:cnt~r, de I&
nyal: el punyal s'embruta de sang. da. Als filats de les trinxeres. com d'ésser angoixosa.
gares d'acupació, durant ols primers tre d ln!anteria», de Johannsen; «Els
Les sirenes seguien xiulant el seu
La pistola guarda en la recambra un trofeu de la civllització, restes
qual es parlà tambe molt, ¡unt amb el seu compani, el doctor
mesos
de
la
gran
guerra
que
teníem
dotze
anys»,
de
Glaeser
;
una mena dt> confits de plom On humanes. Ciutats bombardejades. E alerta desesp€radament. I, entre la.
Ritter, anota dia per daa els epiSOdiS d'aquest extraorc.mara estorç
cEls generals moren al llit», de Har- ~
per crear un nou Eàen, que havia de naufraga r en la més tràgica
l'americana, deixa damunt la. taula. risson Yale, edltat per la «Cén!t»
de les aventures...
un bitllet de cent trancs, s'acomia- l'editorial que més i millor ha tre~
da de la pobra dona 1 baixa apres- ballat pel poble.
Dora Stroecher Koerwm acaba d'arribar .. Euro¡.a 1 hi venut,
Aquests
llibres
els
declararia
de
sadament l'escala.
a un alt preu, les seves Memorles apassionants.
lectura
obligatòria
als
joves
que
mat
. Per aqui també ha pa.ss.'\t la guer·
LA HUMANITAT, atenta sempre al servei oel seu públiC,
ra, ha desfet una llar ha deixat u- no han fet la guerra. Als que l'han
cada dia mes vast, acaba d'adQUirir L CXCLUSIVA I-ER CATALU·
na filla sense pare Í ha convertit feta, sl no són uns imbecils, no els
NY A de la publicació do
j una. dona honrada en una prostl- cal la lectura: en tenen prou amb
l'experiència dolorosa.
tuta.
El negoci de la guerra
L'última abraçada
No us deixeu in!luenciar per tòdel fill
pics !llocs comuns; no us deixeu lnAquesta és una velleta. que viu nuenclar pels lirismes cada dia més
En prox1mes cUichlns començ.,.ró!ro ta pu.DII.-:a ... ,o a.:.s ¡:r1m~ri
-hi ha na""scut i hi morirà- a Arc1s- tronats del fals patriotisme: la guerra, excepte en casos de defensa, é~
sur-Aube.
caprtots de les apassionants Memorlcs.
-No té tants anys com sembla sempre un negoci. Per documentar-ens diuen-. La des¡rràcio. l'ha en- vos, perquè sapigueu el com 1 el perquè del més cínic 1 salvatge dels ne·
vellida molt.
Es una dona vestida de neil'e -a gocls, us recomanem un alt re llibre:
mesura que la guerra creixia, la eLa internacional sagnant dels arDemaneu cada matí
França, 1 és de suposar que a Jes maments», d'Ot Lehmann.
Ja no cal parlar de la fortuna dels
altres nacions beHi¡terants passa\a
HUMANITAT
el mateix, es vestia de dol- que pas- Krupp, dels Schneider. Cal recordar,
sa porugament per lo. vida, plena només, els qui s'aprofitaren de la neu(el diari popular de Catalunya)
d'un esbalaünent dolorós. Tenia una tralitat espanyola per fer irans forfaç pàHida 1 marcida, uns ulls blaus, tunes enviant als aliats mantes de
Dura· 1 1.,~ .r ·~ ;.. •
més per a plorar que per a mirar, borra, sabates de sola de cartó, quealemanys, molts pa lsan~
.ell! I d!lnes - :ore<l aruscllats ~t;::: .•
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'Llegiu·avui i cada dia LA HUMANITAT el vostre diari

