.
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EL TEMPS. - A catalunya el cel esta eerè per l'Interior I bol•
rós per les costes de Barcelona 1 Tarragona I gairebé cobert per les de
Girona. Els vents són encalmats per l'interior I fluixos o moderats per
les costes ¡ predominant els de sector Nord. D~rant les darreres 24
hores s'han registrat precipitacions d'lmportàncaa. Les temperatures
extremes han estat: màxima, 28 graus a Seròs I Pobla; mln lma, 1 grau
al Port de la Bonalgua I Angolaster.
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EL DELICAT MOMENT INTERNACIONAL

lemanya ha trencat el seu estrany silenci
Guió del momenf antena Per .reclamar colònies a la l~rmux i ~~ mom~nt IDiíti[
possessió de les qua ls es

~pd~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gil Robles ha dit a santander
que no vol jer una unió de dretes
«a latigazos>> i La Naclón li r eplica que per ara els qui tenen molt
a dir són les forces de la vora de
la Ceda, agraris inclosos. També
es queixen els dictadors de la frase gilrobliana: «no le importa caer

ALEMANYA DEMANA COtONIES

En l'apassionament que s'observa a tot arreu al voltant del conflic-

te !talo-etiòpic, desconcertava el silenci d'Alemanya. Haurleu dit que
ffitler es mantenia a l'aguait en espera que els altres decidissin per tal
de fel sentir el pes de la seva presència amb un altre cop d'audàcia com
el del trencament del Pacte de Versalles. El cop d'audàcia que tothom
esperava, l que en realitat no està pas descartat, era la Imposició de
l'Anchsclus als austríacs. Hauria estat la coronació de l'obra d'un home,
tot suspicàcies, d'història tèrbola: Von Papen. Finalment la premsa alemanya ha trencat el silenci; tots sabem que a Alemanya -com a Itàlia- la Premsa només parla quan el Govern vol o li convé.
I Alemanya ha trencat el seu silenci reclamant colònies. Sorprèn la
seva petició? No, en absolut. Fins es pot assegurar que el moment de ia
demanda no podia ésser millor escollit. Ja ni a Ginebra, ni a Londres,
n1 enlloc, creu ningú que Anglaterra s'entesti a demanar l'aplicació...._ de
sancions a Itàlia. Molt menys ,encara, es pot esperar que ho faci la Societat de Nacions. No hi haurà. mai la unanimitat que reclamen P}S
Estatuts de la Societat, tot 1 que una acció absolutament conjunta i universal seria l'única manera d'evitar la guerra d'Abissinla i la que pogués
venir com a conseqüència d'aquesta. Però aquesta unanimitat falla per
Ja seva pròpia base en el moment que existeixen tres Estats importantlsslms, Estats Units, Alemanya 1 Japó, que no en són membres. Un Rol
que falli, tot el que es pogués bastir sobre l'eficàcia de les sancions aniria per terra. I, sobretot, amb un sol d'ells que no acceptés les sancions,
seria ja un perill de guerra generabtzada. Una petita escletxa que Mussolini trobés en el front general contra d'ell, per a Introduir-hi la discòrdia, li seria suficient per a provocar la guerra amb la qual amenaça.
Els altres trencaments, un cop iniciada la lluita, serien cosa de dies, potser només d'hores. Per damunt de l'interès de la pau hi hauria Immediatament l'Interès de cada pals pels avantatges que pogués oferir la
guerra. No hem d'oblidar que només són dues les grans potències realments Interessades a mantenir l'«estatu quo»: França 1 Anglaterra, que
tindrien al costat la Petita Entesa.
Es, per tant, un somni pensar en la unanimitat absoluta que podria
eVitar la guerra a través de la Societat de Nacions. En tot cas, es pensa
amb això amb la possibilitat que s'allargui la situació estacionària d'ara,
amb la convocatòria d'una Conferència Mundial, feta per Laval?
Sl fos aixi l'ocasió de parlar no podia ésser més oportuna per Alemanya. Sl s'ha d'anar a una Conferència que no podria fer altra cosa que
revisar Mandats, Protectorats 1 Colònies, no hi hauria manera humana de
negar aquest dret als alemanys. El Tractat de Versalles en realitat ja no
existeix; essent aixi no hi ha cap raó per no acabar de tirar-lo per la borda
per inservib!e i adjudicar a Alemanya algun dels territoris que tenen la
dissort d'ésser considerats com a dignes de merèixer protecció dels pobles que es diuen a ells mateixos superiors. Si es ced1a Etlopla a Itàlia,
com es podria negar Libèria a Alemanya , posem per exemple? Si França ¡ Anglaterra es deixaven retallar una zona de les seves colònies o
protectorats, ¿amb quines raons, 1 sobretot amb quina força, podria Portugal oposar-se al fet que 11 retallessin les seves? Les raons adduïdes pel go.
vern portuguès, de la conquista 1 descobriment, si no van recolzades amb
una potencialitat efectiva, són de molt poc pes en el joc de la po1itica
Internacional.
Però hi ha més encara. No seria cap disbarat suposar que de Ginebra mateix no en sortís una tórmula hàbU que permetés quedar mig lJé
a França i Anglaterra per a cedir Etiop1a a Itàlia. França evidentment
no hi tindria res a dir. No s'ha parlat del sistema de penetració utilitzat
pel Japó a Manxúria 1 de la fórmula de guerra posada de moda pel Paraguai 1 Bolivia sense declarar la guerra? I cal tenir en compte que se
n'ha parlat com d'una solució desitjable. Seria una manera de quedar
tothom bé. En tal cas també seria ben dificil la situació de França I Anglaterra sl s'entestaven a negar les colònies a Alemanya.
1 mentre tots aquests mterrogants floten en l'ambient d'Europa,
mentre es va formant a tot arreu la psicosi de guerra com una cosa Inevitable, Mussolini fa maniobres espectaculars sobre la frontera d'Austria,
com per amenaçar Alemanya, però en realitat advertint als seus aliats
de Stressa, ¡ a. tot arreu creix d'una manera vertiginosa. la màquina de
la guerra, que s1 ara no es posa en marxa s'hi posarà més endavant perquè serà més forta per ella mateixa que la voluntat dels homes, per més
ferms que siguin els seus propòsits de pau.

DfS DE PUfRTO SANTA MARIA

Visites a ls
empre 50 na f S
Puerto Santa Maria, 27. -A fi de
!:aludar els senyors Companys, Lluhi
I Comorera. segueix desfilant pel Penal d'aquesta població gran nombre
de persones 1 comissions, desitjoses
d'aprofitar els dos dies setmanals
que, segons el Reglament, tenen de
\'lsita pública el President i ex-Consellers de la Generalitat de Catalunya.
Entre altres visites, recordem en
aquesta. darrera setmana les seCU.ents:
Una. cornlssió de ferroviaris d'Utrera; "lzquierda. Republicana", de la
hlalelxa. població; senyors Joan Píetro, Ranúrez i Estrada, de J\ladrld;
Ballester, de Toledo; Víctor Glaniano i 1\lanuel Ramos, de Tarifa; Requena., de Sevilla; "Junta L!beralista·•, de Còrdo\'a; J\.1anuel Muñoz, diPutat per Càdiz; Cassí, de Puerto
Santa María.; Fernà.ndez: Vallhonrat,
b~e Cornellà; !Uarés, Pina, Calvo,
n lbalta, Garcia Fornés, Menéndez,
Ralllos i molts d'altres. Tots ells eon\'ersaren llargament amb els empresonats, l'alt esperit dels quals po-

en el combate, en el fragor de la
lucha, víctima de un balazo de <as
derechas» per la senzilla raó que

les dretes no tenen més que polvora i rosaris.
I posada a trobar pèls, el diari
de Delgada Barreta li diu al «Jeje, jefe» que no ha pogut jer res
i que els seus ministeris són un
desori, excepció feta del ministeri
del senyor Salmo1t perquè uo
hi entra ni hi surt, que no ja res,
vata.

•••

La premsa mondrquica remena
el bellicisme amb aquella tnc.;)nsciència del <<patriota>> que con{i¡¡,,
quan és el moment, en el patrtotisme dels altres. A aquest xivarri
dretana-monàrquic cal oposar-hi
la conducta clara i veritablement
patriòtica de la premsa esquerrana que tira bala rasa contra qualsevol conflagració.
Cal remarcar el comentari serè
t digne amb què el nostre diari
acompanyava ahir una nota sobre
la constitució a Barcelona d'UI!
Comitè pro Abissínia. Compte amb
aquests tocs perquè l'altre dia
nia d'Anglaterra una crònica dient
que a Etiopia s'han rebut oferiments de catalans.
Cal no jugar a conflictes.

ve-

•••

No hi ha més remei, l'harmonia
s'esberla en tot el front. A la lluita de <<guerrilles>> que han encet!Lt
els del 2 de gener ara cal afegirhi una nota-metralladora que FI
Debate adreça al senyor Dualde.
La nota, que no té res d'amable,
li diu al representant de don Melquíades que «le ha engañado>>. PCI
que es veu s'ha deixat en un J.ecret una escletxa per on ha d'rntrar al professorat universitari nr¡
sabem qui.
Dualde <<ha engañado>> a El üebate; sí que estan deixant be 111
con!levà.ncia de per allà.

•••

Un tal Hernàndez ~xplica La
Veu- ha inventat una dit•isió tJrritorial espanyola que de portar-s~
a cap convertiria el pafs en una
fantàstica barreja. Però tot i això encara hi ha una cosa pitjor,
i a aquesta és el comentari que
hi ta La Veu:

«¿Què ~;erà aquest senyor Hernàndez I qui el mou? ¿Serà c.1
«federal» lerrouxista o un enrolat
a la colla que va votar la !!el v~
xant del 2 de gener?>>
Pel que es veu, els «illustt es

amicS>> comencen a prepara-se l!t

retirada i !le quina manera/

•••

Llegim a El Cerreo un mani test
que ens innova que el darrer diumenge d'octubre els requtès jaran
una concentració a Montserrat. M
nosaltres ens n'ocupem és perquè
els ciutadans dels pobles veïns al
Monestir no els vingui de nou si
senten trets puix que es tractar.t,
simplement, seguint la tàcti~a
reeixida a Poblet, de manifestar
l'alegria amb què els carlins es
coHocaran <<sota el mantell de la
Verge Moreneta».

•••

El rector de Coll-Blanc no para
enviant comunicacions als gestors.
L'home ha llegit a El Debate 'ltte
les coses han canviat molt i v ; l
fer partfcips els prohoms de la
situació de la seva alegria per la
inaugural de Sant Ram07l Nonat.
Esperem que mossèn doctor Florenci Bancells no s'oblidard d'invitar els radicals. Ara és l'oportunitat de pescar tot el bé de Déu
de Giralts, tota vegada que el
<ccaudillon els ha advertit la. mvrt
del partit.

EL MANIFEST DE
LES ESQUERRES
Ha estat sotmès a l'aprova·
ció dels socialistes
Alacant, 27. - El senyor Martlnez
Barrlo ha e3tat obsequiat pels seus
correligionaris amb un dinar a un
hostal d'Ifach on ha pronunciat, en
acabar un discurs, en el qual ha dit
que el manifest de les esquerres ja
està redactat I que seril. publicat
molt aviat, perquè ara està sotmès
a. l'aprovació del grup socialista, i
tot seguit es donarà a conèixer.

•••

I

Manuel Azaña passarà un
mes a Itàlia

Madrid, 27. - s ·anuncia que aviat
marxarà cap a Gènova I altres ciutats italianes el senyor Manuel Aza.
ña.
L'estada de l'ex-president del Consell a Itàlia durarà aproximadament
un mes.
------~---*:-----------

CONTRA LA PENA DE MORT

Ü~rg~ conltAar Hü MgAN trÀ T Les esquerres preparen un

*:-----El director de ula
libertad" processat

mJting a Madrid
Madrid, 27. - El pròxtm dia 5 de
setembre a les deu de la nit se celebrarà. a la plaça de braus de Tetuan un gran rruting de concentració d 'esquerres contra la pena de
mort, en el qual prendran part els
oradors següents: Eulàlia Pietro, de
la Federació Tabaquera; Eugeni A·
rauz, d'Izquierda FEX!eral; Vicenç
Marco Miranda, diputa~ a Corts,
d'Esquerra Valenciana; Gaietà Bolívar, diputat comunista; JUll Mangada, tinent coronel retirat, i Eduard
Ortega 1 Gasset, pel Socors Roig Internacional, el qual presidirà.
Es fan gestions amb diverses orgamtzacions perquè designin oradors
per a aquest m1Ung.
L'entrada serà completament gra-

.~· n<4tre bon amic el director de
Ant() Llbertad.t de Madrid, senyer
Ot Hermosllla, ha estat pro~t a requ~riment de Ja ~tCompa
~ de Ferrocarr1les del Norte de
enPana• per uns concepte:> em t'SOs
CQl:legUns .articles publicat:; pel nostre
Jut. a t que feten referèncm a l'a·
1llaneconònuc que continuament datUs ~n .~:> companyies de terrocars 1 Stat.
aa i{ltirn el contratemps pe.Gue pas~
P<>Pu.!ar pertoclista 1 11 renovem
tor~estea Circum.stànct~ la nostra
tuita.
amtstat i companyonia.

-

,

o

Angulo sttrt en defensa de la
Lliga., atacada per les esquerrts, 1
proclama, sincerament, la bona fel·
na catalani.sta desenrotllada per
aquells des de les gestores.
I la Lliga atacant la ciTerarJo/

•••

No ha de plaure a cap cristià
la feina derrOTista que etecta el
periòdic cristià El Temps. Hi iscriuen uns quants Jejocistes sob1 e
qüestions del camp però, val 1
dir-ho, no tenen nt norma ni ::-:
ció del que és el veritable cristí'tnisme agrari.
Es queixen que al camp catttld
molts propietaris que volen passar
per cristians endogalen els raba~
saires. I parlen de desnonameuts
i més desnonaments i vexacíons i:
<<...molts propietaris que ja quatre
dies ho donaven tot per perdut
pern;en tomar a les mitges o al
terç i a fer~e dir si, senyor, com
aquell que no ha. passat res».

•••

PeS1 a tots els derrotismes el
«Dia de Lerroux en oataluñ.l>)
marxa de debó. Renovación es
multiplica diàriament. Ahir pub;t.
ca~a una emocionant crid - a 1!
nens clerrou.rísten perquè arrosseguin els altres nens a reor'!
el ccaudillo» que tant estima Catalunya.

•••

Una altra noticia, que cont:ll
destacar perquè els radio-oients no
estiguin despret:inguts, ens imiC·
va que don Casimiro Giralt dis·
sabte vinent, a les nou, s'adreçarà.
al pais per mitjà de Ràdio Barcelona. Previngut&/

•••

Angulo diu que la minva en la
pro®cció tèxtil coincidi amb '1/S
governs de les esquerres.
S'equivoca, puix que mentre ks
esquerres governaren (i augmentaven els sa!aris a tot Espanya)
l'activitat en aquelles Jdbriques
era veritablement utraordinèlria.

o

Parla d'ell, dels monàrquics, de

creu amb dret
ALEl\lANl' A TROBA JUSTI·
FICADES LES PRETEN·
SIONS COLONIALS D'ITA·
LlA, PERO ELLS 'IAl\'IBE
VOLEN BOTI
Berlin, 27. - Les esperades repercussions de les ambicions colonials
d'Itàlia, ja s'han produït a Alemanya. En efecte, el «Deutsche Allgemaine Zeitung» declara que les 3.5·
plracions d'expansió coloruai d'ltàhd.
són completament justi!tcades, tant
més -diu- quant Itàlia, no obstant
els tractats secrets c¡ue condlcionart>n
la seva adhesió a l'Entesa, en el mcment de procedir-se al repartiment
del boti de la guerra, sorti amh les
mans buides, ja que les concessions
que se li feren no eren de natura·
lesa per satisfer-la.
El periòdic continua el seu article
amb les següents interessants paràgrafs:
«A l'igual que Pl Japó, ItàHa és
un poble sense aire, donat el constant augment de la seva demografia.

tiquen que en ella serà examinat l'estat del litigi italo-etiop 1 que hom redactarà un document sensacional en
el
qual la
seràpotencialitat
exposada, amb
rajutitade
xifres,
militar
liana.
UNA FASE DE LES MANIOBRES
Bolzano 27. - Durant la nit passada la ciutat de Bolzano quedà en
completa obscuritat per al desenrotr
llament d'un formidable atac aeri,
que constituYa una de les fases més
importants de les maniobres.
Plogué força i alxi no pogué temr
lloc l'anunciada Incursió dels aVions
«vermells», però hom apeBà al procediment de llançar bombes de paper de sofre des dels terrats de les
cases per a simular un atac amb
gasos asfixiants. Es declara que, teòricament, foren incendiats els edificis
més Importants de Bolzano.
Als edificis teòricament incend1ats
acudiren amb gran rapidesn eis bom·
bers, les tropes 1 les milícies de la
Creu Roj!'. Entraren en acció les ambulàncies 1 el personal sanitari 1 els
suposats ferits o víctimes dels ga~s
foren acollits en suposats hospitals
d'urgència.
Després del suposat atac aeri, fou
donada novament la llum i lo. ciutat
va reprendre la seva vida normal.

Ie s e sq uerre s de Is so e.I a 11. st e s
•

afege.IX que e' s on ha estat

sempre
"Espanya - diu - es posa en estat
de defensa. Ni més ni menys

Madrid, 27. - «Heraldo de ~
drid» ha publicat unes declaractons
que el cap del Govern ha fet a una
agència estrangera, concebudes en
els termes següents:
<<El periodista li fa veure que, situat al centre del republicanisme espanyol té al Govern que presideix,
coRabÓradors de la dreta i de l'esquerra, l que uns i altres tene~ por
que no pesi en l'ànim del prestdent
del Consell una excessiva Influència
del sector d 'opinió contrari.
El senyor Lerroux respon:
-Temors sense fonament. Estic on
tostemps he estat i só~ el de sempre.
-Hi ha algun perill de les dretes?
Què opineu de les suposades activitats pro restauració bOrbònica dels
LES 1\'IANIOBRES ITALIA- Romanones, Golcoechea i Calvo SoNES :: SON FETES Al\m telo?
-Els monàrquics -respon el seL'OBJECTIU TACTIC DE
DEFENSAR- SE D'UNA IN- nyor Lerroux- no són un perill per
VASIO PER LA FRONTERA a la República 1 cada dia ho seran
menys. No tenen homes. Llurs prinAUSTRIACA
Roma, 27. - Mentres de Nàpols i cipis s'han desacreditat, aqui com a
altres ports italians surten constant- arreu del món. La manca de titular
ment vaixells cap a Eritrea plens de adequat en qualsevulla de les brantropes 1 material de guerra, a la ques que podrien aspirar al tron i el
frontera del nordest, davant el Bren- descrèdit en què han caigut les faner d'enorme importància estratègi- milies que foren r egnants o pretenca, tenen lloc les maniobres militars dents, descrèdit dins i fora de les
més grans que s'hagin pogut desen- fronteres, contribueixen considerablerotllar a Europa, per a les quals ha ment a fer Impossible la causa momobilitzat Itàlia més de mig milió nàrquica a Espanya. Un cop estabilitzada la República, per obra d'un
d'homes de totes les armes.
Assisteixen a les maniobres el rel Govern serè, humà, respectuós amb
Víctor Manuel i Benet MlJSSOlini, 1 les conquistes polltiques, tranquil daprenen part en ella diversos ministres vant les amenaces i els crits revolucionaris, modest i disposat i complir
i altres alts càrrecs de l'Estat.
Des de les dotze de la nit del dis- la seva missió, què podrien fer les
sabte al diumenge, hom pot dir que anorreades dretes monàrquiques? Roel nordest d'Itàlia viu hores de guer- manones és un monàrquic platònic;
ra, puix que per a completar l'apa- Calvo Sotelo, ni és monàrquic ni reGoicoechea, tant se val que
rell escènic es veuen Circular cente- publicà;
sigui una cosa com l'altra. Cap d'ells
HITLER
nars d'ambulàncies conduint supo- no
pot fer res. Homes de llei, no insats morts l ferits i centenars de ca- tentaran
res contra ella. En tot cas,
Si es procedeL't 11. un nou repar- mions transportant suposats preso- no
aconsegwrien sinó una eflmera
timent colonial, l'Imp~tl alemany ners.
pertorbació
sense cap conseqüència.
Forces de la milicia. impedeixen el
també té el seu desig i dret de perEl periodista ha preguntat al secebre el seu. A l'igual que Itàlia 1 pas de certes carreteres als automo- nyor
Lerroux sl, descartada la pos·
el Japó, Alemanya, rebutjada pel bilistes i peatons, als quals tampoc slbilitat
perill monàrquic, n'aTractat de Versalles envers una Eu- no se'ls permet presenciar les ma- pareix und'un
altre pel costat de les esropa Central encara més restringida, niobres, com és costum en aquestes querres, I el
cap del Govern ha resque abans, té necessitat d'ampliar ocasions.
la seva base de colonització 1 d'obAssisteixen a les maniobres 80 caps post:
-Les
masses
necessiten cabd1lls
tenció de pri¡neres matèries».
I oficials estrangers, entre els quals per convertir-se en instruments d'aces compten els agregats militars de ció.
EL CONSELL URGENT, A- diversos països, entre ells França, AnEn arribar a aquest extrem el cap
JORNAT PER A DEI\IA
glaterra Unió Soviètica, Alemanya, del Govern s'estén en aprecí.ac!ons
Roma, 27. - S'acaba d'anunciar Iugoslàvia, Hongria, Bèlgica I Swssa. personals
sobre la. falta d'aquests
oficialment que el Consell de MinisA les maniobres prenen part 200 cabdills entre les esquerres espanyotres convocat per a les quatre d'a· diputats, 40 senadors, 15 ministres o les. Pec al senyor Lerroux, el sequesta tarda pel senyor Mussolini sots-secretaris d'Estat i altres alts nyor Manuel Azafl.a. no significa un
amb caràcter urgent ha estat ajor- càrrecs de l'Estat.
perill d'extrema esquerra. A l'esquernat fins a demà, dimecres.
Entre els senadors mobilitzats per ra d'Azaña hi ha els socialls, els
Aquesta serà la primera reunió del a aquestes grans maniobres, n'hi ha sindicaltstes i els comunistes. El seGabinet italià que es celebra fora de alguns que tenen el grau de general nyor Azafla, com altres republicans
Roma des de l'adveniment del règim El president del Senat, senyor Fe· - el senyor Martlnez Barrio per
feixista.
dcrzonl, és coronel d'artilleria; el ml· exemple 1 el senyor Sànchez RomànEls observadors concedeixen extra- nistre d'Instrucció Pública, senyor De resten més bé en aquesta esquerra
ordinària importància a aquesta re- Vecchl, tinent coronel d'artilleria; el republicana, l'organització de la qual
unió que es celebrarà a Bolzano en
preconitzava fa poc temps el mateix
(Passa a la. pàg. 4.)
plenes maniobres militars, I pronòssenyor Lerroux com a Instrument
necessari de Govern, i per això s'ha
guanyat l'atac de les dretes.
Tampoc, doncs, pel costat de les
• esquerres republicanes existeix cap
perill - afegt el senyor Lerroux per a la República. El partit socia·
lista governamentable, és a dir, capacitat per al Govern, I que l'ha
exercit ja moderadament, és un instrument avançat, però no perillós.
El perill de les esquerres existiria
Així ho ha afirmat el ministre de la Governació
acl, com arreu on comencen les utopies·.
Madrid, 27. - El Ministre de la • ta», on abandonaren el cotxe l fuPreguntat referent la seva lmpresGovernació manifestà als periodistes gxren a peu.
sió sobre Ja Llei de Restriccions, ha
que havien estat detinguts, convictes
El detingut Pere Aguero ha con- dit:
i confessos els autors matenals de !essat la seva participació en el fet
-La Llei de Restriccions ?retén
l'atemptat d'ahir, i els coautors per com a coautor.
ésser un exemple d'austeritat sense
participació en dit atemptat.
La discrectó amb què ha procedit exageració i aspira a produir un
Ahir a les onze fou detingut Anto- la Premsa -segui dient el minis- efecte tal i no solament un ingrés
m Navarro Marm, conductor del ta xl tre- en donar les notícies d'aquest important en el pressupost. No s bl
en el qual fugiren els piStolers, el fet, ha facilitat l!l. tasca de la policia val a demanar sacrüicls a contriqual no s'havia presentat a les au- 1 el ràpid coneixement de tots els buents, rentlstes i propietaris sense
tontats. La detenció fou portada a detinguts amb motiu d'aquest crim, oferir-los prèviament la garantia
cap quan entrava a la casa del seu
(Passa a la pàg. 5.)
d'una ordenació administrativa. El
arme Paco, el dels periòdics, del car- lli!!!!!'~!"!!!!!!~~!!"!!!!!!~"'!!'!"!~~!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!'!!"!!!!!"!!!!!!"!!!'!!!''!!!!!'!!!!!!!!!'
rer S:ilitre, 21. Després d'un llarg m- terrogatori, confessà que el seu paLA FAMILIA MUSSOLINI CAP A L'AFRICA
tró, Rafael Garcia i Garcia, el quai,
segons manüestà pertanyia a l'agrupació socialista madrilenya, podria
ajudar a la policia en la recerca dels
autors del fet. Rafael Garcia. ja estava detingut I, sotmès a un Interrogatori, digué que l'autor material del
fet era un tal Claud1, amb domicili
al carrer del General Pardiñas.
La policia esbrinà de matinada que
els cognoms de Claudi eren Martlnez 1 Gonzalez 1 que la casa. del General Pardiños on habitava, és el número 33 de l'esmentat carrer. Immediatament hom procedi a la seva detenció. Declarà. ésser ell qui estudià 1
planejà la gestació del doble atemptat i donà. detalls d'ell i acusà de
coautor Pere Aguero, amb domicili
a Garcia de Paredes, 52, on, en erecte el trob-à la pOlicia, 1 va detenir-lo.
El testimoni presencial del crim
-segui dient el senyor Porteta-, el
qual ha\1a \oist els dos subjectes sospito.s<..; voltant pel lloc on es cometé
l'atemptat i que presencià. l'execució
matehal de l'a.s.:>assinat, reconegué de •
manem terminant els dos detinguts j
com a autors del fet. Aquests foren 1
reconeguts també per l'amo I el xo- ! Cu:n ts saout, h;.n estat emb&rclts cap a l'Afl"lca Oriental els
el
11115 1
fer del cotxe en el qual !ugtren.
I
Les pistoles utilitzades, se¡¡ons di- gendre del «Duce ,,, A la roto apareixen, a bord del vaixell que els porta
gué Claudi, eren marques «Map& ¡ a Massaua, els dos fills de Mussolini - de blanc - 1 el comte Ciano,
eStan, i foren llançades a uns jargendre del C< Ducu, al mig
dinets davant el restaurant «La Huer·
<Foto. Keystone>

Han estat detinguts els autors de l'a
temptat a uns alts empleats de Ia
Companyia de Tramvies

Aquest numero ha estat

•

VISat

I

per

crèdit s'aconsegueix per l'equitat en
el repartiment de les càrregues, l'ho.
nestedat en l'administració 1 l'eficàcia en la Inversió dels tresors que
doni el contribuent a l'Estat.
Per últim el periodista plante.
ja al cap del Govern el problema.
de la politica Internacional, l el se·
nyor Lerroux respon:
«Espanya no s'arma ni es posa en
peu de guerra. El que es preten l'S
posar-se en estat de defensa, ni mé~
ni menys. Sl davant probables con~
metes hem d'ésser neutrals, ho serem
per la nostra lliure decisió. Sl hem
de muntar la guàrdia per tal que
ningú no disposi de nosaltres sense la
nostra voluntat, procurem posar-nos
en cond1clons d'oferir als amics un
Instrument de lluita i als nostres adversaris un perill. Les nostres disp·dsicions no es relacionen més que p'~r
coincidència en el temps amb cap
circumstància internacional.»

l'HOMENATGE A LERROUX
ENCARA NO HA PRES CAP
DETER~ACIO SOBRE EL
PARTICULAR
Madrid, 27. - El cap del Govern,
el qual arribà. ahir a la tarda a Ma·
drid a les set procedent de San Rafael, acudi aquest matf al seu despatx oficial a dos quarts d'onze.
A la Plesidència rebé entre altres
visites, les dels senyors Guerra del
Río 1 el ministre de la Governació.
A dos quarts de dues abandonà el
seu despatx oficial i manifestà que
havia. rebut les visites de l'Ambaixador de Bèlgica 1 del ministre de la
Governació, el qual bavia anat a donar-li compte d'assumptes del seu departament. També va visitar-lo el
ministre d'Obres Públiques, senyor
Guerra del Río.
Preguntat sobre sl tenia. alguna noticia, respongué negativament.
Respecte del seu viatge a Barcelona
amb motiu de l'homenatge que se li
prepara a aquella ciutat el dia 8 va
d1r que encara no havia pres 'cap
determinació.
Advertf als Informadors que aquesta tarda no acudiria al seu despatx
o~cial perquè romandria al seu dormcili particular preparant l'lndex
d'assumptes per al Consell de Ministres que es celebrarà demà a la Presidència.

------- *-----Llegiu LA HUMANITAT
Un editorial de «La Libertada.
Madrid, 27. - El periòdic «La. Llbertad» diu, en una de les seves edi·
rials 1 sota el titol «La hora de la
amnistiat:
«Abundan los bomenajes organiza.
dos por los grupos minlsteriales. Anteayer le tocó nuevamente el turno
al Sr. Lerroux. Dentro de unos dias
le volverà. a tocar en Catalufia.
Hace . bien. Cada uno es duefio de
orgaruzarse los homenajes donde y
como quiera. Y si son en Bafi.os de
Montemayor, miel sobre hojuelas.
Anteayer l" correspondió a don
Alejandro ser homenajeado. Después
dei banquete, cuando la digestión
de una gran comida babfa llenado
de eulorla los esp1ritus radicales
tuvo, como es lógico, que levantarsé
a hablar. Seria mútll buscar ideas
g~iales en su peroraclón. Fué un
discur.so. màs de los que prodiga en
esos últrmos tlempos. Habló del ensanchamiento de la base de Ja Repüblica, de su sacrlficlo, de su derecho
al descanso, de su republicanismo y
leal.tad de las fuerzas monàrquicas
etcètera.
'
Hubo en el discurso, sin embargo
un punto mteresante. .Fué aquel pà~
rrafo en que Lerroux, al hablar cfa
la tranqullidad absoluta de las últimas horas, dijo:
«Con su actitud, los obreros pare.
cen querer demostrar su patriotlsmó
en los momentos presentes y ello
tal vez nos haga creer que no està
lejos la hora del perdón, del indUltQ
o de la amnistia».
En realidad esa hora no sólo no
està lejos, sino que debla baber sonado ya, sl se Interpretaran los anhelos popUlares. España entera pide
desde hace meses la amnistia para
los l.uchadores obreros, para los republicanes auténtlcos que llenan las
càrceles y los presidios de España
Recuérdese el éxito clamoroso de
los pocos mitlnes pro-amnistia autonzados.
Si bubo amnistia. para los monàrquicos! sl hubo perdón y olvldo para
los militares del 10 de agosto, y los
responsables de los grandes desastres afrlcanos y las vergüenzas dictatonales y sl pueden pasearse libremente Calvo Sotelo y Berengue¡Sanjurjo Y Martínez Anido, tambié;i
debe baber amnistia y perdón para
los trabajad~res que lucbaron porque la Repubuca no perdiera las
esenclas que le dió el pueblo en un
glorloso 14 de abril.»

la censura

la humanitat
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Avui, tarda:

Nit. Gran êxit: LA CRIOLLA.
Tarda ButaQues, 1 pta. General,
0'40. Nit. Butaques, 1'50. Generlll. 0'50.

-·

~

¡ADIOS MUCHACHO.S1

AVUI, DIMECRES, TARDA, A
LES 5. Les millors butaques, 3 I
2 ptes:
Darrera representació:

d'Enric Suàrez de Deza, Protagonistes: Fuensanta Lorente
1
Ferran Porredón. f]xtt, gran é:Dt
d'autor 1 Intèrprets. Les •tollettes» de la sra.. Lorente, són
de la casa PICO. - Demà l cada dia, a les 5'30 1 10' 15 :

Nit, a les 10'15. Les millors butaques, 5 ptes. Exl.t delirant de
La revista del mestre GUERRERO
que dirigirà l'orquestra:

EL SOBRE VERDE

¡ADIO S MUCHACHOS !

Genials Intèrprets: Conchita Leo·
nardo, Olvido Rodrl&uez, La Van·
k6e. Maruja Gonzàlez, Galler;ul·
to, Llno Rodrlguez, Los 3 dia·
mantes negr.os, Paco Bernal, JO
bolllssimea vice-tiples. 80 artls·
tes. FASTUOSA PRESENTAClO.Demà, tarda 1 olt, éxlt grandiós:

Alacant, 32'20; Plates, 16'50; Gas E,
114'50; Chade, 399, operacions; Chade D, 80'80, paritat; Chp.de E, 81'20
paritat; A.igues, 180'25, 175'50; Filipines, 350, 348; Explosius, 126'50, 125;
Els Deutes de l'Estat, seguiren amb Rif, 63'75 61'75, 63'00.
~ssim negoci i només sostingueren canvis.
Les Obligacions Municipals, igual
que les Provincials i Tresoreria de
la Generalitat guanyaren un octau.
Les Obligacions ferroviàries, amb
abundància. de paper i sense fer a
penes transaccions, perderen terreny
gairebé totes. Les industrials, també
Preus a l'engrós del dia 26 d'agoot del 1935, facilitats pel CoRegi
un xic flu.l.xes.
Al sector de fi de mes, com ja Oficial d'Agents Comercials de
és costum, segueixen baixant totes Reus:
les Accions sense excepció; potser
Fruits
Avellana gra 1.•, 106 pessetes els
han trigat un xic a caure, però al
finlll ens han donat la raó, com fe- 41'600 quUos.
Avellana. gra petita, 99 ptes. id.
iem constar, puix que la puja que
Id. crosta negreta, 62 ptes., 58'40 q.
es notava als rotllos de fi de mes
Id. íd. comuna, 63 ptes., íd.
çra completament estemporànip. i es
Ametlla molla, 60 ptes., els 50'40 q.
portava. a massa. tren i sempre que
Id. gm llarg gs., 315 ptes., 100 q.
vénen aquestes puges i d'aquesta forId. íd. id. propietari, 300 ptes., íd.
m a, és senyal inequlvocp. de mal
Id. íd. esperança 1.•, 275 ptes., id.
temps que és el que ara està. passant.
Id. íd. esperança 2.6 , 270 ptes., id.
Potser algú va. riure's de les nostres
Id. íd. comú pafs, 265 ptes., íd.
impressions aconsellant prudència, i
Id. id. comú Aragó, 265 ptes., id.
àdhuc tant al comptat com al fi de
Id. fd. marcona grossa, 325 pts., fd.
mes en algunes de les nostres lmId.
id. íd. propietari, 285 ptes., íd.
pressions aconsellàvem que el que
guanyés diferències liquidés, puix que
VIns
crèiem que venien dies de prova. DesVi blanc camp, 9 rals. ï
graciadament, hem encertat i potVi negre camp, 9 rals.
ser també desgraciadament algú que
Vi blanc Conca i Urgell, 9 rals.
reia de les nootres impressions ara
Vi r osat, 8'75 rals.
plora. Això és la vida..
Vi negre. 8'50 rals.
En els temps que passem a la borsa
Vi negre Priorat sec, 10 rals.
hom s'ha de portar amb prudència.
VI negre Priorat amistelat, 11 rals.
perquè les circumstàncies no són pas
VI blanc Ribera Ebre, 9'50 rals.
molt falagueres.
VI negre Ribera. Ebre, 9 rals.
Vi blanc Mancha, 9'50 r als.
Les liquidacions que en argot burMistela blanca, 13 rals.
sàtU s'anomenen «OUS», estan a l'orMistela negra, 14 rals.
dre del dia. Se n'han menjat molts
Most blanc ensofrat, 9'50 rals.
i hi ha forces indigestats.
Moot negre ensofrat, 9'50 rals.
Preus per grau 1 càrrega de 121'6
litres, franc Reus.
Alcohol Industrial 96/97•, 260 ptes.
Andalús, 8'00; Explosius, 128, 124'50,
Id. refinat vinic 96/97•, 245 ptes.
lll5'65; Rif 64'25, 61'75, 62'00; Ford,
Id. destUat 95/96°, 240 ptes.
277, 260, 262; Aigües, 181'00, 175'2:;,
Preus per hectòlitre franc Reus.
175'75; Gas E, 114'50, 114; Petrolets,
Cereals • Farines • Despulles
5'20, 5'10; Colonial, 36'50 36'00; MontBlats de força, 56 ptes.
serrat, 81'50, 80'00; Asland, 67'00.
Blats comarca, 51 ptes.
Farines de força, 70 ptes.
Farines corrents, 64 ptes.
Farlneta, 42 ptes.
Tercerillo, 38 ptes.
Andalús, 8'00; Ford, 264, 261, 262;
Trits, 34'50 ptes.
Asland, 68; Explooius 126, 126'15,
Segó, 33 ptes.
126'00; Rif, 63'00, 62'75, 62'85; Aigües,
Ordi, 34 ptes.
177, 177'25, 177; Colonial, 36'00; Docks,
Civada, 33'50 ptes.
16; Felgueres, Filipines 341, 342;
Faves, 50 ptes.
Chade, 397.
Favons, 43'50 ptes.
Moresc (blat de moro), 42'50 ptes.
Guixes, 42 ptes.
Veces, 41'50 ptes.
Erp, 36 ptes.
Tot els 100 quilos.
Garrofes
Lliures
36'30
36'4.0
Fra ocs
48'~5
Garrofes, 5'50 ptes. el quintar de
'11"45
Dòlars
7'30
7'32
40 quilos.
Lires
59'90
60'20
Olis d'oliva
Marcs
2'1145
2'965
Reus superior 1.•, dècimes•. 180 pt.
Sulssos
239'10 239'35
Id.
id.
2.• de 1 a 2•, 170-175 ptes.
Belaues
123'50
124'00
Flot·lns
Id. fluixos, de 50, 165 ptes.
4'95
4'97
Escu~
~3·oo
S~l·~o
Urgell superior, dècimes•, 180 ptes.
Cor Praaa
30'60
30'80
Tortosa corrent, de 5•, 165 ptes.
Cor. sueques
1'87
1'89
Id. fi, de 3°, 167 ptes.
Cor. norueaues
l'Sl
1'84
Id. superior, de 2•, 167 ptes.
Cor. daneses
1'62
1'64
Id. extra, de 1 1/2°, 170 ptes.
Aragó fi, de dècimes•, 180 ptes.

REUS

Borsa del matí

Borsí del migdia

CANVIS OE MONEDES

TANCA

AnL

Awul

Ant.

FRONTO NOVETATS

Nit, a Ics 10'15, 11eaona de
l'«agrOdrama» en tres actes 1 en
vers, originals gairebé tota eUa
de Pérez Sànohez Neyra I Pau
Sànchez Morón :

Avul, dimecres, tarda, a les 4:
Partit a cistella. DEVA - GARATE contra. ROMAN - GUISASOLA. Nit, a les 10'15: Partit a. pala:
CHISTU 1 - URQUIDI contra
PRUDEN - CHIQUITO BILBAO Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda: MANJARRES - GABRIEL I contra RICARDO - ELOLA Il. Nit: GABRIEL II - CAZALIS II contra
AROSTEGUI - GUTIERREZ.

Avui, tardo., a les 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT DE.JAME SOI'IAR, pel" Gin~er Ro·
sers i Jack Oakle, 1

Se necesita

ESPECTACLES PER
A AVUI

un protector

per Edmund Lowe i Wynne Gib·
son. - (Ea un programa Para·
mount).

Divendres, BENEFICI del pOpular GALLEGUITO • Es despatxa. a Comptadurla sense au¡ment
de preus

TEATRES
Barcelona. - Tarda: •CualQuiera lo
sabe». Nit: cMenos lobos».
Cbmic. - Tarda 1 nit: «Miss - Mlss».
Gran Price. - Tarda: «Lo. meva dona
és un home». Nit: eLa Criolla».
Romea - Tarda 1 nlt: cAdios muchaTle~~» _ Tarda: cEl sobre verde».
Nlt: cHipl, Hlpl ... Hurral».
Espanyol. - Tarda: «Patrons 1 proletarin 1 cPare vostè la burra, amic».
Nit: cEls !Llls dels vells» 1 «Pobrets
però honraets».
Poliorama. - Tarda i olt: L'Espectacle IUDerlcà. cFantaalo».

PUBLI • CINEMA

Avui, la Companyia Oficial de
TEATRE CATALA

Sessió continua. Seient UNA PEsSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, otc.

NICOLAU • MARTORI
representarà a Sant Hilari SacR.\m

EMPRESA CAPITOl

F A N NY

CAPITOL. - Avul, tarda, a les
4. Nit, 10; EL CORREO DE BOM·
PA Y, per l::dmuno Lowe 1 Sblrley Grey; .JUSTICIA FEMENINA,
per Fay Wray 1 DIBUIXOS.
EXCELSIOR . Avui, sessió
continua de 4 a 12'30: AL LLE•
GAR LA PRIMAVERA, per RIchard Tauber;EL AGUA EN EL
SUELO, per Marucbl Fresno:
MLLE. DOCTOR, per Mlrna Loy
1 George O'Brien i DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a. 1:.!'30: WONDER
BAR. per Al Jonson, Ricard Cortez 1 Dolors del Rlo; VIVIR PARA
SOtiAR, per Roger Pryor; PAPA
BOHEMIO, per Adolphe MenJou
1 DIBUIXOS.
WALKVRIA. - Avul, sessió
continua de 4 a 12'30:
MME.
BUTERFLY, per Sllvla Sidney 1
Gary Orant; HOV O NUNCI\, per
Jean Kiepura; POR EL MAL CAMINO. en espanyol, per JIUDes
Cagney 1 DIBUIXOS.

----------------·
de Ma rcel Pagnol. traducció de
Melcior Font.

»TÈAtñr POLI ORAM A
5 DIES D'ACTUACIO, 5
de l'espectacle americà:

FANTASIO
Super-vedet

MARIA TERESA KLEIN

Primera. ballarina
INES 1\IONTOYA
Eddie Mark, Morcodes Varns, Ma·
nolo Echevarria • Manolo i Robarto - Montoy and Mark • Roberto
López • The Fantasio Giris • The
Fantasio BOY5 • Oraucstra BEL
SIMPHONIC BOVS
Avui, tarda, a les 5'15, DEBUT. Nit, a les 10'15.

CINEMES

Amèrica. - cBallando a. cle"as», «Sevilla de mls Amores• 1 «Del mlsmo
barro».
Arenes. - «Vamplresas», cQue vale el
dlnero» i cEl hombre y el mónStl'UO».
Actualitats. - Noticiari Fox 1 cKra..
katoa».
Arnau. - «Amo a. este hombre», «Jaguar, E'l alma de un caballo» i «Nocbes de Nueva York».
Astbria. - «Sobre las nubes», «Cita a
ciegas», ucDuvalles estafador (sola.
ment tarda).
Avinguda. - «La laia dc las almas
perdlctas», «El hombre Invisible» 1
eLa nave del terror» (solament tarda).
Barce lona. - cEl desClle del amon,
«El dlctadon 1 cUna aventura nuPcial».
Bohome. - cDama por un dia» 1 cEl
refugio».
Bosc. - cVol:mdo haela Rlo Janeiro•
1 «Marlnero en tlerra» .
Bohèmia. - «El joro!:>ado de Ntra. Sra.
de Paris», cPepà bohemlo» I eLa vida nocturna de los Dloses».
Broadway, - «Noches de Nueva York»
•Jaguar, el alma de un caballo» 1
cAmo a. este hombre».
Coliseum. - «Se neceslta. un protector».
Cèntric Cinema. - «La casa. de Rodscb.Ud», «La màquina ln!eruab
1
«Sueño dorado».
CaDitol. - ú:l correo de Bomba:v» I
uJustlcla. femenina».
Comtal. - «Wonder Ban, «Vlvlr para
soñar» 1 cPapà bohemio».
Dia na. - «La ley del Tallón», cLetty
Llntton» 1 ucEl retador».
Esplai. - «La usurpadora», cMonsleur
madame et Btbb l cCarne».
Excelsior. - cAl llegar la primavera»
«El agua en el suelo» i «Mademolselle Doctor».
Foc Nou, - cBallando a clegas», cDel
mlsmo barro» 1 cSev!Ha. de mis amores».
Goya. - 4El desqulte», cUn disparo al
amanecen I cYo he Sldo un espia».
Iris. cEl desqulte», cDlablos celestlales• i cParlS medlterràneo» .
Kursaal. - cLuces del Bósforo» , 4FrUta verde• i «.Madame Buternau.
Laietana. - c.Des!lle de primavera»,
«La doncella. de pastin• I •El primer derecho de un hlJO».
Marina. - «Fàcll de aman, «Juaar
con !uego» 1 ~Rumbo al Canadà».
Ma&èstic. - «Mata - Harb. cUna. semana de !ellcldad» I uUn testamento original».
Metropol. - «Ordenes secretas• i «Carlomagno».
•
Monumental. - «El expre'!O de Shangay», ((Se fué ml mujer» 1 «VIvamos hoy».
Mundial. &El marido de ml novia» i e Sola. con s u amor».
Núria. - «Tarzàn de los monos», «Yo
y la emperatrlz» I «La Buenaventura».
Pathe Palace. cEscàndalos romanos», cEl mlsterloso Sr. X11 1 cRombres de acero».
Principal. - «Volando hacla Rio Janeiro• 1 a:Marinero en tlerra•.
Publi Cinema. - Reportatges d'actualitat.

VARIETATS

Poble Espanyol

GRAN TEATRE ESPANYOL

HOMENATGE A LOPE DE VEGA
per la Companyia MARIA GUERRERO - FERRAN DIAZ DE MEN·
DOZA. - Avui, a les 10 de la
nit, representació a la Placa Ma.
jor de la. divertida comèdia en
tres actes de:

Comuanvia de Comildlll Valenalanes dirlohlda per el Primer
actora PEPE ALBA
Atul. tarda, a les 5. Butaques
a 1 pta.:
PATRONS I PROLETARIS

I

Lope de Vega
EL PERRO
DEL HORTELANO

1

PARE VOSTE LA BURRA. AMIC!
Nit, a les 10'15. Butaques, 2
ptes.:

ELS FILLS DELS VELLS
I
Pobrets, però honraets
En

CUALQUIERA LO SABE

COLISEUM

Impressió

MERCATS
DE CATALUNYA

Demè,, ciljous:
LA ESTRELLA DE SEVILLA
Per a locaUtats a la taQuilla del
Teatre Poliorama 1 Centre de Localitats de la Plaça de Catalunya.

Grandiós êx!t
prepar ació: La. comédla
SENSE TITOL

BRAU S - MONUMENTAL

TEATRE COMIC

Demà, dijous, tarda, a les 4'30.

EL EMPASTRE

REVISTES

1

Avul. Festival a. BENEFICI del
I>OPUlar LEPE. Tarda, 6'15. Nit,
10'15. El gran èx!t:

desencaixonament dels SIS superbs braus cie

MISS - MISS

que diumenge estoquejaran
«MA A MA»

MIURA

per La ura Pinillos, Alady i Leoe.

MANO LO
1
PEPE BIENVENIDA

Exlt dels famosos Quadros «La Ra
dio>> I «La taberna do los tenores»

Prendran part en la !undó de
nlt eminents artistes en obsequl
al beneflc1at.

Avui

Ant.

D'ATRACCIONS

Entrada, 0'75.

Avui

*

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona

CINEMES

¡ Hip! ¡ Hip!. •• ¡ Hurra!

LA BORSA

PARC

Entrada, 0'50, • Funicular I entra·
da. 1 nta. • Dissabte nit: «DIA
DE L'ESTANQUER»

MENOS LOBOS

¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!

Borsa oficial

GRAN

Avui, tarda, a les 5'15, el darrer éxlt de Benavente:

lntênsa refrlaeracló. Temperatura
~,
Ideal
\ Cgi!IPI'lYia CoJise_!.l. m de Madrid

COMERÇ I FINANCES •

•

·

RAD I O

MêRICEL • PARK

Continua renovació d'aire
Companyia del toatro de le
Comlldia, de Madrid

TEATRE TIVOLI

22Q.2'a .!:~~·!f...

COMPANYIA TITULA R B. A les
5'30 1 10'15, 4 1 G representacions
de:
'
··i~

LA MEVJ\ DONA ES •••
UN HOME

'

~~-

TEATRE ROMEA

GRAN PRICE

TEATRE 8ARCEl ONA

i !'

n ' n -5ilfiíf··r $A

+'*i&oSF?&n

•

Ant. Avui

AnL

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
7'15: Primera edició de «La Paraula», diari radiat de Ràdio Barcelona. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a càrr ec de la Federació de Gimnàstica.
8'20: Segona edició de «La. Paraula», diari radiat de Ràdio Barcelona.
Edició dedicada a les comarques catalanes.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
UI GDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció femenina. - MúsiCd. selecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa de discos.
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EAJ • 39 - RADIO BADALON~
Programa per a avui, dirnec

12'-: Obertura. senYalsres
r arls. - Música variada
ho.
14'-: Música selecta.'
14:3o: Fi de l'emissió.
19 - . O~e~ura. Senyals 11,.
rarls. - Mustca selecta.
"
19'30: El disc del radiooient
20'-: Cotitzacions.
·
21'-: Noticiari. - servei nw~
rològlc.
~~Wo
21'15: Radiació de la selecció d
«La vidua alegre».
e
22'-: Jazz.
SOBRETAULA
13'- : Senyals horaJ;is. - Lectu- M!~1i~. Noticies de Premsa. des de
r:l. programa.
22'30: Jazz.
13 '05 : «Cocktall del dia» de Pere
22'45: Fi de l'emissió.
Chlcote. - Programa de discos varlats.
13'25: «Cocktail d'avui», del Restaurant Brasserie Tívoli.
13'30: Informació Teatral 1 Cartellera. - Continuació del programa
dil discoo.
13'45: «Comentari teatral», per
Valenti Moragas Roger.
13'55: Secció cinematogràfica.
14'-: «La Paraula», emissió de
les dues de la tarda. Informació ue
Barrelona. - Actualitats teatrals i
musicals.
14'30: «El fet del dia», per Joan
Alavedra. - «Butlletí Oficial de la
Generalitat de Catalunya», sumari
del número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa del Treball de EAJ 1.
15'- : Secció radiobenèfica. - Discos escollits.
15'15: «La Paraula», emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Ministeris.
Resum de la Gaceta». - Continuació de la Secció radiobenèfica.

Cal que els lectors i simpatitzants de la ideologia
d'un diari, procurin adquirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segue¡.
xen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

___________*___________
Rambles - cEl hljo del mllagro», eLa
Horda maldita• 1 cSinfon!as del corazón».
Royal. - •El arlstócrata», cEl valor
de Clno Chan» I c365 uoches en
Hollywood».
Select Cinema. - eLa espia núm. 13•
1 «El Paraiso del amon.
Smart. - cCleopatru l cEl paso del
Ocaso».
Splèndid. - cAs de ases», -.Ana Vlckers» 1 «La Intrèpida».
Talla. - cJuventud trlunfante», cEl
gran desCUe» i «El hombre león».
Triomf. - «Fàcil de amar», ((Jugat·
con rue¡¡o» 1 «Rumbo a l Canadà».
Tetuan. - «Hombres en blanco», ((El
re:v de los Campos Ellseos» 1 sEl diamante Olow».
Volga. - «Torero a la !uer.ta», d. F'.
1 no contesta» 1 -.Aves sln rumbo»
(solament tarda).
Xile .- eLa princesa de la Czardu,
«La vida en broma» i «El beso ~te
el espejo» .
Walkyria. - cMadame Buterfly», cHoy
o nunca» 1 •Por el mal C!IIDino».

AVUI

Ant.

Obll&aolona Industrials
labacli 1:'1Uplneli ~.. SfiSHlsvano ~uissa ~~·~·
65APilcaclun.e Elw. tl •¡..
~~~ 60
Hotel
Rltz li •¡, .........
89AsLana 6 •¡, p~etereots
~1 238industries
Agrlooles
..
.
Asland 6 •¡, 11116 """
wl 60
81MaQuinària Terrestre.•
Asland 7 •¡, ............... 102 50
Aslanà 6 •¡. VlUaluena a 1W Aslan<1 6 •¡, Còrdova...
'JfvrAuxll. Cons. cSansón•
86 50
Cotnp. Auxll. de F. O
114 60
Carbons Belga 4 1/2 •¡.
b7 Colònia OOeU 6 •¡. ...
97 50
Const. Paviments 6 •¡.
4UConst. Ferrov. li 1/2 •¡,
86 50
Cros1 S . A . 6 •¡, ......... l\15 5C
Elecuo Met. .Ebre 6 'I• 102 PREUI!
El Tlblàabo li 'I• ... ,..
88Gom. d 'Obres ced. e •¡.
86Eoerg. !Dà. Aragón 6 •¡.
l4 25
<'AlUMES
Esp. Carburs Met. 6 •¡, 1 0~ 1C8ConstruCCions Eleo. 6 •¡.
9~ 76
Colorants 1 E&J>los. 6 ·¡. tUO 6Q
1:\..raiO ••••••••••••••••t.•u.......,
83
Jastella (corrent) ........,
51
fln . 1 Fià. Arnus.Oarl
91 60
ld.
(erl.ra) ......
Ol
fom. d'Obres 4 11:a •¡.
get'·u•·ca ••••• ••••• •••••• ••••••••
8tl
Fom. d 'Obres 5 '(• ......
84wcal, corrent ._...........
62
Fom. d'Obres 6 /·19~
g¡ (5
ldelll e1tra ...............
67
Fom. d 'Obres 6 'I • 192b
gg 50
Reato ......... ....."""........ ...
Fum. d'Obres Bons6 •¡, 102 25
&2
Fom . d 'Obres Ced. 6 •¡. 101 25
Preus eu ptes els lOU QuJIOI>
Magat~ems cEl Slgloa.
gg Hotel Rltz 7 •¡ , .........
114 BLATS
liullera Espanyola 11124
115 Hullera EsJ)anyola 1926
go _
5(¡
Arl:lgO .,.,.,.._,.,._, ... .u.....
Hullera Espauyola llla:l
11:. 50
Castella ................... ..
e:atremadura (oorrent)
60
Mllodrld·Parls 6 •¡, ......
84 làem
Manufactures àe Suro
(cruller)
50
11• 50
MaQu. Terres. Mar. 6 •¡,
88 50
60
~\iaocha u..u,., ••••.••• "-''•··
Metropoilt.ana àe Cons
86 50
Navarra .................... .
o.Un. Potassa SW'Ia 7
105 104 EO Penedés ._. ................ ....
PrOductes PlrelU 1928. 1ú0fJrgcll .....................,..
5CJ
Sert, 8. A. 6 •¡ , .........
40Pre ua en ptes eis 100 ~¿ullOD
"felcr<'lnlca li 1¡:¡ •¡, ... lOS 26 103 75
renerla Moderna 7 •¡... 81 ARROSSOS
Unió cotonera 6 •¡ , ...
•2 Un16 SaJioera d 'Ea. 6 •¡. 100 50
t:S.onJb& •••• •••••~_,_,,,LJA,LU
115
Valèn. Millores Urbanes
118
125
!dem Calaspar _, ...... ..
60
Bell· llOC 0 . ..., ....... ,.u
Acciona lnduatrlala
fS3
Floret ..................,. ••• •
t8
P. o. Urans l'enoenta
4UranJa -······· ...., ....... .
64
l'' untcular MontJulc ~ ·
153elect.a ...........
47
trencat ................ , ••••
Tramv Bare. pret . 7 •¡.
47 4HO Farina
5(¡
d 'arròs .... ........
rramv. Bare. prer. 6 •¡,
60Tramv. Elêc. Ora.nada_ 80MONGETES
AlgUes València, prer_ 1113Catalana Oas s. U ...... 108 .J&Iit.ella
(
oorren
t) ......
1111
Catalana Oaa s. E ...... 123 1111
Catalana Gas s. F 6 •¡, IU4 50 104- ldcm (selecta) _........
l':atran¡erea , ........ ..,...
eo
Hlsp. Amer. Elec. ABC 434 Mallorca ..,............. ....
611
Hlsp. Amer. Elec. s. O
S3 40
HISp. Amer. Eleo. a. li:
as Prat - ············· .. ••••••••
10
G5
Algues del Uobreaat... 118 108- VaJéocla ........,..._...........
Elec. Oas Lebon a. B....
10 CIGRONS
c.a Tra.usmedlterrtula. 14> l:lanc d'EsJ)an¡oa ......... EOU '!.ndalusla ...... , ..... ~..
116
l:lano Elt, d'Espanya ...
80 J
..............._.......
¡g
Ciment •Aslandt or<1...
18 6cO
1
, ....... ,,,,,,,t••
lS
Ciment cAslanda preC.. 102 50 102•
.
_
•••••
,
••••••••
,
.
.
6S
Ciment cSau.s6nt ord_
eoI
,_.,,,.,,.,,.,,,.._,.
57
o. •Sans6n», pret. 7 •¡, 45-

*

UNA EXPOSICIO D'HOME·.
NATGE ALS GUANYADORS DELS PREMIS DE
PINTURA I ESCULTURA
DE LA GENERALITAT, ORGANITZADA PER LA SA·
LA PARES
Els d \rectors de la Sala Parés,
atents a recollir constantment la vibració de la nostra ciutat en matè·
ria artistlca, han organitzat ~a
gran quinzena. d'homenatge al plOtor Eliseu Meifren i a. l'escultor E.
Casanovas, que han guanyat els pre·
mls de la Generalitat.
.
Tot 1 que la voluntat dels art1stes
premiats era eludir tot homenatge 1
tota exposició, la Sala Parés ha pogut vèncer aquests obstacles, i eiS
dos ban acceptat amb llur conror·
mitat la propera realització d'aquesta
idea.

Ant. AvUI
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EL PINTOR DURAN CAMPS
I EL SEU LLOC EN LA
PINTURA
INTERNAClO·
NAL
D'ençà de la darrera expos~ció celebrada a Paris per aquest pintor
català, la critica francesa comenta.
tot sovint el lloc que ha passat a
ocupar en la pintura internacional.
Duran-Camps ha arribat a obtenir
distincions i mereixements impor·
tantíssims, no forçadament, ni a cò·
pia d'esforços comerc~als ... Unicament
pel seu treball constant, personal,
pel guany que pas a pas ha obtingut en la seva matèria, riqulssima
de valors.
Duran-Camps, que passa ara una
temporada a Cadaqués, atreu l'atenció constant dels bons coHeccio·
Distes catalans 1 internacionals, i
hom diu si farà. aviat una exposició
a Barcelona.

Avui
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Les Arts

TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: «La Paraula», emissió de
les sis de la tarda. Informació general. Programa del radiooient.
Discos a petició de senyors subscriPtors de Ràdio Barcelona.
18'30: Suplement de uLa. Paraulall dedicat a la Secció Infantil de
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes,
consells útils, etc. Continuació
del programa del radiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.
- Conferència a càrrec del senyor
Josep Cavallé, secretari general de
111. Comissió organitzadora pro Federació i Foment del Mutualisme
Català.
NIT
20'-: «La Paraula», noticiari esportiu. Noticiari d'aeronàutica a càrrec d'Alfred Domènec Navarro, pilot aviador. Programa de discos selectes.
20'45: Noticiari des de la redacclo de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
21'-: Senyasl horaris. - Servei

-=:::= - -
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Interior t •¿, A ............
/8 75
I
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Meteorològic de la Ge
Catalunya.
nerautat de
21'05: Orquestra <1 Ràd1
0 Barce.
lona. Concert variat.
21'30: «Confidències,
Carner. - Contlnuactó' d ~r J asep
22'05: «La. Paraula» e concert
les deu I clnc del vespr~ló <I&
ment des de Madrid ResÜzn llecta.
lnlormacions radiades d
d!! le(
22'15: Radioteatre deurant el dia,
farsa còmica. castellana
l. La
tes, original de Carles Arnicgos ac.
por~a. per titol, «La casa de es que
pel ~uadre escènic de l'Esta~:ós»,
r ecctó, Cèsar. Angel Moneder · DL
24'-: «La Paraula» e . 0 ·
lea do~e de la nit. 'Da~16 t:e
formaciOns. - FI DE L~~~ iJv
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Les desigualtats
de sempre
Diarlo del Comercio

LA

Llegiu
DE SU BSCR I PCIO
HUMA NITAT
3' 50 Ptll.
«Siempre constlt'.úrà. para nosotros
sarcelona un mes
uno de los motivos màs legitimos de
10' 60 •
Fort. un trimestre
orgullo el hecbo de que la relativa
Amerlca Lla tina I Portu&l l
lt
13'grandeza. de nuestra.s reallzaciones
un tr lmt~t r e
sea. en su mayor pa.rte producto de
Altres paisos, un trimestre n·- •
nuestro excluslvo esfuerro y obra
de nuestra única. aportaclón econòmica. Esto era consecuencia. obligada ante el abandono en que el Esta.do ha tenido los servlcios que le
incumbian y las necesldades de nuestra propia vitalidad. No pudiendo
esperar que aquél las atendlera, resultaba obligada que nosotros pudiéramos suplir sus de11clenc1as, si tío
queriamos quedar relegados a un n ivel lnferior al que nos correspondia
por nuestra potenclalldad.
No obstante, no podemos dejar de
considerar con amargura la largueza con que el E'stado prodiga los medios en otros Jugares de Espai'la, cual
sl los catalanes fuésemos ciudadanos de condición lnferlor. Alli él acude con sus recursos propios para Ja
realiza.ción de las cosas totalmente
ajenas a su jurisdlcclón, en tanto
nosotros, que tenemos mayores ne«EN LA TREGUA
cesidades y contribuimos con parti.
Con Ginebra, sin Gmebra eipaciones inigualables al sotenio contra Glnebra. (Palabras mien de sus cargas, hemos de sufraI ga.rnos nuestras cosas y las que t>l
del «duce».)
DO N BENITO.- ¡ lo contra tutti I Esta.do deja de hacer.»
.
1¡ Unlversll
- ¡ lnocante l I Y pensar que sóto LlegiU lA HUMA NI TAT
vas contra tu puebto I»
.,-. PREUS

>
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L'aliança
Lerroux-Gil Robles

Maneres de guanyar
Gil Robles, en. un díscu.rs pronunciat a Santander sota un aiguat d'importància-, el cel es veu
que no està per la CEDA -ha dit
coses una mtca imprudents per a
ell i el seu partit. Comentant-les,
escriu el corresponsal de La Publicitat a Madrid:
«La declaració més important del

«PARA CRECER
DEPRENSA:
«El profesor Kuhns, de Heid elberg, ha descubierto que
una. millonéslma de lactouavlna asegura el crecimiento
de ·una rata. pequeña a su
tamatio normal.»
El primer pedldo.»
(De «El Diluvio»)

senyor Gil Robles a Santander és ln
que ha fet en recordar que la. coalició electoral de novembre no va
obtenir majoria a les Corts i que no
hi ba règim ni cap d'Estat que pugui donar el poder a una coalició
de la qual formin part diverses forces. Aquesta és la tesi que sostingueren els partits republicans en
llurs famoses notes del 4 d'octubre
i a la qual ve a sumar-se Inesperadament el cap de la Ceda. Es clar
que no solament algun partit de la
coalició era advers al règim, sinó
la mateixa coalició, i, per tant, el vet
que el cap de la Ceda. reconeix justificat per a una de les forces s'hauria d'haver estès a totes les de la
coalició, àdhuc a la Ceda. La candidatura d'aquest conglomerat eleactoral va ésser presenta.d.l. amb caràcter ant lrepublicà. per l'òr gan de G il
Robles a Salamanca, «La Gaceta. Regional».

;

..
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«LA PAZ AM ENAZADA
¿Esta llarà'l>>
<De «Las Noticlas»)

Els presos polítics

Pagesia publtca el següent atttcle signat pel Sr. Vidal de lllonpalau:

«Potser mai com ara, ens donem
compte d'una cosa per la. qual no
trobem la paraula justa. 1 publicable. però que ens té completament
ho desorientats. Hem de confessar-bo.
sótt
tenen tot, àdhuc el silenci forçós No entenem prou clar com van les
de l'adversari... i encara no estan co{¡~· lninistre d'Agricultura que pertranquils.
La. Publicitat dedtca el seu edi- tany a un partit anomenat agrari,
torial a aquesta intranquillitat tan el qual hem de creure de bona fe;
que encara que no fos a.ixi les madivertida.
«No passa dia que la. premsa re- teixes conveniències poliUques l'ogionalista. governamental no dedi- bligarien a fer política agrària en el
qui 'üJl espai a comentar amb els sentit literal de la paraula, 1 que
tons més sinistres l'existència. d 'u- fins i tot tenim d 'ell alguna prova
nes esquerres a catalunya; la in- de voler reix.ir; que com tot un
sistència pren el caràcter d'una ob- ministre té prou mitjans per a lmsessió morbosa, lamentable, perquè posar el seu critet·i, almenys sobre
no hi ba res que la justifiqui. Les els seus subordlnats; que ha reconecircumstàncles els protegeixen i aL-d gut que la collita és curta t que cada
1 tot no estan tranquils. Fins ara. dia s'escurça més dels propòsits que
les organitzacions esquerristes no havia fet; que sap el malestar del
han pogut celebrar cap acte públic pagès per raódeles seves vicissituct3
a Barcelona; totes les entitats que perquè no es compleiX la llei i perels són adherides resten tancades; què es fa pagar aquest odiós gravaels representants del regionalisme o- men d'una pesseta, i, malgrat tot
cupen llocs de govern; en un mot: això, sembla que se'n rigui - ditenen tots ell¡ trumfos a la mà J, guem-ho aixi - del pals, en concedir quatre milions de pessetes per
malgrat això, no estan tranquils.
En el joc lliure de la política és a destinar-los a préstecs.
Senyor Ministre: quatre mmons de
observin
natural que les oposicions
amb rigor l'actuació deis partits que pessetes!
Si els pagesos ja n'ban pagats
disposen del poder 1 en denunciïn
les falles, les contradiccions, els quaranta milions de pessetes.
Si la meitat dels pagews, una
errors; en moments, però, que tl
dret de ctitica és sensiblement res- quarta part-, encara que n'hi ba
tringlt, és simptomr .!e que els més més que bo necessiten - es prengarantits contra la llibertat d'opi- guessln la molèstia de sollicitar-bo,
nar siguin els més frenètics en una :els tocarien 40 cèntims, només, per
defensa que les circumstàncies gai- cada 100 quilos de b:at.
No sabem comprendre el perquè
rebé fan lnnecesàrsia, perquè es pot
pot dir que els atacs són impossibles. s'ba fet això. No sabem què es proI , no obstant, estan posseits d'una ¡posen amb això.
Arreu es diu públicament-, i el
fúria agressiva que, sl altra cosa no,
delata que no estan satisfets ni de que és pitjor, es fa-, es paga el
la. seva sort ni de la seva actuació, lblat a. preus de fam 1 s'especula es-i per endavant s'ageganten la der- lcandalosament amb la misèna. a les
barbes d'unes autoritats ,d'uns gorota.»
verns de dretes, eis quals, per raons
morals, religiosos 1 politiques, haurien de tenir el deure d'impedir·bO,
Lluís de Zulueta publica un ar- per DO quedar destroçat el fonament
tlcle en El Sol, del qual ens plau i l'essència del seu programa. No ho
'entenem ni ho comprenem.
reproduir el final:
Si segons sembla s'ha sospitat que
cPero en esos programas, en csas
previsiones màs o menos oficiosas, la. nefasta taxa d'una pesseta, per
sc persiste en omitir Jo primero y cent quilos de blat ..no seguia. el
esencial: ¿Cuàndo se restableccr.\n curs normal que bav1a de segwr 1
t las garantias se levantarà la censu- s ha. encarregat el seu recaptament
ra y regirà integramente la Cot~.;- als funcionaris d'Hisenda; Sl la seva
tituclón? Porque ésta. es cuestión aplicació és fosca. í confusa; si saprevia. Esta es la. base de todo. ~ que el poble la repudia, com és
Unas elecciones no se pueden pre- que no es mesuren les conseqüènparar sin libertad de pa!abra ni de cies? No ho entenem.
Quan aquestes raUles surtin a la
reunión; con ccntros clnusurados y
Asoclaciones prohibidas gubemativ.l- llum pública, segurament s'estaran
mente, y con llsta negra de diput::t- enllestint les últimes gestions que
dos a los que no se permite hablar porten a terme per a arranjar el
en públlco. Quien dice elecciones en problema. Sl reeixim en el que. sigui
noViembre, dice garanties politicas, possible, millor per tots; si l'ultima
libertad de lmprenta y normalldad 1 definitiva. gestió fracassa, 1 això es
sabrà en aquesta última setmana.
constitucional en septlembre.
Se comprende la diflcultad para d'agost - perquè més allargaments
un Gobiemo que desde que nació de la soluCió ja no interessaria no ha podido ma.ntenerse en pie un aleshores serà l'hora de dir al pals
solo dia sin apoyarse en las mulet.as el que ba passat, í que cadascú ade los esta.dos de excepción. Un mes guanti les responsabilitats i s'encari
tra.s otro mes, basta diez veces, ha amb les ronseqtiències.
1 per a acabar, una noticia que cal
ido repitiendo en la cGaceta.a las
mlsmas razoncs: esta.do de preven- que sàpiguen tots els pagesos, puix
ctón, estado de alarma, estado de no fugim mai les responsabilitats.
guerra..Desde que la Ceda. entró en Dilluns passat, l'enginyer president
el Gobtemo Y e:.1pezó a redactar de la Junta cprovlncial» de lJelda.,
la cGacetu, ni tm so!o dia ba po- proposava en una reunió de Sindidido escribir en sus pè.glnas, con el cats celebrada en aquella ciutat, que
restablecimlento de las garantf:l.S si es conformaven en rebaixar la
de ~a Constituc!ón : esta.do de nor- taxa a 47 ~tes. ell assegurava
malidad, cstado de conf1anza, esta- que els fabricants comprarien tot d
blat que es presentés.
do de paz.»
Ds representants dels Sindicats
-- ~--- ----*------------ bladers rebutjaren aquesta proposta.
Es cert que es paga menys, però no
sabem, n1 comprenem, quina eficàcia tenia això. Si no es pot. fer p!Y
gar 50, es podrà fer pagar a. 47? O
dit en altre forma, si es pot fer pagar a t7, perquè no es pot fer pa•
gar a. 50?
La resposta se la. donarà el lector.
- Vidal de Monpa:au.»
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SOBRE L'fXPERIENCIA AMERICANA

Noves realitzacions en l'ordre
'
economtc 1 social

. .

El desenrotllament del poder d'adquisició
de les masses, és a dir, un repartiment
més equitatiu de les rendes del trebal~,
és una condició fonamental d'una actifecunda
vitat econòmica equilibrada
Per damunt de les previsions, des
de fa algunes setmanes es manifesta
als Estats Units un innegable revifament de l'activitat econòmica.
Això no vol pas dir que tingui
d'atenuar les controvèrsies que existeixen sobre la poUtica econòlnica de
Roosevelt. Cada dia s'observa l'oposic:ó de les grans organitzacions patronals a totes les mesures proposades, i a més, la manca d'èxit d'aquEsta. oposició. Cada vegada es dibuixen més les perspecth¡es probables.
En primer lloc, ba deLxat d'apa-

pocs anys que es mostraren completament hostils.
Els dos altres fets no es refereixen
sinó als projectes, però també compten. L'un té per finalitat la reorgan1tzacló del control bancar! 1 del
contl·ol de crèd t. Això s'ha convertit en problema ja fa molt de temps
i per descomptat, no serà més que un
altre pas fet pels Estats Units en un
carni on ja estan ficats.
De iotes maneres no és possible,
degut als canvis que s'han fet al
projecte de llei 1 sobre els quals no

Llegiu LA HUMANI T AT

La qüestió del blat

Les crosses

IPERSO NAJ ES DE COM EDIA
«LA DAMA BOBA»
<De cEl Siglo FuturoJ)

Heraldo de Madrid.
cEl jefe populista ha aflrmado que
va para largo la estancia die la Oeda
en el Gobiemo. No lo dudamos. Algo que dire a contlnuación nos persuade de nuestra desgracia.
El final de la actual coalición estaba oflclaimente determinada por
el momento en que se abordase la
reforma constitucional. Basta hace
muy poco, en que han com2nzado las
reticencia.s oficiales sobre la demora.
en el planteamiento de este gran
problema, la época fijada. para e,.
bordarlo era la de diciembre de este
año. El sr. Gil Robles ~plaza ahora
aquel planteamiento de la reforma
constitucional basta que se hayan
resuelto los problemas de obras públices, tan vlnculados al del paro;
defensa nacional, construcción de
ferrocarri!es, etc.
La. consecuencla es de una lóglca
aplw;tante: &i mlentra.s el Gobierno
no resuc<va todos estos problemas
no plantes. en la. Càmara la reforma
constitucional, y Ei mientras no plan.
tee esta. reforma no se marcha, no
hay duda de que tenemos coallclón
para toda la vida.:&
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«PERS ONAJ ES DE LOP E , - La
dama boba.>>
IDe «El Liberal»)

H o diu Gil Robles. I ho esmenta

DIDO

No estan gens
,IS
tranqui
Poder,
No, no; manen,

• PLANES Y PROYECTOS
- Ahora, a descansar en Bal\os de
Montemayor de la temporada de san
Rafael, y luego, a San Rafael para
clescansar de la temporada de Mon·
temayor.»
(De «La Voz»)

Diuen que va per
llarg

H eus ad com la comenta La

Vanguardia:
~ el escaso ambiente politico d Pl
Mad.r1d veraniego, han tenldo repcrcuslón .considerable los discursos
pronunc~.ados ayer por los sei'lores
Lerroux y Gil Robles. Màs el del primero, porquc ha sido màs categórlco,
màs ciaro. Porque ha dicbo algunas
cosa.s mira.ndo al porvenlr y porque
ba accentuado su posiclón moderada, conservadora, ligàndosc cada vez
màs a sus colaboradores de la derecba. Se r epite el hecho, ya advertldo por nosotros en otras oca.sioni!S
de, ser el ~eñor Lerroux el radicaÍ
mas entusiasta del pacto con las
fuerzas derechista.s y el que le dc.tl.ende públicamente con mayor úenuedo. No q:Uere el jefe radical desmayos en la. alianza, y extrema sus
esfuerzos para mantener dentr o llel
àrea republicana a las !uerzes que
captó para el régtmen, y a l servlcio
de este empei'lo no regatea, cuando
menos, las palabras. Para el señor
Lerroux, ya no puede ser el partida
radical sino una fuerza conservadora.
OP)lesta. <!e por vida al socinlismo, tll
qmen senala .al màs peligroso enemigo del rég1men. Esta a.flrmación
y su deseo de que la República ba.llé
su eq-.illibrio en el turno de dos grandes partidos de goblemo, aunque no
sean novedades en Ja. moderna postura del señor Lerroux, no han dejado de causar su lmpresión.
El jefe de la Ceda no ha hecho
en Santander sino afirmar y ratificar su posición. «No hay mejor baluarte contra la revolución- ba venido a decir-que la permanencia cie
la Ceda en el Poder.» Justificó Ja
alianza. con el partido radical y empleó nuevas y vlejas razones en esta
justi.tl.cación. Se esperaba en Santander, donde los elementos monàrqulcos C'!enta~ con fuerza evidente, que
el senor Gil Robles coquetearia ua
poco con ellos; que aludlrla, cunndo
menos, a una poslbllldad de restablecer en sazón c.portuna la alianz.a
del 19 de noviembre. Pero el jefe
populista defraudó esta esperan?.a
con su reserva sobre unas relaciones
que, según parece, considera ya extinguidas.»

A·

Es per això que El Diluvio scriu:
«Un preso politlco nos escribe, p:cguntandonos si es legal que los que
sufren detención por delitos de n:\tnraleza netamente polltica-rebeltón
sedición, etc.-sean dentro de la.
cè.lcel de peor condicióo que los ¡¡ue
se ballan encerrados por atentar
contra la propiedad y contra !as
personas.
No. No es eso legal, ni moral, ni
admisible por ningún concepto y
b3.jo a.specto alguno.
No sólo los presos polítlcos no wn
de peor c~::~dición que los comun~>s,
pero ni siquiera de igual condiclón
sc les puede considerar legalmente.
En nuestro país, como en todos
los que no estàn por civUI.zar, dentro
del régimen penitenciaria com(m o
aparte de él existe un réglmen ~e
correcclón atenuada para los procesados o condenados pollticos.
La ley eropieza por no mezclar
en las càrceles a los que estàn tecluidos por sus ideas con los que han
sido privados de libertad por robar
o matar.
En todos los establecimlentos penitenciarios dignos de este nomore
hay departamentos especiales destinados a !os delicuentes pollticos.
La misma Celular de Barcelona
cuenta con una dependencla de esas,
con baño, reja clara y sln alambrn.das para la comunicación, luz eléctrica toda la nocbe, celdas ampllas
y decorosamente equipadas y algltna otra venta.jilla. que hace soportabh !a vida. monacal que all! se lleva.
Es decir, que tenemos lo que ;,e
necesita para quedar bien a los ojos
del mundo, desde el punto de vista
a. que nos hemos referida.
Sólo bace falta una cosa: que ~:sè
departamento se emplee y ese t ~
gimen de corrección dulcificada se
aplique.,
Trobe:"'!. que El Diluvio té tota
la ra6.
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sobre els beneficis "exageradament
importants", és a dir, superiors al
10 per 100.
5. Un impost progressiu sobre els
beneficis nets de les societats 1 que
variï del 13'25 per 100 al 14'25 per
cent en lloc de la taxa actual uniforme del 13'75 per 100.
L'ENGR ANATGE E CONO·
MIC I EL P ODER D'AD·
QUI SI CIO
Es indubtable que s'establiran al·
gunes modificacions a aquests projectes que són donats aqu! només
que a titol indicatiu.
El que convé d'observar és quo
responen al sentiment que la desi•
guaitat del repartiment de la r'quesa
és la causa profunda da la CFisls econòmica.
No pot pas dubtar-se -ja bo hem
demost.rat- que el "New Dea!" és
molt més profitós per als capitalistes
que per als treballadors: és aquesta
una de les raons, potser fins la més
forta, de les dificultats qua troba
l'experiència Roosevelt 1 de la. insuficiènc'n dels seus resultats.
La mediocritat del poder d'adqui•
sicló de les masses productores-consumidores de cara a les possibilitats
americanes de producció, precisament ha estat posada en evidència
per les noves enquestes, una de les
quals ha estat !eta per una de les
adm' nistracions de treball d'urgència (Civil Works) sobre la capacitat
potencial dels Estats Units.
Els resultats acaben d'ésser publicats, els quals assenyalen que igUal
que a l'any 1929 els Estats Units han
quedat molt per dessota del n1ven de
producció i del nivell de vida que
haurien l10gllt IUSOlir.
Per aquest any d~ "boom" la va•
Ior efect. va de les mercaderies pro•
duïdes 1 serveis efectuats està fixada
en prop de 24 lnil millons de dòlars,
però s'ha calculat que si el mecanisme econòmic hagués estat utilitzat segons la seva plena capacitat,
aquella xifra s'hauria elevat fins a
135 mil milions. Da capacitat econòmica en el seu grau més alt de rendiment, no ha estat, doncs, utilitzat
més que en dos terços.
A l'any 1929 la ruta. mitjana per
familia. era de 3.184 dòlars; a plena.
capacitat, hauria estat portada a
4.370 dòlars, o sigui un augment de
mes de 1.200 dòlars per familla.
Però aquest promedi resultava
d'una extrema. diversitat de rendes.
El 78 per 100 de les fam.illes americanes rebien en aquell temps menys
de 3.000 dòlars 1 40 milions de perso·
nes vivien per dessota del nivell mfnim.
Els autors de la mateixa. enquesta.
han volgut calcular, segons grans
grups de despeses, el cost de la vida,
la qual cosa va produir-se l'any 1929
essent possible sl l'engranatge econòmic treballés plenament.
S'ban trobat les següents xifres,
illustrades per altra banda pel gràfic (en milions de dòlars):
Possib.
1929

Alimentació . .. . .. 27.000
31.000
Vestits ..... . ..... . 10.000
17.000
Allotjament ... •.. 25.000
32.000
Educació ... ..... . 1.500
13.0üe
Esplais..... ...... . 6.000
12.000
Es evident que aquests càlculs són
aproximats. Però indiquen de quines
possibilitats immenses no es podria
servir-se per a millorar les conclicio::ls d'existència. El posar això en
pràctica no depèn més que de l'augment del poder d'adquisició.
La mateixa observació és vàlida
tant per als Estats Units com per
altres països.

Aires de tristesa
A B C fa. broma. Fa broma amb
l' homenatge a Lerroux a Montemayor. Quina cmeltatl

«Los discursos de los jefes poliUcos para. nada sirven ya, slno no oon
arenga. Porque lo sensacional lo dicen los politlcos, como los enamorados, a medias p:üabras y en voz
baja. La realidad política gira, indüerente, a todos los discursos. Ln
arenga y para las juventudes, se
habla en los paises de regimencs
nuevos y fuertes. El discurso de don
Alexandra Lerroux-bcll1s1mo en la
forma, como todos los suyos-ni ful!
arenga ni se dirigió a la juventud.
Como suponiamos. espigó en el pa.sado, llegando hasta Ruiz ZOrilla y
don Nicolàs Sa.:merón, y para el
porvenir habló de perdón y de amnistia y solicitó que los demàs le perdonen y amnistien a éL Aludió d>sesionado, repetidamente, a los sacerdote::; que asistian al acto, de los
que rogó que por él imploren. He
hizo testamento.
Tuvo, pues, el banquete clerto caràcter de tristeza y de melancolia,
compartidas por la vieja guardia
al advertir que en desapareclenc!o
don Alejandro el parUdo radical se
desmorona.rà.
Todo muy triste ... ; en realldad
¡muy triste!»

La «Junta Nacional del Paro
Obrero» i. l'Institut contra
l'Atur forçós

I
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Ni a «El Sigla Futura»
Ni a El Siglo Futuro el vol.?u
pobre senyor Gil Robles/ M1re1t
com el tracten:
cEs reconocida por todos la intrép¡da oratoria del señor Gil Ro-

bks. Ante su palabra. fogosa todos
los obstà.culos desaparecen. Es el poUtico clàsico de nuest.ras mis desacreditada.s clientela.s politicas. Con
sólo publicar a varias co!umnas
(cada. dia que pasa habràn de necesitarse mas> lo que ha dicho sobre un mismo tema, resaltarian las
enormes contradicclones, el decir hoy
blanco y mañana. negro, todo lo 1ue
caracteriza a los politicos del fracasada régimen liberal, «toda la. 11·
ra» de los que van por el camino
de los votos, que es el de la capt...'\ción tortuosa de las masa.s, el de la
nutrición de los caciques cbupópteros y tiràn.lcos.
Pero el señor Gil Robles, ministro
de la Guerra-el cargo no le implde
hacer propa.gandas de partid<r-,
como es natural, cuando se dirige
en los mítines al pueblo, no puede
prescindir de su condieión de alojado en el Palacio de Buenavista. como ta.mpoco puede prescindir de su
condicl6n de politle<>-y pol!Uco 8<\gast.lno-en sus actos de je!e del
Ejèrcito.
Y les ba. dicho, con una seriedatl
que la censura DO nos permltirh
adjeli>ar debidam.ente, unas palabras muy entonadas po!iticamente,
en las que intenta. bacer creer que
él no quiere apoyarse en el Ejército
para nada. de indole poliLica. Renuncia, generosamente, a la mano d~
Doüa Leonor. El sólo fia en el Ejérclto de las papeletas electora:d.
Una. ridlculez de palabra y de con-

rèixer com a possible l'evitar el problema. constitucional. El problema
veritable és el saber quan serà abordat i en quines condicions.
En segon lloc, s'observa una ten·
dèncla molt forta -la llei Wagner
sobre el dret sindical n'és l'exemple
més tipic- de cercar en el reforçament metòdic de la legislació social
els mitjans d'acció que manquen per
al successiu al que resta de la N.
R. A.

Vegem alguns dels actes més recents:

I

ASSEGURANCES SOCIALS
CONTROL DE LES BAN~
QUES, DIPOST SOBRE LA
RI QUESA
Aquesta .revisió de la situació dels
Estats Umts seria incompleta sl no
esmentéssim alguns altres fets importants.
El primer és el vot d'una majoria
aclaparadora de la llei dita de "seguretat soc.ial" que, segons és sabut
té per objecte -no fa molt n 'hem
exposat l'economJa- instituir un sis~ma general d'assegurança-vellesa i
d assegurança-atur, 1 per altra banda.
un programa de sanitat pública aixi
com d~ socors a la infàncln. 1' a la
materrutat, tenint en compte que no
s'ha cregu~ encara possible la. realització de 1assegurança-malaltia
Heu-v~ aci els Estats Units. con·
vertits a 1 assegurança, quan fa tants
~-.,_.
*

___

cepto; porque boy por boy 61n las
bayoneta.s Y los tusiles no eÍdste Poder que se mantenga en pie Lo de
las papeletas electorales es ·una de
tant.as 11?-entirosas sugestiones que
los poUticos esgrimen para hacer
su voluntad.J

«POR Sl LAS MOSCAS
- 1Mira, mira, vàmonos del dlbuJdo Y a sl nos evltamos deolr nada del
lsourso de Gil Robtesl»
<De «Hera!do de MadridJ)

,

sab~m

més que molt poc, exposar la
idea general del projecte.
Per últim, el darrer !et no ha estat sense que tingués una gran ressonància. als Estats Units; és el missatge al Congrés mitjançant el qual
el president ha demanat la institució
de nous impostos sobre la riquesa.
El missatge recorda el principi que
"l'impost ba d'ésser recaptat en pro~
porció amb la capacitat d'ésser pagat i dels avantatges rebuts." Afegeix:
"En .el món modem, la riquesa
no ve unicament de l'esforç individual. Ve de la. combinació d'aquest
esforç amb les múltiples utilitzacions
que té per la coHectivitat. Això sucveeix perquè a. desgrat de la gran
importància dels esforços 1 de l'eng:ny d'individus isolats, el poble en
la. seva massa, pot inevitablement
fer possibles totes les fortunes."
Begorus aiXò, Roosevelt demana:
1. Importants augments de les taxes sobre les herències 1 donacions
entre els rics;
2. Augment de l'impost sobre totes les grans r endes;
3. Modificacions de l'impost sobre les rendes de les societats de
manera per alleugerir les pet1~s 1
carregar les grans;
4. Una modificació constitucional
que autoritzi a imposar les rendes
emeses pels Estats i els municipis.
No és segur que aquestes proposiclons siguin ma.ntlngudes en les sessions parlamentàries encara que
sembli que ban obtingut un acolliment molt favorable.
SigUi com sigui, almenys cal constatar que l'atur de les Corts no han
aturat l'evolució econòmica i social
d!'!l.s Estats Units. Les transforma~
c1ons que s'han succeït des deis començaments de l'experiència Roosevelt són profundes. Es poden tenir
sobre elles 1 sobre 1a seva eficàcia
uns criteris diferents.
En ésser proposat al Congrés el
nou projecte comportava princiPalment.
1. Drets de successió que varien
del 4 al 75 per 100 sobre les herències de més de 50.000 dòlars en linia
directa 1 sobre les de més de 10.000
dòlars en Unia eo-1ateral
2· Aixecament de la sobre-taxa
sobre les rendes particulars superiors a 150.000 dòlars.
3 · Impostos que varien del 3 al
57 per cent sobre els donatius
4· Un impost m1nim del 5 i>er 100

Madrid, 27. - En les sessions celebrades per la "Junta Nacional del
Paro Obrero", se sap que va prendre estat oficial una 1nstànc'a presentada per l'Institut contra l'Atur
forçós, en la qual se soHicitava per
aquest organisme de la Generalitat
Ja. delegació única a Catalunya de
l'esmentada. Junta Nacional.
Malgrat que l'aspiració de l'Institut contra l'Atur forçós havia estat
prèviament recolzada prop del mirrstre del Treball pel senyor Cirera.
1 Voltà, el qual va acompanyar alguns elements cedistes dels que
avUi componen l'organisme català
la proposició no va ésser acceptada:
Unic_ament, sembla, que s'ha aconseguit que totes les actuacions que
per tal de combatre l'atur involuntari es pensin emprendre a Catalunya, siguin proposades a la referida
Junta Nacional, la qual per a cada
cas 1 segu!nt l'ordre del torn establert, adoptarà els acords i resolucions pertlnents.
. Actualment en el torn d'urgència
VIgent per a atendre les qüestions
relacionades amb la manca de treball, Ca talunya ocupa el vintè lloc.

M!S & ROC!
CAMlSERS
GRANS REBAIXES PElt .l<'l
DE T EMPORADA

Associació Protectora
de l'Ensenyança CatRrana
ARRIBADA DE COLONIES
ESCOLARS
Demà, dijous, dia. 30, arribaran a
Barceloll3. tres colòn1es escolars de
les que ha organitzat enguany l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Ca~~lana. L'horari d'arribada és el
seguent:
Colòn!a Escolar de Ripoll: Arribada a la Plaça de Catalunya <Estació
del N?rd), a les 8'35 b.
Colonla. Escolar de Sant Hilari Sacalm: Arribada. a l'Estació de França, a les 8'34 b.
Colònia Escolar del Castell de VlJ;'fort.uny (Cambrils) : Arribada a
I Estació ~ França, a les 11'15 b .

·LES LLETRES··

INFORMACIO DE l'ESTRANG ER

ElS IDEAlS GRECS EN lA CIVIUTZACIO MODERNA

EL CONFLICTE IT ALO-ABISSINI .
., .
. . .
.
El concepte grec de Ia c1enc1a
oUhli. nYaIorI.
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cnció racional de l'Uruvers, d'esten- grec suggereix l'tmperi real i ideal

~co~~~el~~~~co~~ent~~~~
filo-

ment, 1 d'alçar damunt d'aquest co'n eixement una civilització progresètva, ens ve dels grecs. Ells foren
els primers a basar una civilització
en la posició clent!fica <!avant la
vida.
I mpossible de p~ar per alt la
m agnitud 1 les dificultats d'aquest
fet. Amb tota seguretat, és la consecució intel:lectual més gran de l'home. I no pensem ara, per suposat,
en les r ealitzacions cientifiques dels
grecs - com és ara: la descoberta
d e la teoria heliocèntrica d'Aristarc,
~·enunciació dels principis fonamen,'t-als de la hidroestàtica per Arquip1edes, el càlcul en 7.850 milles, que
í éu Eratòstenes de la circunferència
de la terra; o bé previsions tan bril.lants de la ciència moderna com la
idea de Demòcrit segons la qual l'uuivers consta d'àtoms, dins d'un espai infinit, o l'anticipació del darwin!sme en la noció d'Anaximandre
que diu que <d'home descendeix d'animals d'una espècie diferent», o
l'asserció d'Antifon: <<En tots els homes la ment controla el cos, per bona salut i per mala», a la qual la
medicina ha dedicat alguna atenció
aquests darrers trenta anys. Aquestes descobertes són notabilissimes ja,
sobretot si es té en compte que quan
foren fetes la gent encara creia que
la lluna 1 el sol eren déus i que el
tro era produït per Zeus. Però el

Estela funerà ria a l Cementiri de
Dipylon a Atenas
temps envelleix tota descoberta històrica, i la oiència grega té per nosaltres nomé$ un interès històric. In~
finitament més remarcab:e en l'espessa obscuritat de la salvatgeria i de
la supertioió, és l'aparició d'un temPerament no massa comú, fins i tot
en els nostres temps-, el temperament científic.
Si volguéssim fer un discurs sobre
Jes virtuts cardinal> ò,e la ciència
¡!ns seria fàcil trobar un text gre~
per a cadascuna d'elles. ¿I quines
són aquestes virtuts? Entre elles hi
ha la passió de conèixer, que és la
font de tota descoberta; la creença
èn el suprem arbitratge de la raó·
¡nodèstia, prudèncta, paciència i tre:
}:>all. Seria difícil millorar els se,gUents textos grecs, presos d'escrip1tors com Heràclit, Demòcrit, Anaxàgoras 1 Plató.
,• 1Sobre la passió de conèixer: «Voldria més aviat descobrir un fet cientific que no pas e3devenir rei de Pèrsia»; «La felicitat de l'home no rau
en el cos ni en la riquesa sinó en
i~ rectitud 1 enteresa <\e compren$tó>>; «La vida val la pena d'ésser
yiscuda perquè ens permet de contemplar els cels i l'ordre de l'univers>>. Sobre la creença en el suprem
,a rbitratge de la raó: «Cap llei o ordenament qualsevol no té el dret de
sobirania sobre el coneixement; és un
pecat fer de la raó el subjecte o la
~rvidora de ningú; el seu lloc és
d ésser la governant de tot>>. Sobre
~!'- modèstia de la ciència: «En real itat no sabem res; la veritat rau en
les profunditats>>; «Les opinions dels
'homes són com jocs de criatura>>. Soi.>re la prudència 1 la paciència: «Sobrietat i escepticisme són la fortale,sa del pensament». Sobre el treball:
<cEl preu e.l qual Déu ens ven totes
,aes cose3 bones és el t reball». Hi ha,
t ambé, el comentari menyspreador
,de Tucidides sobre certs historiadors: «Per a la majoria de gent la
r ecerca de la veritat és poc treba•}losa; prefereixen recórrer al que tenen a l'abast de la mà». Podem tro~ar en Demòcrit la justificació de
l'especialista: «No busquis conèixerho tot o sinó esdevindràs ignorant
en tot»; i en Heràclit un avis als
erudits: «Abundància de coneixell?-ents no ensenya als homes la savtesa».
No és cap paradoxa dir que els
autors d'aquestes paraules entenien
•l'esperit cient!fic tan be com mai no
s'hagi entès, i que viure, en ells, s!g,n~ficava un entrenament per a la
)Vlda que satisfaria la definició de
['educació de Huxley «com la inst rucció de l'lnteHecte en les lleis de
la natura ... I l'adaptació de les afeccions i de la voluntat a un desig vehement 1 amant d'actuar en harm~
nia amb aquestes lleis».
¡f Hi ha un sentit en el qual llur
actitud envers la ciència era més
sana més justa que no pas la nostra.
Ens ho revela el terme que empren
.per a designar la ciència. Si desitgem traduir en grec el que nosaltres
,volem significar pel mot ciència hi
ha dues maneres de fer-ho. Si 'entenem la. ciència natural, usarem un
~erme grec que significa «enquesta
en la natura». La frase té dos mèr its: é.; més precisa i lliure d'ambl!Ji.ntat que no pas el mot o:cièncla»;
~ suggereix no un cos segur de verl~ats incontrovertibles sinó enquesta,
mvestigac-ió. En aquests dos punts
té avantatges sobre la no3tra paraula. Però una igualment bona tradu~
cló de «ciència» és filosofia, «l'amor
de la. saviesa». Aquesta paraula grega te una riquesa 1 una vitalitat
abse~ts del nostre terme fred i lnex:
p re551U. Suggereix de seguida al
pensament el que «ciènciu no suggereiX - saViesa, la més alta meta 1

avui dia, l'abast de ciència 1 de
sofia: cadascuna ha. abandonat la
seva aspiració a controlar tota l'exlstènc!a i han acoeptat una part que,
tot i ésoer gran, és, amb tot, molt
més petita que el conjunt. Els grecs,
però, partiren de la Idea que, en
concebre l'última finalitat, la clència no ha de fer distincions entre el
coneixement de la natura i el de
l'home; i que l'objectiu del filò&of
era <<desitjar la saviesa, no aquesta
o aquella part d'ella, sinó tota»; 1
que hom coneixia el filòsof pel seu
anhel «de tastar tota mena de coneixements i d'atacar els seus estudis
joiosament i amb un apetit insac!able».
Podrà semblar que estem exagerant un detall lingüistic, i que hi h a
poca diferència anomenar saVi a
un home que gasta la meitat de la
seva vida classificant papallones, o
bé un amant de la saviesa. Però
sl l'especialització és el deure del
científic, l'ideal de la ciència és una
visió més ampla i una ambició més
esplèndida. La paraula filosofia ens
recorda que el coneixement és un
conjunt, al qual concerneixen «tota
mena de temps i d'existències», les
aspiracions i e:S ideals del qual entren en la politica, en la moral 1 en
tot altre camp de l'activitat humana, no menys que en el regne de la
natura. No exist1 mai cap diviSió entre la oiència i l'humanisme a Grècia i cap grec no hauria comprès com
podria haver-hi cap divisió. L'una i
l'altra eren parts de la filosofia. De
vegades és necessari que ens ho re·
cordin.
La nostra civilització descansa sobre dues ba.!ieS massa acostades, que
són l'esperit cientific i la ciència ap~Icada. Els grec3 tenien l'esperit
ctentiflc. ¿En quin sentit tenien però, la ciència aplicada? Amb 'tota
seguretat que cap automòbil no féu
tremolar mai les carreter es primitives de Grècia que cap aVió no va trencar el silenci en què les àligues d'Agamemnon volaven en cercles; 1 que
els llibres d'Anaxàgoras, que els atenesos compraven per una dracma
a «l'orque3tra», no eren impresos en
tinta d'impremta.
Amb tot, la sumària descripció que
fa Plató de la civilització Inclou la
tecnologia i podria haver-se escrit
amb referència a la nostra ciVil!~
zació: «Estats i constitucions i arts
I lleis 1 molt de do!ent i molt de bm>.
Les arts, per les quals els grecs entenen, no les belles arts, sinó les
útils, són per a Plató una part integrant de la vida h umana. Els grecs
conceberen una civilització progressiva edificada damunt dels avenços
de la ciència 1 el desenrotllament de
les «arts>> Aquesta concepció apareix,
completa en el seu esquema, a primera hora, l'any 460 A.C., en els esC'rits, no d'un filòsof declarat, sinó
del dramaturg Esquil. Prometeu, en
el drama que porta el seu nom descriu el primitiu estat de l'home, vivint en caverne3, sense foc, la vida
caòtica i sense sentit de les figures
d'un somni. Aleshores Prometeu traça els estadis del progrés-; el do <!el
foc; l'ús d'animals per al transport;
la Invenció del vaixell de vela; la
descoberta de l'e:scriptura, de la medicina, de les matemàtiques, dels me.
talls. La pintura és nua, però Esquil
ha copsat la idea de civilització que
està a la rel de la nostra societat,
la concepció de l'home ascendint de
la vida de bèstia a altures inimaginables. Ha copsat, també, la ba3e
material d'aquest progrés, el desenrotllament de le.~ arts. Potser no hi
hagué cap tec-nologia a Grècia, però
si que existia la noció d'ella. Les paraules d'Esquil són un himne a la
ciència ap!.icada. La petita llavor de
flama que Prometeu donà als homes
és la precursora de la fàbrica m~
derna.

s.

ECOS
. Un grup d'amics nostres recer-

n en els carrers de Gràcia, guarnits

per a la Festa Major.
En un d'ells, hom havia edi}icat
una mena de pòrtic, ornat amb figures caricaturesques.
-Aquests ninots són de Benigar.ti
-diu un.-.
-Jo diria que són de Nez.lo -oposà tm altre-.
Es generalitza la discussió. Finalment, hom cerca l'arbitratge d'una
formosa veïneta.
-Digui, senvoreta. De qui són aquests dibuixos?
-Ai, ai... són del barri -digué la
nena- amb una ingenuïtat corprenedora.

•••

-Què, ¿penseu assistir a la Junció d'homenatge a Lope?
-Què us diré... Mai no m'ha agTlldat el gènere que cultiva... El tr ,t;:J
indecent... I ell em resulta una mi..'c.
pallasso.
El que ha parlat primer obre un:;
ulls com unes taronges ... ¿Que s'c?mpatolla aquell? Fins al cap d'una
estona no descobreix que l'altre 11r;.
confós Lope, amb Lepe, el còmic de
revtsta, el qual serà homenatjat avui
c~incidint amb l'homenatge del «F è~
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A G"1nebra n1ngú
no creu que el Consell
acordr" sanc"rons ni que França i An·
gIat erra les apliquin pel seu compte
Què hi fa ltalo Balbo a París ? ••• Els arn·
baixadors d'Itàlia i Anglaterra a París s'en·
trevisten ••• A Londres ja parlen només
de protegir el comerç del Canal
(Ve de la primera pàgina)
ministre de Finances, Thaon di Revel capità d'artilleria; el sots-secret~;tri d'Afers Estrangers, senyor SuVICh, comandant de cavalleria, etc~
tera, etc.
Es pot afirmar que en el moment
actual totes les forces armades d'Itàlia estan en peu de guerra, puix que
als contingents acumulats a l'Africa
Oriental I als 500.000 homes que maniobren a la regió del Brenner hom
ha d'afegir la resta de les forées de
la peninsula, qu!! també estan fent
exercicis militars.
Independentment dels bàndols blau
i vermell, suposats contendents en
les maniobres, l'Alt Comandament
d'aquestes disposa d'una divisió lleugera anomenada «Emmanuele Filiberta, Testa di Ferro>>, 111- divisió motoritzada «Trenta>>, el 7è. Regiment
de <cbersaglieri>> 1 un batalló d'alumnes oficials universitaris. Aquestes forces entraran en acció quan l'Alt Comandament ho cregui oportú. L'Alt
Comandament podrà, arribat el cas
utilitzar altres divisions que estan ja
a punt d'ésser embarcades en llurs
r espectives guarnicions. A darrera h~
r a s'anuncia que aquestes forces de
reserva entraran també en acció.
El front del bàndol vermell (suposats invasors d'Itàlia) s'estén des de
la vl1oll del Adigio a la vall de Sole
a l'oest, entre els monts Caminem~
i Carno.
Resulta interessant consignar que
els efectius del bàndol blau (defensor d'Itàlia) són dues vegades més
nombrosos que els del bàndol vermell (atacant) .
El tema de les maniobres no pot
ésser més significatiu. Hom suposa
que s'ha desencadenat un atac brusc,
portat a cap amb una r apidesa de
llamp per l'exèrcit vermell. o sia l'escena que es produïria si triomfava
a Austria un «putsch>> hitlerià. L'objectiu de les maniobres serà la «representació 1 l'estudi profund de la
guerra de moviments>>.
VOLEN DEMOSTRAR LA
POTENCIALITAT A EUROPA A DESGRAT DE LES
TROPES TRAMESES A L'AFRICA
Paris, 27. - El sots-secretari Italià
de la Guerra, general Baistrocchi collaborador immediat de Mussoli.~i en
les qtiestiom; relacionades àmb la Def~nsa Nacional, ha fet a un periodlS~ francès les següents manifestaciOns:
«Les grans maniobres que hem emprès al Nord d'Itàlia constitueixen,
en primer lloc, una prova tècnica.
Aquesta guerra alpina en la qual és
precís vèncer l'enemic en rapidesa és
una guerra de velocitat. Els observadors estrangers podran comprovar
els nostres extraordinaris mitjans de
t~ansport. A més, serviran les ma·
mobres per 11o experimentar els nostres actuals armaments. Aixi podrem
c_onstatar els progressos que hem realitzat en la motorització i en Ja mecanització. Les nostres trop:es s'Instruiran així en tots els detalls de
la guerra moderna. Però, abans que
res, hem volgut demostrar en tota
la seva potència el rostre guerrer
d'Itàlia. Aixi es veurà que l'esforç
gegant! que som capaços de fer.
En aquests dies trametem a Eritrea
més divisions. Malgrat això, la nostra
força a Europa, en lloc de disminuir
s'augmentarà i el dia que el «Duce>;
decideixi que fem la guerra els nostres enemics i amics sabrari. per endavant que a Europa conservarem
una força militar almenys igual a
la que posseiem abans.>)
ELS ITALIANS DESER·
TEN
Ginebra, 27.-Han arribat a territori suis tres desertors italians que
passaren la frontera pel Gran Sant
Bernat, en creure que el seu regiment, de guarnició a Casale Monserr ato, era destinat a l'Africa Oriental.
Els tres són naturals de Bolzano.
A Orsieres es troben altres tres
desertors ¡:rocedents de Trieste.

LAVAL INTENTARA PRO·
VOCAR UNA CONFER EN·
CIA MUNDI AL P E R A
TRACTAR ' EL PROBLE·
MA
Londres, 27.-El «Reynolds» creu
saber que el sen··;¡r Lava!, a fi d 'intentar un desesperat esforç pacificador, aprofitarà la pròxima Conferència de la S. D. N. que es reunirà
el 4 de setembre, per a demanar la
convocatòria d'una «Conferència
Mundial» que discuteixi el conflicte
711Xll,
italo-abissinlc I impideixi la guerra.
Ja Ja bé aquell locutor que tot
La. Cof!-ferènc!a tindria per objecso_vtnt ens parla de <CLópez de vega». te dlScuttr la distribució de les maAtxò estalvia contusions.
tèries primes mundials i una nova
distribució dels territoris colonials.
•
•
•
Aquesta Informació del <cReynolds»
ha estat acolliia en els cercles pollAquest és un home de poble que tics
londinencs amb general escep1~0 sap de_ lletra. Però per tal que nc
ticisme.
11 conegum, agafa sempre el diari t
fa com aquell que llegeix.
C O J EN T A R I 8 DE LA
Diumenge al matí, a la barberi..l
PREf':A FRAN CESA
tenia als dits un periòdic girat cÍ
Paris, 27.-La Premsa nacionalista
l'inrevès. Així una joto, que repre - francesa es e lloca decididament r l
sentava un auto, apareixia de cc7> costat d'Itàlia en les seves diferènper avall.
cies amb la Gran Bretanya, mentre
Entra un altre vilatà, dels çue la gran premsa informativa es mancruen de bona Je que el primer sap té en actitud cspectant i la d 'esquer
llegir.
ra es pronuncia clarament a favor
-Que porta el diari? -lí diu
d'Anglaterra i d'Abissinis.
-Ja ho veieu -Ja l'altre, assénya«Aux Ecoutes» publica el següent
lant la foto-. Ara com ara un auto escrit:
tombat.
«Si arribés el ens de pesar en la
•••
balança el recolzament militar que
Un individu, belt portat entra en Anglaterra podria. prestar a França
una llibreria cèntrica t demana un i el que podríem esperar d 'Itàlia davant d'una agressió alemanya, nil
llibre determinat.
l'elecció.
Quan el llibreter l'lla tret del prct- hi hauria dubte possible en
Italià, solament en 48 noL'exèrcit
tatge t l'hi lliura, el presumpte
re.>, podria avançar sobre Innsbruck
comprador li .com.~?;nça de donar vol· i.
els seus avions bombardejar Mutes l acaba per dtr, retor nant-li:
nte, mentre que Anglaterra necessi- Dispe7Ueu-me. Em creia que era taria tres mesos per a mobilitzar
més gros.
forces semblants.

Però no és aquesta la qüestió que
s'ha de plantejar perquè no estem
davant l'alternatl~a d'escollir entre
Itàlia i Anglaterra. El nostre paper
és, ans al contrari, el de treballar
per. tal de posar d'acord als nostres
am1~s de Londres i Roma. Anglaterra, 1gual que França, no pot evitar
que en breu termini es posi sobre
~1 tapet el problema colonial, que
e~ el ~el repartiment de les matènes prnnes. Deixar les mans lliures
a Itàlia a AbiSsinia equival a assegurar a menys preu la solacló del
problema colonial:»
LES DRETES FRANCESES
NO VEUEN AMB GAIRE
SATISFA¡:C IO QUE LAVAL
HAGI DE PRE NDRE lA
INICIATIVA DE LES CON·
VERSES. EN CANVI CO·
MUNISTES I SOCIALIS·
TES RECLAMEN QU E
S' IMPOSI L'ARBITRATGE
A MUSSOLINI
París, 27.-En començar la setm~
na _a la Reunió del Consell de li\
SoCle~t de ~aclons per a discutir el
P!et 1talo-ab15sinic, l'opinió francesa
s O~<?Sa, cada vegada més, a l'aplicacto de sancions contra Itàlia
Al mateix temps, l'ambient francès
h:J. acollit amb poc entusiasme Ja
suggestió britànica que Laval pren~ul la iniciativa de les negociacions
mdependentment amb Roma. Es
creu que aquesta suggestió es féu
a Londres amb l'esperança que eis
francesos, encara que oposats a sanclo~s. no tindran, almenys, inconveruent a fer un altre esforç davant del 4 de setembre per a trobar
una solució qae impideixl la declarac~~ de guerr~ a l'Africa I la salvact~ del prestigi de la Societat de
Nac10ns.
La idea ha estat acollida bé únicament pels comunistes I socialistes
els quals insisteixen que França «im~
pos~ un arbitratge>> a Mussolini.
L_ argument que França ha d'abstemr-se de qualsevol intervenció per
t_al de no perdre l'amistat amb Itàlia, es recolza ara en els Informes
qua arriben de Roma els quals Informes diuen que Mussolini està
molt agraït per l'actual actitad francesa. En conseqüència, I com sigut
que S?lament queden vuit dies per a
~egoctar, els francesos han Indicat
Ja .. gue no bi ha manera de reconciliar tots els aspectes en disputa
del problema, que el més probable
és que arribi el dia del Consell en
aquestes condicions. S'arribarà a
ell, aleshores. sense més preparacló
que la d'una gran batalla verbal
~Is resultats de la qual, per a Itàlia
1 per a la Societat de Nacions no
'
poden avui vaticinar-se.

aeronàutiques britàniques que condueixen a l'India, des . de Gibraltar
fins l'entrada a l'Oceà Indic, restaran dintre de breus setmanes en
condicions de poder rebutjar qualsevol atac aer i, terrestre i naval, per n
la qual cosa es disposen a Anglaterra
de nombrosos embarcaments d'homes i material de guerra.

A AUSTRALIA TE!\IEN QUE
L'APLI CAC IO DE SANCIONS NO PROVOQl.ll UNA
GUERRA
Signey, 27. - L'Agència Reuter
comunica que una temptativa isolada de la G1·an Bretanya d'intervenir
entre italians i etlops és un mitfi
dels més segurs per a desencadenar
una nova guerra mundial. L'advertència que ha fet el vlce-p.·esidP.nt
del Consell Executiu d'Austràlia, se~or Huggoss, ha declarat el seguent: «En tractar per la seva pròpia Iniciativa d'imposar sancions a
!~lla, tals com un bloqueig econòrruc, Anglaterra posa en perill la
seva pròpia existència, ja que si es
tenen en compte les forces navals i
aèries de la Gran Bretanya en l'actualitat, no es pot assegurar que sortís vencedora en un conflicte i en·
cara que triomfés, la guerra '¡a debllitari~ de tal manera que podria
converttr-la en presa de nacions més
f~r.te~ que I tàlia, ja que el seu prestigi 1 la seva força quedarien fatalment debilitats>>.
LA FEDERACIO SIND ICAL
DE LA SEGONA INTERNA·
ClONAL ES PROPOSA FER
MANIFESTACIONS CON·
TRA LA GUERRA
Paris, 27. - La ComiSSió mixta
de la F ederació Sindical Internaclonal i de la Internacional Obrera
~ciali~ta .s'han reunit per tal ue
ftxar 1 actttud d'aquests organismes
en la nova fase del conflicte italoetioplc.
La Comissió ha confirmat la resolució, ja adoptada per les dues
Internacionals, particularment el referent a l'obligació de la Societat
de Nacions de fer respectar el Pacte
i els altres Tractats de pau 1 adoptar eventualment sancions contra
Itàlia.
La Comissió ha decidit renovar
totes les organitzacions sindicals 1
po!itiques a la crida feta per a Intensificar l'acció i organitzar demostracions de masses a tots els països.
UN CONSULAT ETIOPIC A
YEME N
Addis Abeba, 27. - El Negus ha
d_eci~it la creació d'un Consulat d'Etlopla a Yemen.
ELS AMBAI XA DORS AN·
GLES tl ITA LI A S'ENTR E·
VISTEN A PA RIS
Paris, 27. - L'ambaixador d 'An~lateqa, Sir George Clerk i el d'Itàlia, S1r N"evrutt i, ambdós prop del
Govern de París, han celebrat algunes entrevistes. Hom suposa que han
tractat del conflicte italo-ablsslnt.
LA INTR I GANT VIS ITA DE
BALBO A PARIS
Paris, 27. - Es fan tota mena de
càbales i comentaris sobre el motiu
real de la visita a París del mariscal italià, !talo Balbo, governador
de les Colònies italianes a l'Africa
Oriental i ex-ministre d'Aeronàutica
del seu país.
El mariscal Balbo declarà a la seva arribada a París, ahir, que venia
com. a simple viatger per assumptes
particulars. Amb tot i això, a Paris no es parla d 'altra cosa, 1 dóna
encara més relleu als rumors el fet
que Balbo, que havia d'haver sortit
de París en avió en direcció a Roma
a~uest matí, continua en.cara a Parts sense que hom sàpiga les raons
de l'ajornament del viatge.
El «Paris Midi>> diu que l'ajornament del viatge podia haver-se pr~
dutt per algunes converses més importants que les particulars I afegeix
que el general Balbo ha conferenciat
a!flb el ministre francès d 'AeronàutiCa, general Denain i el cap de l'Estat Major de l'Aviació, coronel Davet.

periòdics, per dir-ho aixi, cap comentari, però no per això sembla
amlnorat l'Interès pels esdeveniments
italians.
La majoria dels periòdics consagren gran espat a les maniobres Italianes, a les quals han enviat, galrebé tots, els seus corresponsals especials.
Solament la premsa socialista continua publicant comentariS. Lleó
Blum continua reclamant a «La Populaire» que s'imposi l'arbitratge a
Itàlia. «L'opinió Internacional, - diu
- ha arribat a un grau suficient
d 'educació per a considerar l'acceptació o la negat! va a l'arbitratge, el
compliment o la Infracció d'una sentència arbitral, com un criteri irrecusable d 'agressió o no agressió. La
potència que rebutjarà l'oferta d'arbitratge es designaria I denunclana
per si sola. Anglaterra pot oferir
l'arbitratge. Que ho faci. França i
la U. R. S. S. poden oferir l'arbitratge. Que ho facin. Un home posu est dret a U tol personal:
s~i~ aq_
L1tvmoft, actual president del Consell de la Lliga de Nacions. Que
usi d 'ell com féu Briand en una
ocasió menys perillosa, per la pau
del món».
<CLE TEMPS>> I <tLE JOUR·
NAL DES DEBATS>> CON•
SIDEREN IM PO S S IB L'E
QUE ITALIA RENUNCI! A
ET IOPI A
Paris, 27. - Els periòdics de la
nit comenten àmpliament les declaracions que el senyor Mussolini ha
fet a un representant de «Dally
Mali>>·
«Le Temps>> diu que com que Anglaterra està decidida a atenir-se a
les obligacions comunes prescrites
per l'Estatut de la Lliga de Nacions,
es cometrà, per tant, l'error de comprometre's s o 1 a i voluntàriament
en una aventura que pot portar les
majors compllcaclons internacionals.
Itàlia s'ha compromès ja a fons
l per aquesta raó cal trobar una solució d'inteHigència. que satisfaci les
seves principals aspiracions de seguretat 1 expansió a l'Africa Oriental,
el que no és possible dintre l'esfera d 'una solució pacifica que garanteixi en pr incipi la independència d'Etiopia.
Amb tot. no cal perdre temps, en
vista de l'estat d'esperit Internacional, I no s'han de cometre més errors
si es vol que la Lliga de Nacions
compleixi la seva missió a consciència.
<cLe Journal des Debats>) lamenta
que el Govern italià no s'hagi decidit a adoptar la via més lenta, però
potser la més segura de la penetració
pactfica. Es d'esperar, doncsi que dintre breus setmanes esclati a guerra
!talo-etiòpica. Seria lamentable que
això donés ocasió a una guerra que
cremaria tot l'Univers.
El periòdic fa responsable en gran
mesura la política d'Anglaterra de
l'empitjorament de la situació internacional i preconitza. una acció comuna de les tres poténcies occidentals, puix que no cal oblidar que el
rearmament i l'estat d'esperit d'Alemanya dominen la situació.

LA PREM SA FRANCESA DONA PER FETA L'OCUPACIO
D'ETI OPIA I UNICAM ENT
DISCUTEIX LA FORMA
Paris, 27. - Donant per segura ln
guerra italo-etiòpica, el <cJournal des
L'OP INIO GENE RAL A GI·
Debats» escnu: <cL'ún!c que ens resNEBRA ES QUE OU AN CO·
ta és tractar de limitar els perills
MEN CI LA REUÑI O DEL
que han de resultar del conflicte !taCONSE LL NO S' HAURA
lo-etiòpic. La missió de França conS OLU CIONAT RES
sisteix a obrar en aquest sentit;
Ginebra, 27.-El mes de setembre
però no únicament recomanant a
és el__me~ per exceHència de la lnsItàlia que s'abstingui d'iniciatives
t;tuclo gmebrlna, però la reunió de
funes tes, sinó seguir exercint nl ma1 ~ssem~lea del 4 al 9 del mes pròteix temps una acció paraHela a
xtm, tmdrà singular Importància
Roma».
pels actuals esdeveniments.
Per a «L'Information», França ha
L'ordre del dia oficial del Consell
de suggerir que s'aprovi a Etiopla
comp~en v~n~i-nou qüestions d'inteuna fórmula de tipus egipci, tunesi
rès divers 1 el programa de l'Assemo marroquí; és a dir, que respectant
blea v~n~i-~et, entre elles el probleles tradiccions i usos locals, es doni
ma ab1ss!mc.
total a Itàiia en les tersatisfacció
Seran revisades totes les activitats
res baixes, i que a l'àrea dels plade l'Institució, excepte, tal vegada,
nells se li reconeix! àmplia Influènla Conferència del Desarmament
cia, encara que determinada. «En
'
que continua ajornada.
t ot cas una fórmula d'aquesta indoie
Sobre tots els problemes que espermetria donar satisfacció a !Ps
tudiï el Consell predominarà la diferència !talo-abissinla.
DIUEN QUE At.. OISI T E parts i evitar l'efusió de sang>>.
INSTR UCCIONS PER ANAR
. Poden fer-se ressaltar dos fets, que
ELS ANG LESOS PARLEN DE
A GI NEBRA
tmdran importància indubtable per
PROTEGIR EL CA NAL PERO
Londres, 27. - Notícies que arria~ 9ue hagi de succeir: primer, l'oNO DE TANCAR·LO : : NO
D,mló generalment estesa, que ¡,o ben de Roma Informen que el GoPERMETRAN QUE ELS ITA·
s aconseg:uirà cap progrés per la via vern italià té la Intenció d'accept ar
LI ANS ESC ORCOLLIN EL S
dlplomàttca abans de la re"Jnió fle e! procedir del Consell de la S. de N.
VAIXELLS
Gmebra; segon, la seguretat don:-.da I que el Baró d'Aloisi, delegat Italià
Londres, 27. - Segons fonts dipel. ~aró Alolsl I repetida per Mus- té instruccions completes per a fer
sollm que Itàlia assistirà a la reumó una declaració del cas Italià en con- plomàtiques autoritzades, el Govern
ablsslniques.
protestes
les
a
testació
britànic pretén resistir el bloqueig
del Consell del 4 de setembre.
naval del Nordoest d'Africa, I si es
La missió delicada de presidir la
ELS PARTITS CO MUN IS· necessari, després del trencament de
Conferència, incumbirà per torn
TA I SOC IALISTA FRAN· les hostilitats entre Itàlia I Etlopia,
al repres":ntant de l'Argentina, ~e~
CES RECLA ME N L'AH BI· els vaixells mercants britànics que
nyor Rutz Guenazu, ministre a
TRAT GE I IN VI TE N EL naveguin cap a l'Est de la MediterBema.
SEN YOR LANDSB URY A rània
o al Mar Roig serien acompaUN MITIN G DEL FRONT nyats de vaixells de guerra britàANGLATERRA DIU QUE
POP ULA R
Paris, 27. - Els partits socialista nics per tal d 'impedir als italians
NO PENSA AUGl\IENTAR,
PER ARA, LES SEVES FOR- I comunista lntenslíiquen llurs pro- d'exercir el dret en temps de guerrll
d'escorcoll. Encara que s'ba anund
CES A Li\ IHEDITERRANli\
Londres, 27. - En aruesta capital pagan es contra Itàlia, seguint !ns- ciat que no es reforçarà immediataIn- ment la flota anglesa de la m.tr
Tercera
Segona
truccions de laPer
han circulat i circulen e"ls més arrls- ternaciOnals.
el coaltra Ipart
cats rumors en relació amb el litigi mite d'Acció del Front Popular ha Mediterrània, es creu que es fan preI acordat celebrar dtversos actes de paratius contra un eventual bloqueig
ital?"abissini.
S ha dit que Anglaterra anava a propaganda abans del dia 4 de se- 11.ls països propers a Etlopia que
triplicar les seves forces navals a la tembre data en la qual es reunirà tenen costes a !a Mediterrània, Mar
Mediterrània davant l'amenaça que el Coru.ell de la Lliga de Nacions. Roig o Occeà Indic.
Entre e.quests c-asos d'urgència.
suposen les paraules de Mussolini I Ha dec1dit també enviar una delP.els articles de la premsa italiana gació a Ginebra i Invitar el Govern que es deixen entreveure, es destaca.
(tota ella d'inspiració oficlnll, sobre francès que reclami de la Lllga de la necessitat de protegir el Canal de
la possibilitat d'alnes aeris Italians Nacions les disposicions pràctiques Suez en el cas que Itàlia comenci
que resultin de l'apllcació del Pacte. a fer la guerra a Etiopia. Els agrea Gibraltar i Malta.
«Le Populaire» I <cL'Humanité» se- gats navals de 1'*1 Ambaixades d'aA diversos cercles s'ha dit també
que Itàlia tenia el propòsit d'apode- guelxen preconitzant l'arbitratge sin- questa cap1tal temen que els pre1 cer 1 total. L'òrgan socialista creu paratius que estan ara estudiant
rar-se de l'Illa de Xipre.
L'almirallat britànic davant d'a- que l'home més qualificat per a pro- els oficials d 'Armada i de força
quests i semblants rumors I cons:- posar l'arbitratge és el senyor Lit- aèria coHaborant amb el Comitè etc
derant que d'ells no pot derivar-se vinoff, ministre d'Afers Estrangers Defensa de l'Imperi, inc:oguln a l'escap benefici, ha tingUt interès a de 13: U. R. s .. S. I pres1dent en tabliment d'un cordó de vigilància
integrat pels cuirassats de la flota
donar el desmentiment més rotunj exerc1c1 de la L11ga de Nacions.
1 Una delegació del parttt laborist:J. de la Mediterrània, que s'estendrà
a tals noticies
anglès, presidida pel senyor Attelr, molt més enllà del Canal de Sue:z.
·
i\L l\IATEIX TE!IIPS DO- ~ celet;>rat aquests dies un!l sène
NING U NO CREU QUE ANNEN CO:\IPTE DEL I\IOVI- d entreVIstes ~mb elements directius
de_l partit S?C.iallSta francès. La Col\IE;IIT DE VAI XELLS
GLATERRA I FR ANÇA IM·
miSSIÓ admlDlStrativa del partit soi
L d
SANCIO NS NI QUE
POSIN
on res. 27. - Informac ons re- cialiSta ha dirigit una Invitació al
LA S. DE N. ARR IBI A- UN
budes de La Valette (Illa de M~lta), senyor Landsbury, lider de l'oposició
ACO R O PER ImPOSARdiUen Que a les places bntàmques a la Cambra dels Comuns per tal
LES
del Proper Orient són espcr_a ts al- que prengui part en l'acte' de proParis, 27. - El tema de les sanguns vancells de guerra bntàmcs dels paganda que organitzat pel Front
que actual~ent es troben nncorats Popular, es éelebrarà a Paris el 3 clons que podrien aplicar-se a Ità!!a,
a Malta.. S assegura que aniran n de setembre al circ d'hivern. El se- en el ens que el Consell de la So~lexall;drla els cuirassats «Revenge¡¡ nyor Landsbury ha acceptat l amb cietat de Nacions acordés per Ullam1 <:Val1anb, I els creuers aLondon», ell vindran diversos diputats labo- mitat que dit pafs havia Incorregut
en les infraccions previstes en els
r lstes.
«Devonshire» 1 o:Shoropshirc».
articles 15 i 16 del Pacte suscita
Les esmentades informacions parLLEO BLUM RECLAMA interpretacions no molt diferents dC!
len de la pròxima arribada a Malta
sentit genern.l. Es subratlla que en
~A R BI T RATGE . PROPOSA
d'importants reforços aeris, consisLITV INOFF COM A ARBI• tot cas s'ha de fer a la Idea qn~
tents en aeroplans 1 hidros de caça.
la guerra italo-etiòpica serà un rtt
TRE
obSèrvació, bombardeig I torpedelg.
Paris, 27. - No es troba en els dintre d'unes setmanes i que és preS'afegeix que les bases navals I

En cap llar catalana no ha

mancar

.
eis partir d'aquesta In
tal d'e.xamina! l'esdeve~~htud 1-cr
Les lmpressl')nS que es or.
Londres per diversos cond reben de
blen_ haver atenuat lleuge~ctes Ee:n.
pessimisme dels dies Pass rsznent el
pensa _ja a Paris que a · No e;;
es decideixi lsoladament Anglaterra
apUcar
sancions i es dubta, Per
que el Consell de la Soci a ta Part
clons, es pronunciï unà~tat de Na:
favor de tal mesura que tnement a
naria pot~er un corÍ.flicte deseucacie.
segurament mundial Di europeu 1
mentarls culpen de la versos co.
tuacló al fet que s'ha ~~m~lexa sipolitlca exterior que han at a la
Anglaterra en aquests lllli Practicat
ms anys.
LA 11 INTERNACIO NA L
0
Paris, F~7~0~ ~~: ~:ACTATS A
reunió de representants d~b¡at una
ració Socialista Interna . a FedeTreballadors 1 d'altres ClOnal de
clons obreres per tal de d~rganttza.
ferent a la seva actitud ISCUtir re.
t>l
conflicte lltalo-abissln! 1 ~avfnt
la decisió adoptada 'r a 011 1nnen
paradament que s'ha ~e d quelles sc.
compliment dels Tracta~maJ:!nar el
i, d~ls ~cords de la s. de ~x~ten{.)
s ap.!qum sancions contra rtàr111 Que
•
Al mateix temps s'orde
liats la celebració de mi~.a als an.
vigilia de la celebració d~g~ a i~
nse.i
de la s. de N. que tindrà ¡¡
oc el dia
4 de setembre.
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ARA ES DIU QUE
ASSISTIRA AL CO~~~~EL
DE LA S. DE N
~ondres, 27. - Es d~lara
mes del senyor Eden, anirà ta qu~ a
q-tnebra per tal d'assistir a 1Z:: a
stó plenària del Consell de Ja s s~
N. el ministre de Negocis Estrang'er e
~.
Slr Samuel Hoare.
. Els dos ministres arribaren ah•
dilluns a Londres on romandran fm~
a la seva sortida cap a Ginebra
s:expressa la possibilitat que Éden
vagt a Paris alguns dies abans que
~oare, per tal de celebrar negocia
·
ctons amb el senyor Laval
EL COMPTE DE LIRES DEL
BA NC D'ANGLATERRA
Londres, 27. - La situació del
compte en lires del Banc d'Anglaterr!l- era el 21 del corrent com se
·
guetx:
d Pagament de deutors italians des
el _18 de març, 1.484.060 lliures esterlmes, d'elles 103.365 t ransferides
durant la setmana del 14 al 21 d'a
gost.
Deutes no regulats encara ¡ en
espera de transferència, 1.963.706 lliures esterlines.
ABISSI NIA PROTESTA A
AT EN ES DEL PAS D'A·
VIONS ITALIANS
Atenes, 27. - El Govern d'Atenes
h'l r~but una protesta del Govern
abissmi P~r I:aver permès volar da·
munt ternton grec a avions italians
de bombardeig. El Govern d'Atenes
ha contestat que no podia oposar-se
a concedir el perrnis soHicitat per
Itàlia, ja que la guerra no està declarada.
LA PLUJA DESTRUEIX UN
TROS DEL FERROCA RR IL
D'A DD IS ABEBA A DJ I·
BOUTI
Londres, 27. - Comuniquen d'Ad·
di.s Abeba a l'Agència Reuter que
la Hnia ferrada entre Addis Abeba I
Djlboutl ha estat destruïda en una
longltud de tres-cents metres a conseqüència de les pluges torrencials.
Les obres de reconstrucció s'efectuen amb gran rapidesa.
UNA DELEGACIO MILITAR
SO VIETICA A ITALIA
. Moscou, 27. - L'agència telegràfica de la Unió Soviètica indica que
una delegació militar soviètica ha
arribat a Itàlia per tal de presenciar les maniobres militars al Tirol
meridional
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LES ESGLESIES EVANGE·
LI QUES DIUEN QUE FA·
RAN ORACIO PER A INS·
PIRAR LA S. DE N.
Londres, 27. - L'arquebisbe de
Canterbury 1 el cap de la Federació d'Esglésies Evangèliques Lliures.
han publicat una crida de conjuut
referent al conflicte ltalo-a.>issini.
En el manifest es posa de relleu
la fe que s'ha de tenir en la pròxima sessió del Consell de la S. de
les N., de la qual depèn, no solament la possibilitat d'una guerra.entre Itàlia i AbiSsínia, sinó també ll
pròpia vida de l'organisme internacional com a instrument de pau.
En el document es demana als
fidels que el diumenge que ve dediquin llurs oracions en totes .les
esglésies del pals per tal que «I esperit de Déu pugui donar als me'!.~
bres del Consell de la s. de les "'
1-\ saviduria, prudència i energ:a_ Jlecessàries per tal que llurs dec1s1ons
puguin eVitar la guerra i resplendeixi la causa de la justfcia i el respecte als Tractats».
ITALIA FA UNA COMAPOHDA DE FLASSADES A LONIA
Varsòvia, 27. - Una casa itlllillna negocia amb les fàbriques. de
Lodz el lliurament immediat d un'l
gran comanda de flassades de nana.

- *""

El mariscal austríac Fey, te·
rit en un accident
d'automòbil es d'a-

al
Viena, 27 - A primeres hor
questa nit. l'automòbil del m~t
Fey, membre del GQvern. ha , aaun accident prop de la ciu~at d- 1 fe~
blltz, el qual ba estat mottvpelat _B fatS
que el xòfer, enlluernat dÍrecc!ó
d'un altra auto que venia ~úlr: tint rno\'llD~
contrària, no ba vist fms I
ment un ciol!sta que tenlf.C:enu.t
Per tal de no atropellar . cal ll-i
ciclista, el xòfer del mans 1 éotxe
efectuat un ràpid viratge ~!nt de•topà contra els arbres. qu
ultat aiJI!l
troçat.
\·er.>e3
El mariSCal Fey ha. res
el nas fracturat, a mes de ~ompli·
ferides a la cara. Els ser t teride3
nyat 1 el xòfer han soderpoca !.'11"
a diverses parts del cos e
po~ià~!~iscal Fey ba estat bOsp:tB
litzat. a Viena.
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GOVERN GENERAL · EL ROBATORI DE PAMPLONA
•
•
~
~~======================~! =======
. El SENYOR PIC I PON llA llUITA CONTRA LA MENDICITAT .. Oviedo de la Mota ha tramès una carta
1
:;......--=
LES ENTITATS ECONOMlQUES OBSEQUIARAN LERROUX -- El al jutge en la qual explica el que féu a
0 0 f8 0 0(Q 8
CARNET ELECTORAL ES FARA EXTENSiU ALES POBlACIONS Espanya des del 31 de juliol al 8 d'agost
IMPORTANTS -- ABANS QUE VINGUI El PRESIDENT DEL CON- Han estat trobades més ¡oies de les desaparegudes
0 fI
Durant un any ha fet vida normal
Madrid, 27. - Segons noticies adSELL, SERA FET El RE-TRASPAS DE LES O. P.?
quirides pels informadors a la Di- entre nosaltres, i és perfectament lòrecció de Seguretat referents al ro- gic que amb el seu perfecte tracte,
El senyor Pic, després d'uns quants econòmiques següents: Foment del batori del tresor artistic de Pamplo- amena conversa i sòHida cultura haEls autors han estat detinguts
dies de no parlar amb els informa- Treball Nacional, Cambra de la na, oficialment s'ha sabut que du- gi pogut crear-se amistats; però no
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}.{adrid, 27. - EI sots-secretari de
çernació ha manifestat aquesta
O0 tnada. que seguint la magnifica
lll~a de l'actuació de la policia, ha~ de donar compte amb satisfacció
b dolor d'un atracament comès
I ~ta nit a Madrid. Amb sat!s!ac11 perquè s'havia detingut els au6 i amb dolor perquè ha resultat
f~s
t rit greument un xofer que no ha
f~¡gut contribuir als propòsits dels
atracadors.
Ra. destacat el fet de l'actuació policlaca, perquè els autors h an estat
4et1nguts abans que es conegués el
succés·
A Ies deu de la nit, un guàrdia
onductor comunicà. que junt al Refiro a Menéndez i Pelayo trobà ferit
Un xofer d'un dispar d'arma de foc,
¡ qua trobà. la pistola a l'interior del
cotxe. Poc després es tingué noticia
úue ¡'agent Ricard Peral Valor, s:;ntl uns dispars i veié que fugien uns
~esconeguts, i els persegui, cridant.
quatre
¡mroedlatament sorgiren
guàrd es d'assalt que aconseguiren
detenir dos individus anomenats Eugeni Tejedor i Lleó Garcia, de 32
~nys ambdós, solters, que habiten a
vauecas.
· Agent i guàrdies recolliren un sac
gue llançaren en fugir i qua conteïúa 1.400 pessetes en plata i bitllets
ne Banc.
Posteriorment s'ha sabut que a la
çiinica del carrer Sagasta s'ha presentat demanant ass'stèncla, Vicenç
Torado López, de 50 anys, comerciant, amb domicili a Claudio Coano, 53. Ha estat cwat de lesions al
cap, de pronòstic lleu.
Després de tot això s'ha pogut reconstruir tot el fet. Vicenç Torada...
té un comerç de teixits a l'Avinguda
de la República, núm. 6, Pont de
yallecas. Prengué el Metro per anar
al seu domicili 1 en el mateix cotxe
venien els atracadors. En sortir li
pararen traveta i de resultes de la
calguda es produi les lesions. Aprofitant la caiguda, els atracadors li
robaren el diner. Els lladres prengueren un taxi que conduïa Agustí
Manuel Plaza, de 32 anys, domiciliat
a Delicias, núm. 35. En arribar a la
cantonada del carrer Menéndez Pe-
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dors, els va rebre ahir al seu cies- Propietat Urbana, Cambra Oficial
patx de la Generalitat. Començà del Llibre, Cambra Oficial de l'Aul'entrevista donant-los compte d·) la tomòbil, Cambra Mercantil, Indúsreunió que tingué lloc a. l'Aj¡mt'l.- tries Quimiques, Econòmiques d'Ament a la qual assistiren ultra els mies del Pais, Cambra de Comerç,
Comissaris de la Generalitat, el ge- Institut Agricola Català de Sant
Isidre i Unió General, per tal de
neral Sànchez Ocaf1a.
Digué el senyor Pic que amb l'.:s- preguntar-li s! els actes que se celementada autoritat militar procedire:n braran el «Dia de LerrouXJt tindran
a la coordinació de les forces de caràcter politic i el senyor Pic els
Guàrdia Civil, Policia i Mossos d'Es- contestà negativament, 11 manUesquadra, ja que totes hauran d'actuar taren que organitzaven un banquet
seguint les ordres de la. Circular oficial a honor del president del
de rperssió de mendicitat q•1e Consell i ministre que l'acompanyin,
a aquest efecte ha estat redactada que tindrà. lloc el dia. 9 de setembre
a les nou de la nit al Saló de Coni que prendrà. atribucions de Ban.
Afegl el senyor Pic i Pon c¡ue hn- tractacions de la Casa Llotja de Mar.
El senyor Pic ja no canvià. de
via encarregat als Comissaris c¡ue
abans de quinze dies presentessin tema.: segui parlant del viatge del
a Barcelona. Digué que
«caudillo»
de
situació
la
un projecte respecte a
les presons de la seva jurisdicció. després de la reunió del Consell
En el cas d'haver-se'n de construir de ministres que ha de tenir lloc
alguna de nova, cosa evident, l'A- avui els facilitaria el programa on---------------------*--------~--- juntament
corresponent haurà. de clal de l'estada del senyor Lerroux
cedir el solar necessari 1 declara·,· a Barcelona.
-Però -objectà un periodistaquan estan disposats a consignar e:1
els Pressupostos a aquest objecte. el programa oficial ja s'ha fet púUna. vegada tot això enllestit es blic.
-No hi fa res, el programa. tal
remetrà a Madrid per tal que di¡n.ln
si estan conformes que les pre- vegada serà ampliat... per a. donar
Kr~tlns
senyor
El
27.
.Moscou,
sons que s'hagin de construir sig..:ln més caràcter oficial a la visita.
ki, en nom del Govern dels soviets pagades una part amb els cnbsls
-Es veritat -digué un periodlsha contestat avui la nota rebuda deÍ disponibles per a construir prel;ons ta- hom diu que fins se celebrarà.
Goveri de Washington protest:mt de i una altra amb la subvenció vo- un Consell de ministres.
les amenaces expressades en el dar- tada per a l'atur forçós.
-Qui sap... Qui sap... r espongué
r er Congrés de la InternacionpJ CoEs evident -digué- que les )re- el senyor Pic. Ja els he dit que
munista r eunit e. Moscou.
sons de Lleida, Tarragona 1 Girona no els podré concretar res fins desLa Unió Soviètica declar, entre al- és com si no existissin, car són in- prés de la celebració del Consell de
ministres.
tres coses, en la seva nota: «La servibles.
-seria bonic... insistí el repòrter,
Era hora que els senyors de la
U. R. S. S. no pot acceptar la proencara ho seria més sl acordessin
J
donessi.1
es
governativa
Generalitat
testa dels Estats Units i es veu oblicompte de l'estat de les presons de el traspàs de les Obres Públiques.
gada a rebutjar-Ia.»
-Això afirmà el senyor Pic, serà
la major part -tal cern
Posa de relleu la resposta sovièti- Catalunya,
el nostre diari en deu repor- un fet abans que vingui el senyor
ca que la U. R. S. S. «respecta sem- exposà
no reuneixen absolutament Lerroux.
pre els seus compromisos, però no tatges-Quan es r eunirà el Consell de
condició higiènica per a tei·h·
accepta ni acceptarà. cap respecte al cap
la Generalitat?
tancats.
humans
ésser
Komintern».
-Dijous, respongué. Serà. un xic
Pic i Pon segui dient
senyor
El
Kretinski ha tramès aquesta res- que el ministre de la Defensa Naclo- llarg perquè hi ha molts afers a
posta a l'ambaixador dels Estats nal belga U havia tramès un tele- tractar. Especialment el Carnet elecUnits a Moscou, senyor Bullitt.
grama pregant-U que fes arribar el toral. Possiblement s'aprovarà. la seseu agraïment a les autoritats i a la va impre..c:sió i fer-lo extensiu a. les
SE'N RESSENTIRAN LES premsa per les atencions que amb ell poblacions més importants de CaDIPLOMAT!· tingueren tan bon punt desembarcà talunya.
R ELACIONS
Després d'això reparU als perloa Tarragona.
Q U ES
Després va donar compte als pe- distes la Circular de repressió de
Fashington, 27. - En els circols
ben Informats es declara que b. dura riodistes de la visita que li havien la mendicitat que havia fet re!erènresposta donada per Moscou a la fet els representants de les entitats cia i s'acomiadà.
nota nord-americana pot pro'focar
~~~~~~~~~~
canvis d'importància en les relaeion-;
UN ACCIDENT
entre els dos països.

layo, advert1 quelcom anormal en els
viatgers i es negà. a seguir, per la.
qual cosa el feriren al pit d'un tret.
La pistola trobada dintre del cotxe
era del calibre 9. Els atracadors han
estat reconeguts pel ferit.
Es coneix el nom del tercer individu que es féu escàpol.
El sots-secretari, en nom del ministre, ha expressat la seva satisfacció al Director de Seguretat pel comportament de la força i ha afegit
que anava a l'èquip quirúrgic a visitar el xofer ferit en unió del senyor
Fernàndez Mato.
Ha acabat dient que no mancarà.
res al ferit de tot el c¡ue el Poder públic pugui posar a la seva disposició.

rant el mat! d'avui quan diversos
obrers treballaven prop d'un rentador
situat entre les carreteres nova i vella, del pont de la Magdalena, de
Pamplona, en segar unes herbes
s'han trobat diversos objectes pertanyents al tresor de la Catedral, i
que són els següents:
Una maragda de forma cònica,
pertanyent al relica.ri del Lignum
Cruels; dos braçalets de filferro daurat; un rosari de plata amb tres medalles i una. creu; un rosari de plata
en tres trossos; un altre afiligranat,
també petit; un altres d'os enfilat
en plata, en dos trossos; un rosari
petit de cristall blau, també partit;
una creu de plata, partida en vuit
trossos; aquesta creu estava enfilada
en diamants dels quals n'ha quedat
un; un pendent!! de plata, amb
amatistes, diversos topazis, dues pedres vermelles i un clau de plata, pertanyent a. un crucifix.
Segons les noticies rebudes de
Pamplona sobre la troballa, diuen
que s'efectuà a l'arbreda de Tejeira,
junt a la plaça de braus, per uns
obrers que rentaven pedres. Les joies
estaven embolicades en una bossa
de paper, gairebé ran de terra i foren murades al jutjat.

és menys lògic que s'hagi preparat la
coartada perfectament per a demostrar que no tenia participació en l'operació material del robatori, encara
que sigui ga1rebé impossible desvirtuar les proves que demostren que
preparés el robatori, o una de dues,
o els que l'executaren eren auxiliars
seus, en el qual cas no s'explica la
manca de recursos dels seus còmplices, o aquests li han fet una. malifeta
i s'aixecaren, com vulgarment es diu,
"amb el sant i l'almoina".
De totes maneres, la ciutat està.
desanimada, 1 cada dia que passa és
un cop a l'optimisme que es prodtú
en descobrir-se algunes de les joies
robades del tresor de la catedral.

8 d'agost: Sortida de San Sebas·
tlàn cap a Hendaia, a les onze. Sor·
t.lda d'HendaJa eaJ) a. P aris, a les 7'¡,7
i arribada la nit del mateix dia. a
Paris.
Del 8 al 14 d'asos!; ha estat a Paris i la policia frence.•a t~ nota detallada de tot el que ha fet durant
aquests dies.
Em permeto remarcar-vos que a
tots els hotels he signat els r egistres,
llevat de Jaca, on es limitaren s
presentar-me el compte.
Desitjós de poder contribuir a l'a·
clariment de l'ocorregut perquè puguin establir-se les proves de la meva absència, estic disposat a sotmetre'm a qualsevol Interrogatori per
tal d'arribar al prompte aclariment
que sóc totalment aliè a l'afer.
Tot seguit que la policia hagi detingut els autors em presentaré a
les autoritats per tal de poder establir clarament que no vaig tenir relació amb ells, i no dubta que dintre
poc V. E. reconeixerà la meva completa innocènc!a, tant material com
moral.
Tinc l'honor de quedar a les vostres ordres, s. s."
HA ESTAT DETINGUT UN
CANONGE ?

Pamplona, 27. - Circula Insistentment el rumor q· J s'havia detingut
un canonge, però a la Comissaria
de vigHà.ncia ho negaren en absolut.
El ¡;overnador ha requerit a l'alcalde perquè aquest faci una brigada d'obrers municipals amb objecte
d'inspeccionar els voltants del lloc
LA FAMOSA ARQUETA on aquest mati s'han trobat alguns
CONTINUA SENSE APA- dels objectes per tal de veure si se·n
REIXER
troben alguns més.
Pamplona, 27.- La policia ha r eacera.
per
d!llgències
algunes
litzat
car l'arqueta. Arlas, en les seves declaracions ha afh·mat que li havien
lliurat un paper en el qual s'assenyalava el lloc on l'havlen amagada,
però que per por a veure's compromès, l'havia esquinçat. Recorda que
el paper deia que l'arqueta era a la
(Ve de la primera pàgina)
carretera de Pamplona, prop d'Irur·
zun, al costat de la via del ferro- que indubtablement, té relació amb
els al:omiadaments de lp. companyia.
ENCARA NO S'HAN TRO- carril, però no recordava el detall de
tramvies.
BAT LES PISTES D '"EL dels metres, per això la policia reaEn aquesta matèria, en la qual una
ROl\IAN " I DEL " PORTU- litzà. ahir noves r ecerques. Va treure vegada
més hem de dir que els que
l'Arias de la presó i amb ell anà al
GUES"
senten la dignitat de l'autoritat n o
Pamplona, 27.- La policia segueix dit poble i altres llocs, amb resul- poden
transigir en cedir davant proa la recerca d'"EI Romàn". Encara tats negatius. La policia ha interro- cediments
bàrbars i estúpids, 1 per
que les comissaries de Bilbao i San gat també els alcaldes d'aquella zo- aquesta causa és desperar que es
Sebastlan han tramès novament na, la Guàrdia civil i guardes jurats, continguin els afanys de certs gesgran quantitat de fitxes, el rellotger però encara no s'ha aclarit res.
tors oficiosos que tracten d'interveArias no coneix en cap d'elles ni
nir en assumptes que no són de la
OVIEDO DE LA ~IOTA, EN seva incumbència, puix que prou feid'una manera categòrica "El RoUNA CARTA, EXPLICA EL na tenen a la casa pròpip..
mà.n", puix que, com ja és sabut,
QUE FEU A ESPANYA DEL
el detingut a Bilbao, la fitxa del qual
Segui dient que el governador de
31 DE JULIOL AL 8 D'A- Sevilla li havia comunicat que al
li fou presentada i va creure recoGOST
nèixer al fotografiat com "El RoCorde! havia estat fecarrer
Madrid, 27. - Un periòdic trans- rit a .laMaria
màn ", en veure'! personalment no
boca, de pronòstic reservat,
Mota
la
de
Oviedo
que
carta
la
criu
l'ha reconegut.
per dispars d'arma de foc que 11 feDe Gràcia de Silva "El Portugués" ha dirigit al jutge de primera ins- ren dos desconeguts, Manuel Guer1 el tal "Romà.n", que segons sem- tància de Pamplona, instructor de rera Padrón. El ferit junt amb el
bla són eis autors materials del ro- la causa. Diu aixl:
«<Hustrissim senyor Jutge de pri- guàrdia d'assalt Joan' Gonzàlez, els
batori del tresor de la Catedral, fins
mera instància 1 instrucciò. Pamplo. persegul. Manuel Guerrera Padrón
ara només se'n sap que passaren en na.
- mustrissim senyor: La carta e~ q~:~al portava una pistola amb lliaquesta ciutat els mesos d'abril i
tinc l'honor de dirigir-vos des de cencia, féu sis dispars contra els seus
maig, i després desaparegueren i es- que
Poc després la policia decomprovant l'empleu del a.gre~rs.
Londres,
tigueren absents fins uns dies abans meu temps
tmgue aquests, els quals són pistolers
els
durant
Espanya
a
de cometre's el robatori.
dies que estigué en aquesta nació, I estan fitxats com a. tals.
També sabem amb seguretat abso- arran del meu darrer viatge, crec
El governador de Tenerife ha coi Un taxi topa amb una camio- luta que el mateix diumenge dia 11, haver incorregut en l'error de Ja municat que havien estat descoberts
el
matinada del qual fou comès
data següent. Deia que havia sortit per la policia al barranc de Almeida
neta de l'Ajuntament i res ui· la
robatori, Da Silva arribà a dos de Paris el dia 31, quan en realitat al Hoc conegut per La Cortadura set
d'Alpoblet
al
mat!
del
deu
de
quarts
ten tres ferits
fou el 30 de j uliol el dia que me'n embalums que contenien cent quasasua, i el dia següent es reunl amb valg anar d'ac!. En conseqüència, .la ranta- tres cartutxos de dinamita
Al carrer de Rocafort, davant el "EI Romàn " . Estigueren junts en data de la meva arribada a l'hotel roja.
d'arbitris el dit poble fins al dia 17, on portaAquestes actuacions de la policia
DE LA MORT DE JOAN número 27, la camioneta
amb Papaleo, són les setinha
maU
Aquest
27.
Berlín,
l'Ajuntament topà amb l'auto- ren una vida summament humil i on estigué
de
I
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güents: 30 de juliol, sortida de Pa- -afegf el senyor Portela- r evelen
Congrés
amb
resultaren
qual
la
de
56.057,
taxi
LETONIA TAMBE PRO- gut lloc la Inauguració del
TRINITAT : DILIGENCIES ferides tres empleats de l'Ajuntament donaren la sensació de trobar-se és- ris a les 20'40 hores, arribant a que aquest organisme tan important
Mund1al de Població. El ministre de
TESTEN
de recursos. EI dia 17, robaren Bordeus, a les sis del mati del dia 31. als E~tats moderns funciona amb reJUDICIALS
l'Interior, Dr. Frick, hi ha pronunque anaven a l'esmentada camio- cassos
Paris, 27. - Segons el correspon- ciat un discurs en el qual ha dit
a la fonda d'Alsasua 9.750 pessetes i
31 de juliol. Sortida de Bordeus gulantat i encert, i en esperar ara.
ti- neta.
utge,
j
el
d'ahir
matí
el
Durant
sal de Moscou del «New York He- que no són molt satisfactòries les nent coronel senyor Martínez Pequan
fou
aleshores
i
desaparegueren,
a San Sebastlàn, a les cinc de les sanc~ons contra els autors d'acap
t
Escudero
Josep
són:
Els ferits
rald», de Paris, els Governs d'An- estadistiques de població del món ci- fialver, que Instrueix el sumari per
es perdé la seva pista.
la tarda. Arribada a San Sebastiàn, quest cnms es completarà. aquesta
l
Garcia
1
Pascual
Manuel
Gómez,
glaterra, Itàlia i Letònia han pro- vilitzat, a despit que els avenços de la mort de Joan Codina, al barri de
Ens sembla incompr~nsible el fet a les 21'30, allotjant-me a l'Hotel tasca lenta. A més la vida espanyola.
i Garcia. Aquest dartranquilitzarà. i s'evitarà. l'actuació
testat davant el Govern (!els So- la ciència mèdica han reduït nota- la Trinitat de Sant Andreu, fet Rafael Mata
que dos ind:vldus desconeguts hagin Termlnus, de l'estació, 1 signant ll.l e~aquests
autopistola
d'una.
portador
era
rer
pistolers que prenen com
d
rtets dels discursos pronunciats al blement en els C}arrers anys el perpogut romandre en un poble de po- registre.
darrer Congrés Comunista, que con. ce?tatge demo~rà.fic, degut que ha ocorregut dies enrera, estigué al seu màtica.
poca importància. la r eade
cosa
9:
SebasSan
de
Sortida
d'agost:
1
en
i
Alsasua,
com
exigua
tan
blació
EI taxi que originà la topada es
slderen com una intromissió a llurs mmvat també en gran proporció el despatx practicant diverses diligènlització de crims. Ara apreciaran que
de
cinc
les
a
Pamplona,
a
cap
tiàn
d'escondicions
sev~s
les
per
qual
el
escàpol.
féu
cies relacionades amb ~uest fet.
Mers interiors. Com hom sap, també nombre de naixements.
tarda. Arribada a Pamplona. a han canviat els temps i que han de
Els ferits, després d'ésser auxiliats, tació d'enllaç amb els trens de la la
!Declararen davant del jutge una
han enviat notes de protesta pel macanviar de vida.
les 19'30. S'estatjà. a l'Hotel Perla.
hi
Saragossa
i
Pamplona
frontera,
domicUls.
llurs
a
traslladats
foren
de
agents
dels
un
1
mort
del
filla
teix motiu els Governs de Toquio i
Per últim, el senyor Porteta ValtaMESURES P E R A AUGMEN2 d'agost: Sortida de Pamplona
comacivil
guàrdia
la
de
noc
un
ha
esbrinafent
s'estan
present
Al
el
en
intervingueren
que
vigilància
de Wàshington.
TAR LA NATALITAT A ALE·
cap a Jaca, a. les vult del mati en dar.es, en relació amb un atemptat
de
agent
un
i
tinent,
un
per
nat
la
de
causa
la
saber
a
per
ments
fet.
Les protestes d'Anglaterra, Itàlia
MANYA
l'autobús de la Roncaleda. Arriba. SOCial· comès aquesta matinada a Jel Letònia han estat, però, verbals.
Segurament, la filla Codina. digué topada, ja que l'esmentada camio- policia, sense deixar sospites, st es da a Jaca a les 12'30.
rez de la Frontera i en el qual ha reBerlin, 27. - En el transcurs del
L'ambaixador d'Anglaterra a Moscou d~~rs pronuciat aquest mat! pel que el seu pare no estava afillat a neta era. portadora d'una quantitat té en compte que la seva arribada
3 d'agost: Va. permanèlxer tot el sultat ~:~n ferit que la Guàrdia civil
coincldl amb la publicitat del roba- dia
ha estat al Comissariat de l'Exterior m1mstre de l'Interior, Dr. Frick, du- cap entitat extremista i que, pel en metà.llic.
h:l. detmgut Miquel Arias Ruiz el
Mur.
l'Hotel
a
Jaca,
a
tori.
per protestar del discurs que el co- rant la inaugració del Congrés Mun- contrari, era un home molt de casa
4 d'azost: Sortida de Jaca cap a qual havia estat reconegut pel ferit
Aquests individus es llevaven d'ho- Pamplona,
munista búlgar Dimitrov pronuncià dial de Població, ha dit, entre altres seva, molt aprec'at pels veïns. L'alles 14'30, ! arribà. a en roda de presos com a autor del
ra i anaven a les vores del riu, on Pamplona aa les
111 Congrés Comunista incitant els coses, que els esforços del Govern tre testimoni, en canvi, segurament
18'30. S'estatjà a fet. ~ambé han estat detinguts, amb
passaven gairebé tot el dia. Per tal l'Hotel Perla.
comunistes anglesos que s'unissin nacional-socialista han dc destinar-se digué que si el policia que estava
·
relll:CI!> amb el succés, els germans
d'a~agar l'arqueta? Per a no co~n
per enderrocar el Govern de Lort- a. fomentar l'augment de població, i apostat a la part de darrera de la
5 d'agost: Sortida de Pamplona Esc1p1ó i Jull Diaz Calvo.
dres.
cidtr amb l'arribada dels trens a Al- cap a Bilbao a les set del matí. Arque el percentantge de naixements casa de Joan Codina va disparar 1
El corresponsal afegeix que el po. durant el 1934 ha estat superior en li causà la mort, fou degut al fet
sasua? Per a evitar que es pogués ribada a Bilbao a les 21.30. Vaig allotD ECLA RACIO DELS DE·
ble rus no coneix encara les protes- un 33 per 100 al del 1933, per bé que que l'esmentat Codina intentava fersospitar d'ells? Aquests són extrems jar-me a l'Hotel Begoña.
TINGUTS
tes que han estat fetes al seu Go- el primer encara és deficient.
que la policia s'encarregarà d'aclase escàpol per la banda del jardi i
6. d'agost: Vaig romandre tot el
Madrid, 27. - De3 que es va
vern i que la Premsa soviètica ha.
rir.
Diu després que la solució del prodia a Bilbao.
cometre l'atemptat contra els emno fou escoltat en donar-U la
restat en silenci sobre aquest afer. blema de la natalitat era indivisible que
la
a
fan
es
que
comentaris
Els
7 d'agost: Sortida de Bilbao cap pleats tranviàires, la policia va sosdel de l'atur forçós I del de l'ocupa- veu d"'alto".
ciutat giren ara. envers d'Ovledo de a San Sebastlàn a les 18,10; arribada pitar del cond~ctor de l'automòbil
1
LA PR EMSA FRANCESA DE ció de la dona l que l'única solució
adrecarta
cèlebre
seva
la
i
Mota
la
a les 21,30. Vaig allotjarme a l'Hotel del seu prop·etari, que estaven
LA CAUSA DE GRANODR ETA COM E NTA AMB SA- és que aquesta torni, com en altres
Governació.
la
de
ministre
al
çada
l'estació.
de
Terminus,
LLERS
complicats en l'afer. El xòfer hàbilEN TE R RAM ENT D'UN
TIS FACCI O LA PROTESTA temps, a reduir-se al seu paper de
ment interrogat ha acabat per conEl comandant jutge ~nyor Galan
AGENT DE VIGILANCIA
DE WASHINGTON
mare de familia.
fessar que qui sabia detalls imporAhir, a les tres de la tarda, tinAfegeix després que, tanmateix és té en estudi la causa general de
París, 27. - Els periòdics de dreta
tants del fet era l'amo del taxi anoexpressen llur satisfacció per ha ver un error que l'Estat ajudi igual tots Granollers que li fou lliurada dies gué lloc l'enterrament del cadàver
menat Rafael Garcia Garcia, 1 funenviat els EE. uu. la seva protesta els ciutadans i (¡ue la concessió de enrera, per tal de fer aquelles dili- de l'agent de vigilància senyor Ordava aquesta suposició en el fet que
iiz de Zàrate, afecte a la Brigaa Moscou, degut als discursos pro- préstecs als matrimonis depenia de gències relacionades amb la instruc- d'l.
Rafael havia mantingut una deterde Ferrocarrils.
~~nctats en el transcurs del Congrés l'examen mèdic a què eren sotmesos ció del sumari.
Bàguenas
senyor
superior,
cap
del
Declaracions
minada ~nversa, fa quatre dies, amb
Presidi el dol el cap Interí de poels contraents, ja que l'Estat és el
vomuntsta.
certs individus que possiblement són
L'AUDITOR VISITA EL licia senyor Martln Baguenas i as«Le Matin» diu que aquesta pro- més gran interessat que els fills
acelPolicia
de
Superior
Cap
El
qual
la
per
transacció
de
acte
·.m
testa ha d'ésser acoiHda amb sat:s- que els matrimonis tinguin siguin
GENERAL SANCHEZ sistiren a l'acte els agents francs dental, rebé anit els periodistes que cosa es veurà. d'arranjar-ho a gust els autors.
Interrogat Rafael Garcia, va acabar
dc servei.
tacció I que prova que els amer~cans en l'esdevenidor persones útils a la
fan Informació en aquell centre ofi- de tots.
OCA~ A
P.er confessar. Primerament fou deno perden el temps parlant quan nació.
una
aquests
amb
conversant
cial,
Ahir al mat!, l'Auditor accidental
fàbriuna
en
és
contllcte
L'altre
LA LLUITA CONTRA ELS llarga estona.
tmgut Claudi Martin Gonzà.lez (a)
veuen amenaçats llurs intereSS(IS.
de Guerra, senyor Ignasi Grau Sinca. que hi ha pn.p del Tibidabo pro- «El
ESTUPEFA ENTS
Claudito», de 19 anys natural
«Le Journah> diu que hom veu la
èe
parlà.
eis
Bàguenas
senyor
El
actuaiment
gla, visità el g¡meral de la Divisió
que
alemany
d'un
pietat
agents de policia encarregats la reorganització del personal de la
de Santander, d'ofici ne<iuer que
Intenció del president Roosevelt de
'arribar
d
ha
senyor Sànchez Ocaña, amb el qual deEls
qual
el
i
absent
troba
es
la persecució de drogues heroicontrolar tots els Intents revoluciod'aquesta ciutat i posà de d'un moment a l'altre, on per tal vi~ al carrer del general Pardiñas
celebrà una extensa conferència.
ques detingueren Fèlix Elorriga Eu- policia
naris I no permetre les propagan- LES DIFICULTATS DE LA CONFE·
manifest el seu criteri referent a la de suprimir la setmana anglesa. t..s n~m. 33, 5è. EI detingut Claudi ha
trofou
qual
del
damunt
ruguren,
que en cometre el fet l'acompaR E NCIA DE BU ENOS AIRES
~eds. demagògiques, que podrien perEL GENERAL, A SITGES bat un !!ascó ple d'àcid bòric i tasca que han de portar a cap els volgué que no entressin a treballar dit
La Paz, 27. - El President de la
~fu 1car els seus grans plans de remitja hora abans, cosa que els o- nyava Pere Aguero. Detingut també
Després d'aquesta conferència, el que duia una etiqueta que deia «Co- esmentats policies.
orma.
República senyor Tejada Sorzano senyor
s'ha negat a declarar a la
aquest
Digué qae, el?- primer lloc, el que brers no ho volen.
Sà.nchez Ocaña es traslladà. caïna».
amb referència a les dificultats sorDirecció General de Seguretat i ha
d'ordre
qüestió
la
es
més
interessa
conflicte
petit
aquest
a.
Referent
el
passar
de
l'objecte
amb
Sitges
a
ha11
que
declarà
El detingut
LA PR E MSA ANGLESA CO- gides a Buenos Aires ha declarat que
públic en el que fa referència a l'afer tinc la Impressió que també s'arran- dit que només ho faria davant el
Jutjat.
M E NTA L ES NOT ES I s'han encarregat en el Pacte sig- dia a la blanca Subur en companyia via estat venut l'esmentat flascó as- social, ja que els altres sectors de jarà.
per
cocaïna,
familia.
contenia
seva
la
que
de
segurant-li
èxits
els
PARLA D' UNA POSSIBLE nat a la capital argentina
menys importància aniran compleAmbdós detinguts foren reconeUn ~riodlsta es dolgué en nom
150 pessetes.
militars de l'exèrcit bolivià lles llnies
RUPTURA
tant-se quan tingui completa Ja dels verns del carrer Primer de guts pel xofer Navarro i el propieNOVETAT
SENSE
la
a
per
elegl
ell
que
invulnerables
del taximetre
tari
plantma que necessita.
Londres, 27. - Els periòdics del
Maig, que en una taverna establerCom en dies anteriors, ahir al m'gdefensa i que palesà que es
Passa ara -segui dient- que per ta al número 38 hi ha diversos esmanUestà que les pistoles
Claudi
rau comenten extensament la nota nostra
trobava en condicions de defensar dia el comandant d'Estat Major sehaver estat traslladats uns i pels trangers, pel que semh!:1, indesitja- les tiraren a 'ans jardinets immet et Protesta que el Govern dels Es- en
ple èxit, finalment han integrat nyor Mut, en rebre els periodistes
trasllats que d'altres han demanat bles, per la qual cosa convindria do- diats al «merendero» «La Huerta»
a s Units ha enviat a Rússia.
aquest pacte els sacrificis tots del els manifestà que no hi havia noveaquests marxen seguidament i els nar una batuda i airejar aquest
d Hom pooa, de relleu el to enèrgic nostre
En vista. de les declaracions préspoble 1 la seva decisió inva- tat i que, per tant, no hi hauria noque han de venir destinats a Bar- afer.
ded la nota I l'actitud ferma i deci- riable per
tade~ pels detinguts, els agents de
per
sacrificis
escatir
no
a
oficiosa.
ta
celona tarden en arribar ja que a1 a dels Estats Units en protestar dolorosos que fossin mentre assollsEl Cap de Policia prometè al rle- policia practicaren una Inspecció als
CITA CIO
profiten fins el darrer moment per nunciant donar les ordres oportunes voltants de «La Huerta», per sl tro~~ètrgtcament de les temptatives so- sim
el pla superior de dret l de jusA la Comandància Mllitar va ésser
IQues de subversió.
càrrecs.
llurs
de
possessionar-se
a
baven les pistoles que elis deien que
per tal de fer-ho.
Protocol de Buenos Aires fac:litada ahir al migdia als inforEl «Morning Post» diu qu àdhuc tícia que el
Com vostès saben, he reduït el perUn altre periodista li parlà. del havien abandonat, però la diligència
Tots aquests factors d'or- madors la següent citació:
1
tami
Comlssaries
les
totes
de
son!\!
tes Persones ben al corrent de la si- importa.
resultà. infructuosa.
oficina
qual
la
passaports
de
despatx
nacional intern han tingut feliç
uació estan sorpreses de l'anunci dre
"Para un asunto que le interesa, Ha estat alliberat el cambrer bé de la Brigada del Criminal 1 en es troba establerta al carrer Ample
Les autoritats creuen perfectafraterde
l'esperit
amb
coincidència
canvi, ~ augmentat la Brigada' So- on els encarregats d 'aquest servei ment de~lda la responsabilitat del
~ la rePetició dels fets denunciats nitat, d'americanisme i de justifi- se ruega pase por este Cuartel Ge·
cial.
hu~r1a tenir conseqüències greus a- cació de les nacions d'Amèrica que neral de la Cuarta Divistón, sección
detingut
estan en un estatge que no re-..meix propletan del taximetre i del xofer
A la Brigada Criminal no era ne- condicions.
~nci que consideren com una aineNegociada 1.o, don
pel que respecta al primer existeiX
per la persistència de de Contab!lldad,
Brila
de
policia
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agents
Els
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a
I
personal
tant
ce~ari
sols lleumem; dissimulada per turmentades
pudlendo
Rodrlguez,
Pérez
-EI local-contestà. el senyor Bà- el greu càrrec de posar a disposició
la carnisseria estèrll que tenia per Felipe
gada criminal, junt amb el seu cap, saries, degut a aqaest pla han que- guenas-el
ses diplomàtiques.
laborable,
dia
cua.lquler
agents
els
i
efectuarlo
l'Estat
dels pistolers el seu automòbil 1
el Chaco, posaren després de
e:;tigueren ahir a la muntanya de dat el que diem «en quadro». Ara han d'estardóna
d~k corresponsal de «The Tr.nes» teatre
o; se'ls mana.
quant al mecànic, el fet de tenir la
porflats intents tot el pes de les de 10 a 14 horas."
Montjuïc l donaren una batuda, es- tot dependrà, doncs, del comanaèOnsidra quei de moment, no s'ha de seves
redit
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slagents
Els
porteta oberta I el vehicle amb ~1
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per
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voltants
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pecialment
~
únic.
erar a nota com un ultímàt
pòrter-; però és que el públic tamen marxa, sembla Indicar ue
les bases de l'acord, que ara -----------·,------------~ !ou trobat mort l'individu que enca- ment
preparada bé pren part en el mal estat d'aquest motor
està
Social
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canvi
En
Nto obstant, sempre serà. pos- sentar
estava preparat per a la fugida Jlels
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rebi
es
que
avis
qualsevol
a
per
ldentUicat.
estat
ha
no
rés
'ó
.
t
d''
t't
.
local I mereix altra atenció.
a~tors de l'atemptat qaan retomesdecidida per tal d'arribar al ES aSSIS I
tn OXICaCI greu Es feren altres proves de com es a poder treballar amb eficàcia.
dlp~~ I completa de les relacions ració
El senyor Bàguenas, davant d'a- ~m de cometre el fet, sl bé el conterme de la guerra per mitjà d'una.
...tlques entre els Estats Units pacüicació
¡ etsy"So
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en I
v1ets.
ques conveniències dels beHigerants La policia procediex a dete- que .s'arribà. a concretar que no era sonal
l?mvien amenaçat de mort
suficient i fins ara ha donat personalment. Seguidament féu un perquè
i a les nocions Immutables de la JU$.
La pollcia continuà les seves repossible penjar-se de l'arbre mês bons resutats
.
elogi del personal de passaports per çerques per tal d'escatir qui podrier
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pròxim, anar a caure alli i quedar
mr el pare
Els Estats Units tindran una Després el senyor Tejada afegl
La tranquiHitat que fru\m al pre- la tasca. que porten a cap.
esser els Inductors de l'atemptat l
Ahir, a la nit, fou assistit al dis- colgat de full~.
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nia plena confiança en l'èxit de la tot just feia unes hores que ho.- persones que hi ha per aqueUs vol- a Barcelona, és difícil el poder opearmen I~ Junta. de l'Agrupació de
persecució d'estrangers indesitjables
Conferència dc Buenos Aires, per- Via nascut.
l'Atlàntic
tants, la qual cosa sembla que no rar. D'això ha d'haver-hi quelcom de ja Que malauradament n'hi ha molts TramvlarlS acom1adats.
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fou
no
Protocol
el
què
. Sembla. que Pere Aguero fou deC!e~&shlngton, 27 - Hom anuncia., ment pels beHigerants sinó per nacert puix que per ara no hi ha a Barcelona, 1 que fan servir de tlng-..¡t
,
El metge de guàrdia certUicà que donà ~P resultat.
en altra ocasió per tenença.
lor ont autoritzada, que l'Estat Ma- cions
En \-'lSta de tot això s alliberà. al atracaments.
sofria una intoxicació de caràcter
ciutat
nostra.
la
d'operacions
camp
Introben
es
que
americanes
1Hicita d'armes. 1 pel que fa refecambrer que hi havia detingut a la
dec~\la Marina nord-americana ha teressades a obtenir una pau defini- greu.
Actualment hi ha pendents dos
EI senyor Bàguena.s, prometé qu~ rència a Claudi Martínez. altre dels
tuaci ~ • en vista de la Insegura slDesprés de guarit de primera in- Br1gada. per no. resultar cap càr- petits conflictes, que amb seguretat tan aviat com hagi el personal sufl- autors del fet, téantecedents a la
cira 0 mundial, enviar una esqua- tiva.
d~mà-:-avul-quedaran arranjats. Un cien.t es dedicaria. a fer-ho, puix que
tenció passà el menut cap a l'hospi- rec en contra d ell.
d~~e reconetxement a l'Atlàntlc
delis es el de la Maquinista Terres- és I A. B. C. de la policia la desapa- Direcció de ~eguretat.
Una vegada formalitzat l'atestat
La es de les maniobres del 1936. El Senat americà es dóna tal.Els pares del recent nascut s'ano- ----------- *------~--- tre I Maritima on per manca de tre- ncló
I detenció d'aquests lndivid•.ls
l>acu nota de combat romandrà al
ball s'acomiadaren tres-cents obrers. N~ ob;;tant hi ha nombrosos expC.: d.e . la policia, foren posats a dispoEscolàsi
Fernàndez
Ferran
menen
cent lc. Hom té la intenció de convacances
Aquests s'han convençut que no hi dtents de proposta per a portar a Sict~ del Jutjat que instrueix el su.
ANUNCIEU A
tica Gonzàlez.
cie ~ ambdues flotes pels voltants
ha treball per a tots i han acceptat terme moltes expulsions, la qual co- mGar1 per aquest fèt, Claudi Martln
!.1
seguidament
practicà
policia
La
ha
Senat
El
27.
Wàshington,
llir-I n:unà per tal de poder reuonzà.Iez, Pede Aguero, Rafael Garles dues setmanades que com aco- sa demos.tra-aca.bà dien~e tamd'aclarir
tal
per
pare
del
detenció
fins
labors
seves
les
ajornar
acordat
tltecf: latn el moment que ho faci
miadament els asseyala la llei. Es bé es v1gUa I treballa en aquest afer. ~. Garcia I Andreu Navarro Maels extrems d'aquest fet gens clar.
el dia 3 del pròxim gener.
situació polltica.
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Serà reorganitzada la policia de Barcelona
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DE L'EXCURSIO DE L'EQUIP
SOVIETIC

ELS ESPORTS •
NATACIO

FUTBOL

81MECREI, ta D'AGOST

KAIAK

Oolz ha signat novament
Diumenge vinent tindrà lloc
pel Llevant
davant
l'Escullera la primera
L'equip local s'adjudicà el
València, 27.-El jagador llevant!
cursa
d'aquest
nou esport
Dolz ha signat per fi pel Llevant, Trofeu C. N. Martorell en
Organitzat pel K.aiak Club de Cadeposant així la seva actitud rebel vèncer el C. N. Sabadell pe~
talunya, tindrà lloc el proper diuEl Club del Grao n'ha donat tot semenge la primera cursa del nou es-guit compte a la Federació runb el
41
punts
a
27
port que fa poc temps que es pracft de poder-lo allniar el pròxim diu-

dre governatiu ha estat denegada
l'autorització
per soviètic
a rentrada
Espanys de l'equip
que esa troba actualment a Paris.
Aquest equip havia de disputar sis
en~tres a Espanya i a les ciutats
seguents: Madrid, Vigo, Bilbao, sevilla., Alacant 1 Barcelona, els cinc
primer& contra seleccions de jugadors professionals i a benefici de
la Mutual de jugadors de les respectives r egions, per la qual cosa es
portaven a cap les gestions necessàries prop dels organismes 1nteressats, i el darrer contra. una selecció
•
n a cional ob rera a l'Estad1 d e Mon..juïc
L'~uip soviètic va batre la selecció d'Holanda el dia 15 d'agost passat a Paris per 2 a O i e1 diumenge
dia 18 la
'
·ó b
f a cesa
' teixse.eccl 0 rem rmirndlabl
en l a ma
a ciutat pel fo
e
escore de 17 a 1, 1 el diumenge passat, dia 25 a Limoges, una. selecció
del centr d Fran
18 o
e e
ça. per
a. ·

A la piscina del Club Natació tica 1 que adquireix molta populariMartorell s'ha celebrat davant d'un t¡¡.t ensems que molts adeptes. La
nombrós públic, un gran festival en cursa es correrà davant l'Escullera
A MEXIC
el qual ha intervingut el C. N. Sa-- en una distància de 2.000 metres enbadell, per tal de disputar-se el tr()o tre anar i tornar. Assegura l'èxit de
feu «C. N. Martorell» i Campionats la cursa una nombrosa inscripció dels
L' Athlètic de Bilbao fou ven- de
Catalunya dc water-polo.
millors especialistes de CR$8 nostra..
çut per 4 gols a 1 pel campió «Els «defenders»
del C. N. Mar- Destaca la inscripció de J. Ferran,
torell, en les proves, s'adjudicaren campió de Catalunya en els passats
mexicà
41 punts, contra 27 el C. N. Saba- festivals celebrats a. Sitges.
J. Ramla, Llorens, Gamis, GuimeMèxic, 25.-L'Athlètic de Bilbao na dell. Es destacaren els germans Sa-1ugat contra el Necaxa, campió de baté, Ramera I i Artigas. I pel C. N. rà i germans Guasch, tots ells en
els germans Torrés.
forma m¡¡.gnifica. es preparen també
Mèxic, resultant batut l'equip es- Sabadell
El partit de water-polo el guanyà per a sortir triomfadors del premi
TEN IS
panyol per quatre gols a un.
el
C.
N.
Sabadell
per
la
minima
di- Barcelona. La sortida serà donada
En conjunt l'actuació de l'equip
ferència
d'un
gol,
i
degut
en
part
a
l
a dos quarts d'onze del mati al
EL CAMP IONAT D'AMERICA
espanyol tou bastant deficient, molt
al contrari de la portada. a terme «forfait» produït pel porter Riera, començament dels vivers davant
el
qual
fou
suplert
per
Sabaté
li.
El
l'emplaçament
de
la
companyia
d'apels azteques, que es feren, amb escreix, mereiXedors al triomf acon- Martorell féu un partit excellent i viació «Ala Vitorla». S'admeten Ins-- En parelles mixtes, Maier i
superà
en
molts
moments
al
Sabacripcions
al
local
Qel
Kaiak
Club
de Fabian venceren Stammers i
seguit.
Acabà el primer temps amb el re- cieU; es destacaren Castellà, Batlla- Catalunya, Moll de Llevant, 1 al CeMenzel
sultat de dos gols a un favorable vell i el davanter centre Sabate li, ller Català, Corribia, 23 fins demà,
als mexicans, i el pant espanyol rou qu edurant tot el partit fou l'eix d~ dijous, dia 29, a les onze de la nit.
Nova York, 27. - S'ha celebrat la
!"equip.
El
C.
N.
Sabadell
no
va
esEsperem veure reunits a l'Escullera final de parelles mixtes de tenis,
marcat en una jugada desgraciada
tar molt encertat, malgrat tot però diumenge vinent un gran nombre per
d'un defensa local.
al Campionat d'Amèrica..
destacaren
Morral,
Torres
1
Viles.
d'aficionats per tal d'encoratjar els
A la. segona part dominaren els
L'espanyol Enric Maier i la nordEls resultats tècnics foren els s~ participants i donar una prova més americana
mexicans, 1 marcaren dos nous gols,
senyoreta Fabian, han
güents:
un d'aquests de penalty.
de l'increment que en poc temps ha. vençut l'anglesa senyoreta Stammers
400 metres lliures
pres l'esmentat esport.
1 al txec senyor Menzel per 3~. 6-3
1. Artigas (C. N. M.), 6 minuts
J . B.
1 4-6.
4-10.
En el seu darrer encontre, el 232.segons
Altarriba (C. N. S.), 6' 28" 4-10.
combinat Athlètic de Madrid· 3. Ramera I (C. N. M.), 7' l " 6-10.
N. S.), 7' 4" 7-10.
Espanyol perdé amb el Pa· 1 4. Sales1oo(C.metres
dors
(C. N. S.), l' 35" 8-10.
lestra Itàlia per 2 gols a O 1.2. Torres
Sabaté li (C. N. M.), l' 37".
Sao Paulo, 26.-El combinat Ath3. Llonc (C. N. S.), l' 54" 4-10.
lètic de Madrid-Espanyol ha jugat
4. Navarro (C. N. M.), 2' l ".
el seu últim partit. Fou oposat a
200 m~trcs braça
l 'equip brasiler Palestra Itàlia.
1. Sabaté li (C. N. M.), 3' 7" 4-10.
L'encontre fou de domini brasi2. Torres li <C. N. S.), 3' 13" 6-10.
ler. Pacheco hagué de multiplicar3. Puig (C. N. M.), 3' 41".
se per tal d'evitar qae el tantejador
4. Alto.rriba. (C. N. S.), 3' 43" 1-10.
a.ssolls una xifra netament desfavo100 metres lliures
rabie al seu equip.
l. Sabaté I <C. N. M.), l ' a·• 1-10.
Després del descans reaccionà t:l
2. Climent (C. N. S.), l' 16" 8-10.
combinat espanyol, però la. seva da3. Romers I (C.N.M.), l' 22" 4-10.
vantera es demostrà en tot moment
4. Pira <C. N. S.), l' 29" 1-10.
poc eficaç.
Rellevaments 3 x 100 estils
En una sortida. arriscada, Pache1. Equip del (C. N. M.), Sabaca sofrl una topada amb el davan- té I, Sabaté n i Artigas, 4' 19".
ter centre brasiler, i hagué d'aban2. Equip del (C. N. S.), Torres I,
donar el t-erreny de joc.
Torres li 1 Climent, 4' 31".
El resultat final de l'encontre fou
Rellevaments 5 x 50 lliure
de dos ta.ntos a 1.ero favorable a l'el. Equip del (C. N. M.), Romequip local.
ra I, Fernós, Artigas, Sabaté li i I:
El combinat espanyol embarcà 2' 46" 8-10.
ahir a Santos a bord del «Cabo San- I 2. Equip del (C. N. S.), Pira,
to Tomé», de retorn a Espanya, on 1Cinto, Vtlas, Climent i Serrana, 2'
arribarà el dia 10 de setembre prò- , 48" 8-10.
xim.
Partit de water-polo
Equip del (C. N. S.), Montlló, Al' timira, Sales, Vilas, Climent, SerBASQUETBO!
. rano i Morral, 5 gols.
I Equip del <C. N. M.), Sabaté li,
Ros, Batllevell, Salaet, SaUnl'ó Manresana • F• • Bar n Castellà,
baté I i Romera li, 4 gols.
L'erltrenador Granados, amb els n edadon Pierna.vieja, Pérez Quesaua.,
celona el dia 29 a Manresa amb
Arbitrà el coHcgiat senyor Serinà Valdés i Ruiz Vilar els quals bateren el rècord d'Espanya de rellc.-va.molt d'encert.
ments 4 x 200 en els darrers Campionats de Castella.
L'expectació 1 l'entusiasme desvet.- ' Després d'aquest partit de water(Express Foto)
nats per l'anunci de la magnifica polo, el C. N. Sabad~ll i C. N. Ma~ \ ~.
vetllada de basquetbol que es ce- torell, queden camp1ó i sub-campió
lebrarà a Manresa demà, dijous, dia. comarcal, respectivament.
29, és enonnfssima.
Són ben patents els esforços que
CURSES DE LLEBRERS
els basquetbolistes manresans estan
fent amb el fi que aquest esport arreli definitivament a la magnifica ·
ciutat del Bages. Aquesta és la se- La reunió de dimarts al Kengona vetllada que organitzen aquest '
nel Club de Barcelona
estiu, el migrat èxit que obtingué 1
·"\i
)a primera n<? els descoratjà P~ i
Resultats de les curses celebrades
ara amb mot1u de la Festa MaJOr el passat dimarts a la nit, al canòens donen una altra prova. de les dh"om del final de la Diagonal·
seves dots emprenedores.
1
•
A la primera vetllada. recabaren
1.• Cursa: Barbacany, 21'25; Ligel concurs del Laietà, sots-campió de tening, Corsario, Pancho li, Coloma
Catalunya. de la. primera. categoria, i Lista.
1 ara han obtingut el desplaçament I 2.• Cursa: Calfgula 20'72; Alba,
del primer equip de basquetbol del Fairie, Eourne, Laburnum Belle,
F. C. Barcelona, que tan brillant ac- Trottzki i Lindrum.
tuació portà a cap en el finit Cam-1 3.• Cursa: M!nima 20'49; Bólido,
planat, i que culminà en els dos ; Fernhu&t, Lazy Lad, Sewarstone Betdarrers partits que disputà. Perdé ty i Dimurrage Fox.
el darrer partit amb el Patrie, ac-¡ 4.• Cursa: Citro, 20'58; Rayo Auro
tual campió de Catalunya., per qua- Landa , Witty, Primce 1 Chingford
tre punts (27 a 23) i el partit de Katty.
desempat per al segon llor amb el 1 5.• Cursa: Simcoe, 20'50; Fenicio
Laietà per 20 a. 18. Dels catorze par- Quillat, Matt Mac Can, Mark Time
tits del campionat en guanyà nou, i Haf the Batlle.
n'empatà dos (amb l'Duro) i en per6... Cursa: Perfection, 20'29; Linda
dé tres <Intendència, Laietà i Pà- Moate ort Iris, Caribe i Pinzon.
trie)! i acabà amb 400 punts a fa- ¡ 7... Cursa : Pubilla 19'59; Cant-be,
vor 1 343 en contra..
.
Savage Sally, Chinford Lady, PulPer la seva part, la Unio Manre- garcito i Trebol.
sana. pot oposar a a9uest resultat,
8... Cursa: Speedy, 35'63; Glemsl'obtmgut pel seu equ1p, que de deu ford Joe Sinsonte Pancbo, Ma.inspartlts en guanyà no~ i en perdé tay i Bu~·ning Buséh.
Wl (amb el C. C. Hospitalet), i aca- 1 9.a cursa: Leningay 19'08; Aladino
LES LINIES DE TRAMVIES
bà. amb 279 punts a favor i 173 en sewarstone Molly Centaura MorliQUE
REVERTEIXEN A
contra. Es classificà primer del seu I na i Clarion
'
'
L'AJUNTAMENT TORN EN
grup I disputà el ~itol d~ Cf:lmpió de 1 10 ... cursa": Tito, 20'05; Katty li,
TRIBUNAL O'URGENCIA
A LA CO MPANYIA
l~ segona categona, adJUdicant-se'l, Chalao Kiki i Torero.
Davant
el
notari
senyor
Gabriel
Un que no se'n vol anar. - Es
a la U. S. de Cornellà.
Faura s'ha signat per l'alcalde ges- veié una causa contra Antoni HiAquestes dades ens donen un
tor senyor Ple i Pon i el senyor Enric dalgo Gulllén, acusat del delicte de
avenç del que serà el p~tit que dis-¡ Resultat de les curses de Veiga, director de la Companyia Gedesobediència per haver crebantat
putaran els dos equ1ps 1 la. segure.
.
,
neral de Tramvies, l'escriptura. de ra- l'ordre d 'expulsió
que contra ell es
tat que el públic no en sortirà. de- I dilluns a la mt al Canodrom tificació
de
l'acta
de
lliurament
de
i haver entrat a Espanya clanfraudat.
p
la. linia de Sants, «a la Con::panyia» dictà
La Unió Manresana ha procurat I
arC
que va revertir a l'Ajuntament en 24 destinament.
La pena imposada fou de dos meestab~ir con~te amb eq~ps de ca-¡ 1 ... cursa, cinquena categoria, 300 de maig darrer.
sos i un dia d ·arrest, i una vegada.
tcgorm sup~r10r ~ obterur ~nsenya- metres. Guanyador: Charra, 22 se~ents que I~ sigum de profit per .11 gons. eoHocat Diana Il.
LLUM EN UNA CASA DEL l'hagi acomplerta serà expulsat n()o
vament.
vment torne1g de promoció a la pri'
CARRER DE LES BEATES
mera categoria el qual començarà
2.• Cursa, cinquena cat. 300 mts.
Fins el dia 4 de setembre propviNOTICIARI
el dia a de setembre. La forma. ac- Guanya~r: Negus, 22 1-5 s. CoHo- nent,
a les dotze, s'admetran al Netual dels seus jugadors els permet cat, Agulla.
Acusats de publr~aclons clandestigociat d'Obres Públiques <Foment)
ésser optimlste~. i sense que aques3... Cursa, cinquena cat. 500 mts.
l'Ajuntament d 'aquesta ciutat, nes alliberats. - El Jutjat núm. 12
tes paraules vulguin ésser un pr(). Guanyador: Anduriña, 38 3-5 s. Col- de
a1
qual correspon el sumari per inplecs de proposició per a optar al
nòstic.
locat, Osnola.
concurs privat d'instaHació elèctrica hibició de l'autoritat militar, conEl programa de la vetllada que I 4... cursa. cinquena cat. 500 mts. fins a floró a la. casa núm. 2 del car- tra. Felicià Antoni Abadias, Joaquim
eJ celebrarà a la Plaça. Monumental '¡ Guanyador: Lohengrill, 38 s. CoH()o rer de les Beates, propietat de l'A- Arosa SOlà, Salvador Sansana Oriach
juntament, sota el tipus de 227'75 i Maria Cerdan Julià, que juntadc Manresa, consta de dos partits, cat, Niño Pera.
ment amb Francesc Robles Paco,
el pruner a d?S quarts de deu ,del
s.~ cursa, cinquena cat. 500 mts. pessetes.
que es troba a València detingut,
vespre, entre I eqwp feO?-eni de 1 Es- Guanyador: Artillera, 36 3-5. CoHoacusats
publicar uns pamflets de
bart MB:gda i un eqUip del Club cQt. Rumba.
Llegiu LA HUMANITAT caràcter deseparatista,
els prengué
Femeni 1 d'Esports. El segon, a dos
6... Cursa, quarta cat. 500 metres.
declaració ahir a la Presó Model.
quarts d'onze, entre els primers
El
conseller
regidor
preiident
de
equips complets de la Unió Manre- Guanyador: Neron, 34 3-5. CoHocat, la. Comissió de Governacl6, senyor
Després de les declaracions dels
sana i del F. C. Barcelona, la com- Pinyol.
Jaumar de Bofarull, s'ha entr~vis acusats que es troben a Barcelona
7... Cursa, tercera cat. 500 metres. tat amb el conseller de Sanitat de el jutge disposà que fossin posats
posició dels quals serà la següent:
Unió Manresana: Soler, Admet- Guanyador: Soda Lad. 34 3-5. CoH()o la Generalitat de Catalunya Dr. Hu- en llibertat, àdhuc el que està deguet, per tal de canviar impressions tingut a València.
cat, Denny Bill.
lla, Vi.la, Garcia I 1 Montagut.
sobre l'adopció de totes aquelles meF. C. Barcelona: Carbonell, Far8... Cursa, quarta cat. 500 metres. sures
tinguin relació amb l'hirè, Mallart, Tomàs 1 Hernàndez.
Guanyador: Tània, 36 1-5. CoHocat, giene que
de Barcelona. El doctor HuSuplents: Vilà I Coll.
eorzo.
gue~ coincidi amb el conseller - regirelèfons de
dor senyor Jaumar de Bofarull en
la conveniència que tota acció a favor de la salut ciutadana sigui empresa sota un absolut acord entre la
Generalitat i la Corporació MuniciRedacció:
pal, palesant el seu propòsit de no
CAMP DEL
S OL
liDDliSCuir-se
Impremta : 1444b
en aquelles funcions
BAIX»
que són privatives de l'Ajuntament.
Anllcs terrenys à entrenament à el F. C. l:larcelona
Inspirats per aquest bon desig de
TRAVESSERA DE LES CORT S
collaborar en l'ordre a emprendre a
favor de la salut de Barcelona, els seller - regidor senyor Coll I Rodés,
senyors Jaumar de Bofarull i Hu- el facultatiu municipal senyor D()o
Avui, d imecres, nit
guet canviaren impressions sobre la mènec Mansa na i el catedràtic de
tasca a realitzar i en l'acció comu- l'Escola d'Arquitectura senyor Ba.ssena a. emprendre.
goda. han pres part en les tasques
del Congrés Internacional de NeteEL SENYOR CAMPS I EL ja de les grans ciutats celebrat a
Tramvies : Unies 7 1 15 --- Autobusos: Lletra E
SENYOR COLL I RODES l"esmentada ciutat alemanya.
Servet de taxis coHecuus, des de la Plaça de Catalunya, de la
HAN ANAT A AP RENDRE
Els senyors Coll i Rodés i DomèDE NETEJAR CIUTATS
nec :M ansana han quedat a AlemaPlaça d'Espanya. Bar x.tcago i Passeig de Gràcla-8almeron
Ha tornat de Francfort el conse- I nya per tal de '1-isitar algunes CIUUer senyor Camps que nmb el con- tats d'aquell pafs.
menge.
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Grans existències
Preus avantatjosos
Sempre al
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LES COMARQUES

Els ha estat denegat el per•
•
mís per a actuar a Espanya (
M~~n-~~anu.~-~===============================:~
panya
comunica que por motius d'or- :33ls:-~·=·~a~
~

A MARTORELL

*

DEL 1._

LA HUMANITAT
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GIRONA
NOTICIES DIVERSES
Girona, 27. - La guàrdia civll
d'Hostalric ha. detingut Jaume Terradelles i Gallart, Ferran SOrolla 1
Dalla, els qu&ls penetraren a la casa
de camp, prop1etat d'Enric Casas,
terme municipal de Ma.ssanès, i r()o
baren una bicicleta 1 altres objectes.
Han estat tancats a la presó 1 p()o
sats a disposició del jutjat corresp()o
nent.
- Joan Poater 1 Blanquera, de 14
anys, vei de Sant Daniel, 1 Francesc
Canals 1 Bertran, de 13 aeys, també
ve! de Sant Daniel, muntat en la
seva bicicleta, atropellaren, al carrer
de 1a Barca d'aquesta. ciutat, a Rossend Despuig i Puso de 44 anys veí
'
•
de Sarrià de Ter. L'assumpte ha pas-sat al 8ribunal Tutelar de Menors.
- Aquest mati, davant el Tribunal
d'Urgència, s'ha vist la causa contra
Joan Cufi, veí de Banyoles, per tinença illicita d'armes, amb motiu
dels fets del 6 d'octubre.
Segons les nostres noticies, ha. estat
~n~;~~~t a quatre mesos i un dia
- La j ove parella. de Port--Bou,
Narcls Planes 1 Mies 1 Làura Janama de Planes, en anar a emprendre
els seus viatges de noces cap a la
capital d'Espanya s'han aturat a la
nostra. ciutat per tal de visitar els
presos polítics, detinguts a la presó.
Enhorabona als nous emmaridats.
_ Ha estat assistida al Dispensari
municipal, Pepeta. Ramos, de 66 anys,
veïna de Girona, domiciliada al carrer de Pedret, la qual presentava
diverses ferides al braç esquerra 1
magullament general, considerades
de pronòstic reservat, produïdes en
ésser atropellada per l'auto dc turisB 28 356 El f t
é
~~et:
· ·
e ocorregu .--.
_ Havent estat retirat pels seus
signants l'escrit soHicitant la celebració d'una assmblea general extraordinària per tal de tractar del tras. . B lmany
Pàs dels J·uga dors g¡romns
a
a.
i !borra al Barcelona, la Junta directiva del Girona F. c. ha. acordat
deixar sense efecte la convocatòria
d'aquesta assemblea que havia de
celebrar-se avui.
- A S'Agaró, a l'hostal «Muntanya» entraren lladres i robaren
objectes pertanyents a una familia
francesa per valor dc dues mil pes-setes. Hom ignora. qui hagi pogut
ésser els autors del robatori.
- La policia urbana ha detingut
per estar inclòs en el reglament de
la vagànria i mendicitat, Ignasi Valdeperes i Cas&ls, de 65 anys, Vl"du,
natural de Barcelona, el qual ha. e~ortat posat a disposició del comissari
~~~flància i investigació d'aquesta

BANYOLES
EUFORIA CEDISTA :-: PRESOS
ALl-IBERATS :- : ALTRES
Continuen tancades totes les dependències de l'Ateneu Republicà
d 'Esquerra i amb elles el cafè, ocasionant amb això una gran pèrdua
al cafeter i també a la societat.
¡Si d'aiXò en diu justícia. tota
l'_«eufòri~» cedista i lllguera, que vagm contmuant; aixi aniran tots al
cel de dret! ¡Obres de misericòrdia!
Què hi farem!
Procedents de la presó de Girona. han arribat tots els presos de
la nostra ciutat, detinguts arran dels
últims fets.
Avui, dia. 27 de l'actual, davant del
Tribunal d'Urgència se celebrarà 1'1
causa instruïda per tinença. Wfcita
d'armes, pels fets del 6 d'octubre,
contra Joaquim Cufí i Barceló, també de la nostra ciutat, el qual es
troba detingut a la presó de Girona
governativament.
Igual que els que han estat alllberats desitjaríem la mateixa sort
per l'amic Cufl.
- Temps enrera vàrem publicar
fent-hi una opinió d'un article del
senyor Segarra, publicat a «La Veu
del Poble» referent al nostre hospital.
Ni la seva demanda ni la nostra
ha estat escoltada i amb pena. veiem
com els sostres es van esfondrant
amb perill dels pocs malalts que g()o
sen anar a l'esmentat establime:~t
benèfic.
Voldríem que les autoritats comprenguessin la nostra demanda 1 una.
vegada més demanem un mlllora.ment d 'aquest lloc <r.Je per nosaltres
1 ells potser un altre dia. serà lloc
d'acolliment.
- Com cada _esta, també trobem
e. mancar entre els divertiments el
ball de l'Ateneu Republicà d'Esquerra, tan ple sempre del nostre j()o
vent.

BADALONA
NOVES TROBALLES AL CLOS DE
LA TORRE :-: ALTRES NOTI CIES
En les excavacions que dirigides
pels senyors J . de C. Serra Ràfols,
i J. Font es vénen efectuant al Clos
de la Torre, novament ha estat feta
una. altra troballa important; aquesta vegada la. troballa consisteix en
un dels portals d'entrada al reclritc
murallat de l'època ibèric-a, indret
per on segurament passava la «Via
Hercúlea» Aquest portal que era. protegit per una potent torre, conserva encara al seu lloc, en el moment
d'ésser descobert, els perns que sostenien les portes, aixi com també
vestigis d'aquestes, pel que ha estat
possible ac:arir que le3 esmentades
portes tenien vint centimctres d'espessor i que eren folrades amb planxes de ferro.
Donat l'alt interès arqueològic de
tot això i la impossibilitat o poca
voluntat de conservar-ho a la nostra
ciutat, actualment hom estudia la
manera. de traslladar integrament
aquest portal al Museu d 'Arqueologia de Barcelona.
Per la. nostra part cridem l'atenció de tots els amants de les coses
de casa nostra I dir-los que és vergonyós que els ve~tigis de la que fou
Bétulo soterrats i posats a la llum
per aquesta benemèrita «Agrupació
Exc-ursionist:u, no pu~ quedar-se
a la na&tra. ciutat.
Per patriotisme i per ciutadania
no hauria de mancar-los l'ajut de
tots els badoalonins perquè tote3 aquestes trobnl!es poguessin nodrir el
Museu de Badalona.
-El divendres p assat. va tenir lloc
a l'estatge &ecial del «Club d'Estudiants» la clau3ura de la primera
Exposició d'Art amb una conferència que ens donà. el senyor Enric
Roig, el qual va parlar sobre «El
goig de la pintural>.
El nombrós 1 escoltit auditori el
va premiar am_b grans aplaudiments.
A continuació foren lliurats els premis als guanyadors de les proves
que el Club va organitzar per le3
passades festes.

REUS
LA

MENDICITAT :-1 ALTRES
NOVES
Un problema tan humanitari com
és el dels pobres i captaires, sempre
ha estat tractat amb humorisme i
amb xlrinola pels diaris «Pietosos»,
avui governamentals, que sarten a
la nostra ciutat. Aquesta premsa que
d'un pobre transeünt n'anomena un
turista i coses per l'estil. tots els dies
en donar compt~ dels pobres l desvalguts que han desfilat pel Quarteret Municipal, converteix els utralls de la misèria en una. comicltat per cert bastant grollera 1 nbsurda..
H eus-ac1 1
e programa. sentimentalista de la gent de dreta. que sola~e!lt sap flairar on hi ha fam 1 miria per a portar-hi una peça de
roba o un litre de llet mentre dura
el perlode electoral. Després la fam
i el dolor el tracten amb humorisme.
Per aquests mateixos diaris ens
assabentem que d'ençà que les forces d'ordre públic 1 altres empleats

~~lr ~~~~~¿,e~¡nno~~~e ~J~~~

ve disminuint considerablement a
la nostra ciutat.
Trobem perfectament bé que fS
persegueixi rigorosament la memlicitat, però no estem d'acord que no
es doni assistència a aquells que no
en tenen. No donar assistència als
que anteriorment han estat perseguits, és sempre inhamà.
I en arribar a aquest punt, es presenta un di:ema. Les autoritats d'e.ra no s'han preocupat del problema
que a la nit presenta. el cas dels p()o
bres transeünts, 1 li donen beHigerància amb l'imperi de la rigorosltat.
Les autoritats populars, e.questa
qüestió l'enfocaren amb el projecte
d'un alberg nocturn per a pobres
transeünts. Comprenent que les desferres de la societat no han d'ésser
abandonades, cal tractar-los també
humanament.
Aquest problema és important 1
u.
..., molta ramificació, bon punt slguin poder altra vegada les esq-..¡erres caldrà enfocar-lo novament.
- Ha estat posat a disposició
del Jutjat un empleat infidel que dissabte furtà 100 pessetes del seu patró.
- Els titulars del Teatre Romea
de Barcelona avui, dimecres, r eestrenaran al Teatre Fortuny la comèdia «Morena Clara».
La materxa companyia, dijous p:>sarà en escena l'obra «Sol de otoñon.
Per agents de l'autoritat governatlva es procedf a realitzar <.11versos escorcolls en domicilis partlculars.
- El pt.rtit de futbol Reus Deportlu-F. C . Vilanova acabà. amb una
victòria dels reusencs per 5 gols
a l. Plagué força l'actuació del Reus
amb els nous elements que acaben
ó signar :fitxa per la present temporada.
- Aparagueren al mercat els primers rovellons de la temporada, que
Procediert de comarques llunyanes.
Es cotitzaren a tres pessetes lliura..
Desenrotllar la consciència de clas
- Se celebrà l'a.nunciat acte d'afirmació mutualista patrocinat per
la Comissió organitzadora pr().Federacló l Foment del Mutualisme Català de Barcelona 1 Agrupació de S()o
cietats de SOcors Mutus de Reus.
Hi assistiren inscrits a les gennandats existents a les comarqu,es de
Tarragona aixi com simpatitzants
amb la campanya revisionista de
les lleis de bases de la Cooperac1ó 1
Mutualitats per tal de corregir la
suspensió i modificació d'aquestes
lleis.
- El proper dissabte el C. N.
Reus Ploms es desplaçarà a Sabadell per tal de jugar el primer partit de la semi-final del Campionat de
Catalunya.

BORGES
DEL CAMP

----.

SANT ADRIA
DE BESQ S

EL CENTRE D'ESQU
EFECTUAT ASSE~IBLi:'R4 Itt
RAL
Gt?i}:.
A la fi, dins la. inte .
malltat en què se'ns ~ble ~~llot
tantes coses impedeix r~"urte, I nua
grat éss
~..u zar """'
.
er necessàries al bé ' lllalR;epública
14 d'abril
de la
d Esquerra del
Repubt
1·c,"- .... ,deel Centre
nya (carrer de la Barca 5) h Cata.Ju.
~lebrar l'assemblea general a Pogut
et li corresponia ef..,.._,, __ QUe de
mer mes de l'any, pewr•òU<li el Prtsap el que 1 el per a què no qufe holll
ble realitzar-la.
ou PassiDiumenge Passat al
ciats d~ l'entl· tat es' re•~!:f· els ,.._
U4>Uen -......
de portar a cap l'ordre del
ta¡
assenyalava la convocatòria a Que
dà elegida, en el curs de 1,i Queblea, la J unta Directiva
assernsegúent:
' que és la

¿:er

~~~~~~~~~e~c~1m~~~v~t Carn~

gues.
'
001 BiVicepresident segon· Dolo
llc.
·
rs Arne.
Secretari: Llufs Domingo
Sots-secretari primer· oui.u
motera.
·
em Co.
liv~o.ts-secreta.rt segon: Carme e~·"
""""
Comptador: J acint Abat
Tresorer: Joan Roca ·
Vocals : Didac Sànchèz Mi.qu 1 N
gales i Francesc Marra '
e o.
D'acord amb el qu~ man
estatuts interior del Centre lae~ et.
procedirà, amb la. rapidesa
a nomenar els Integrants del Collll •
Polltic i de les Comissions
tè
d'entendre en els múltiples afue han
els interessos dels associats
Que
ticular 1 dels simpatitzants i d~~
idea que es defensa en general
porta.
~
Pel bé de Catalunya cal e
que la Junta Directi·va' del cspeerarn
tre
d'Esquerra sabrà superar-se i anu11
l'adversitat dels moments Presenf::

mru:;:
i:

- El diumenge, al mati a la Platja, Pasqual Millà i Roy, de 36 anys
amb domi~ill a.l carrer de Pau Igl~
si~s, 31 • tmgue una discUSSió amb
Silvestre Redon i Echauz, de la carretera Negra• que de parau1es Passà
a ésser una batalla campal, en la
qual el darrer co1pejà am b brutalitat
el seu antagonista i li od ·
contusions a tota 1
pr UI fortes
a cara 1 erosions
pe~ cos de pronòstic reservat que de
pr1mera m
· tenc1"ó
· tir '
pensari mun1·clpal asslS
i pa ent al Disssan d'alli a
~llv~~~~ Redon quedà detingut
pels c~rrabiners de servei a la platja,·
i el lliuraren a una parella d'assalt
de Badalona, on . se l'endugueren.
Resultà que aquest mdividu ja estava
reclamat pe1· la Justícia per ésser el
causant de la mort d'un home d'una
llisada fenomenal.
A la tarda el f ·t d
'
er¡ •enavant
greu
estat que romania,
una elambulàucia 1
t
Barcelo~a.por aren a un hospital de

lh

GAVA
NÓTES DIVERSES
El Foment Català Rèpublicà d~
querra, d'ençà el primer d'agost, ha
canviat d'estatge de cafè. En l'actualitat, el té establert a la Rambh
Vayrcda, número 90. EI canvi, aprovat en Junta general de socis per

unanimitat, ha produït molt bona
impressió entre els associats I elements d'esquerra de la població.
Segons rumors, el Foment té en
projecte, entre altres moltes millores,
l'edificació d'una sala per a balls 1
actes. Tant és aixf, que molts socis
a~rten la seva cooperació personal
JJUtjançant treball i subscrivint accions.
Felicitem a la Junta del Foment
I li desitgem un gran èxit al 0011
local.

NOTES LOCALS
La darre¡·a setmana va morir
Han aparegut diversos fulls, els el - regidor
de Lliga Catalana senyor
quals es tracta de la creu de Sant Zoiro Rafanell
i Vinyes.
Bartomeu. Sobre això no hem de dir
res, ni ens deixarien; però si que
_ El Magnífic Ajuntament, mai
volem dir al senyor Dasca, autor t
¡
de l'article a «El Mati», en el qual an magn fic com ara, segons sembla ha acordat viSt que els funclodiu que durant la. dictadura d'es- naris municipals, del secretari avall,
querra va desaparèiXer la. creu, que tenen tanta 1 tanta feina, ampliar
en aquest poble, com ell ja sap, no 1 1 t"ll
n"hi hagut mai de dictadura esquer- a. P an I a municipal en quatre em·
pleats més.
rana, i un home com ell no ho hauun per a encarregat d'aquesta
ria de dir, ja que gràcies a l'Esquer- obra, que en diuen la plaça mercat,
ra, i amb particular al senyor Gas1
té
ió
sol, està empleat a la Generalita~; que, per a seva durada, sols
par
amb la Sagrada Familia. Un altre
des del 14 d'abril del 1931. El que per sereno suplent del districte prihauria de donar vergonya al senyor
j
1
h
f bon
Dasca és que en veure que anaven mer, a que e que i ha, U a
a
malament les coses va sacrificar el falta que tingui qui el supleixi les
hores que dorm. Un altre empleat
seu «Separatisme» i va canviar d'opi- sense sou, però que tindrà el tant
nió pe1· defensar el civader i per per cent de les penyores que imposi
fer-se ben veure dels que ara manen. als defraudadors de l'erari municiNo fa altra cosa que desprestigiar pal 1 als que manquin a les ordcnanla dignitat dels homes que estan ces sanitàries, de circulació, etc.
presos i que en tenen més que ell, Pensem en les planes de «La VeUJ
ja que estem segurs que el senyor «dels iHustres a 1nics», quan es deia
Dasca no l'ha coneguda mal.
que a l'Ajuntt\ment de Barcelona es
Creiem, senyor Dasca, que cu volien posar guàrdies de circulaclt6
molt cinic, però no tant.
sense sou i cobrant el tant per cen
- Degudament informats. podem de les penyores. Els iHustres ami~.
desmentir el que han publicat nis de «La vew, a Gavà, no la fan quediaris «El Correo Catalàn» i eLa. Van- dar gaire bé. No els ve d'una. I per
guardia» sobre la Festa Major del últim, i aquest val la pena, ~
nostre poble, que aquest any serà anomenat un encarregat de tots ""'
el dia 8 de setembre, no essent aixf, empleats mUnicipals, que, entre leS
j~ que la Festa. Majo~ oficial és el moltes altres qualitats bones pel càrdia. 24 de setembre, 1gual que els rec té la que no sap ni llegir ni esanys 1933 i 1934. El que passa és cri~re. Per nosaltres serà el ¡nillor.
que els elements cavernlcoles del p()o 1
ble no els . cau gens bé el dia 24,
_ I ara que parlem de J'Ajunta~rò la ven~able Festa Major és en ment, sl se·ns permet dir-ho, seJll·
1 esmentat du1. 1 ~1 dia 8 no hi haura bla que no es pot criticar res de la
res d~ F esta MaJot., _ . ·- - . seva gestió. Un company nostre q~&
Ueglll l. A H U MA N I TAT censurava unes disposicions atm:t
- ···-·· tratives, fou cridat per l'alcal reig
dental 1 comminat a no fer
a tani
Nosaltres, per ara, anem o.pun sl
i quan se'ns permeti parlarem. tir
bé creiem que si .és ~ble diSCU'ANOV ES LOCALS
Fins el dia 31 d'aquest mes, cada les gestions admm!Stratíves d~ !pojuntament
de Barcelona, tam
và.
dia de deu a àotze del mati, o. la Secretaria de l'Institut, s'efectuarà •a den ésser discutides les de Ga
A no ésser que sigui «Tabú».
matricula d 'ingrés al Bat.xillerat.
Pel jutge d'Instrucció del par~Ml I.J.!- Continuant l'eufòria ~A"Yo- un
tit de Granollers, i en virtut de la
causa lnstr..11da per «desacato», di- guera. ens hem vist sorpresos
lluns, varen ésser citats a declarar nou funclonan municipal. I ~ ciU·
els regidors del darrer Ajuntament Es el pregoner. L'agraciat és Sembla
popular signants del document de tadà anomenat Aragon~- ts s'ba
protesta pel nomen::unent govern!V que, com a mènts pre erenffú detingut en compte la bona
'eues
tlu, dels gestors municipals.
- Des del segon pis de la cas.'\ mostrada. en la colla de Ga~uell
núm. 40 del carrer Nou, caigué a la del «Casino» I ésser el capità due féll
galeria del pruner, un nen de 18 me- cèlebre cBall de BastC!ns», ~nY 32·
sos, fill de l"empleat de la Telefònica les delícies dels valen~o/s-gestot"$
¿No els sembla als •""~>' nsmeots?
senyor 1\!argallo.
El Dr. Merino li practicà la pri- que ja 111 ha. prou nometeniJlt en
mera. cura, a la Creu Roja, i fou Perquè a aquest pas, 1 ~t.!.
portat en estat gra\issim a una cll- compte els mèrits dels conuob!!ftlll
un dia els gl\va.nen~
nlca de Barcelona.
delS ~·
- Ha estat coHocat el rellotge tle que han nomenat di~ cèlebre cPe"
taillbé poCasa la Vila, el qual havia estat des- bals municipals a aqu
traçat per l'artllleria durant els fets pet de Paris». cosa que
dria
ésser.
del 8 d '<.'Ctubre.

s:J

GRANO LL ERS

o

pecine.

e:n
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dOlOSMUCHACHOS», D'ENRIC SUAREZ DE DEZA
Ell l'obra estrenada dilluns tll Ro-

Enric Suàrez de Deza desenrotna un tema què Podria. resultar perillós- per caure en sentimentalls¡nes fàcils o trascendentallsmes excessius- amb una gran elegància 1
una gran simplicitat. No h1 manca
a~guna petita relliscada vers la moralització forçada, sobretot en el que
es refereix al tercer acte, però l'a~
tor sap sortir-se de les situacions
airOSament l amb recursos innegables. No hi manca la gràcia ni la
noblesa d'expressió. El diàleg és viu
1 111ogut I en alguns moments el llengUatge sap respondre dignament a
t otes les necessitats del dramatisme
de l'acció.
El tema és Innegablement s-..tggesuu. Es el cas d'una dona maridada
am:> no massa clares intencions I
d 'Un passat turbulent, que cada. vegada resta més Indefensa davant èe
la fe 1 la ingenuïtat de la fillastra.
En tot el llarg de l'obra hi ha la
Uulta la contraposició dels dos caràcters, recolzada per la intervenció
esporàdica del pare. Al final, és la
senzillesa de la filla que s'imposa,
per un corrent de simpatia, a tots
els recels i totes les tenebrors de la
vida passada de la mare.
Amb aquesta obra feia la seva presentació la companyia titular B del
teatre Romea. Fuentsanta. Lorente,
junt amb la jove actriu que feia. de
fUla-no recordem el seu nom-port aven tot el pes de l'obra I se'n sortiren brillantment. També va distingir-se Fernando Porredón, junt
amb la r esta de la companyia.
¡ne$

NOTICIARI
Escota d el Treball. - A l'Escot&
del Treball queda oberta, des d'avul
fins el 10 de setembre vinent, la inscripció, en se¡.ana convocatòria, per
a l'ingrés a le:s Classss diürnes (Perfeccionament I Preaprenentatge). l es
quals són per a preparar I orientar
els nois de 12 a. 14 anys que vulguin
treballar en algun dels oficis que
constitueixen els ensenyaments nocturns de l'Escola.
Per a Informació l Inscr ipció cal a dreçar-sc a l'Oficina de la Secció de
Preaprenentatge de l'Escola del Treball <Urgell. 187), d e 10 a 12 o de 4
a. 6, tots els dies feiners.

----------*:---------LES SARDANES
A GRACIA

La Penya T res organitza per a a.-

Vul, dimecres, a les deu de la vetlla,

una gran audició de sardanes al P asseig de la República (Entre Avirlguda de la Mutualitat i Travessera),
a. càrrec de la Cobla Montseny.

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

Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establi·
ments anunciats en aquestes
planes

- -
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CAPITOL
DIVENDRES, ESTR ENA

G I NCER

90 Ptes ..

CONDUCCIO, ~tECAN ICA, REGLAMEN'1', DOCUMENT S, Certificats de PENALS i FOI\IENT
Al\m T ITOL ASSEGURAT
TIT OLS DE 1.& CLASSE
Canvis de Z.• a 1.• classe
ClaSSts soltes, a 2 ptes.
u E L A S 11 • Cort s, 412

Prtmer, eouer; segon ,

o.

Drac (amb entrada>; tercer, Inca-PoUensa I Formenter

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges
OondlciO TOT PAGAT, botels prtmera, a utos o autocarS. benencén·
eta. tmpostos. propines, etc.. etc. SORTIDA DlAR lA des d 'una persona.
Agents especlalmen~ autoritzats per La COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges. Ceecomptes especials a Entitats CUlturals. Esportives I Obreree
Solament tracteu direCtam ent amb I'UN lCA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
tRepresentacló, sense Intermediaris. dels m illora Hotela)

Rambla del Centre, 35 : Tel • .15457 : Barcelona
Resten wures algunes Delegacloos per

a pobles de Catalunya

APARELLS

FOTOG·RAP:ICS
PRISMATICS • BINOCLES - CINEMES
PEL·L ICULES • PATHE · BABY ' MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

RELLOTG,ES • OBJECTES

DE

PlATA

JOieS· BRILLANTS
:.:NDA

CLIN ICA

ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. J3651

TÓT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

Carrer. de ~ant Pau, ~
( DtOD Rambles)

Tel. 14237

B AR C E L O NA

ROGE RS

Camiseria - Corbateria

L'HOMENATGE A APEL-LES MESTRES

Ferrer Batlles

(29 d'octubre pròxim)

eu
ude

No deixeu de visitar-la. Garantim que guanyareu temps l diners per ésser la més ràpida i
barata de totes
UNIC PREU
TOT COMPR~S

calenclart particular 1 que no es r efiïn
que els b1 recordem en notes a la
premsa.
Veu amb molt de gust l'especialització dels concursos que es celebren
a Catalunya -per a principiants, inter-clubs, etc.- l per això dóna. al
Concurs Català. de Cinema Amateur
el seu aspecte únic general i lliure.
Obre el V.è Concurs a tots aquells
clnclstes d'esperit Inquiet, socis o no,
nacionals o estrangers, que desitgin
una llibertat absoluta per a les seves
concepcions l realitzacions.
Té la convicció que el V.è Concurs
Català. de Cinema Amateur tindrà.
l'adhesió d e tots els clneistes lliures.

s.

@:_& &+_

Auto-Escola

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71 '80, més 28'20 (passatge d'anada I tornada).
Total: 100 pessetes
Prtmer, o. Bellver; segon, s oller; tercer, o. Drac <amb entrada)
3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada),
Total: J08'20 pessetes

postal, a «ATS» (Borrell, 111, principal, prïtnera.)
Heus acl la primera relació d'aportacions: Josep Torregultart, 2 pesVESTITS BANY : : BARNUSSOS
setes; Vicenç Coma i Solei, 10; QuaCAMISES PLATJA :: Camisa RAdre Escènic de La Unió Liberal de
GLAN (Patentada) : Miti{es F ERRO
MADRID: Passeig de la Castellana., 14. - BARCELONA: VIa Laietana, 7
Granollers, 10; Un grup de companys,
de garantia
LINI A RAPI DA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
13'75; Ajuntament d'Avinyonet del
setmanals els dissabtes, a les 12. Efectuaran el servei lea motonalll
Sortides
Penedès, 10; Ajuntament de Prat de
«CIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID»
Llobregat, 100; Ajuntament d'HospiBARATISSIMS
PREUS
LI NI A RAPIDA DE GRAN LU XE BA RCELONA • PALMA DE MALLORCA
talet de Llobregat, 50; Ajuntament
Sortides cada dia (llevat els dlumen~es) de .Barcelona i Palma, a lea
21 hores per les motonaus
de Cassà. de la Selva, 25; Josep Vir«CIUDAD DE BARCELONA)) i «CIUDAD DE PALMA»
gili, 2; Josep Bellostas, 2; AjuntaTARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
ENTRE
ULARS
REG
SERVEIS
ment de Calders, 5; Albert Piera, 10;
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BAR CELONA • EIVISSA
Lluis Font, 3; Llorenç Tomàs, 1;
LINIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
Ajuntament de Masies de Roda, 15;
TERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CANARIES - Sortides Quinzenals de .BarRamon Saltsalvador i Castells, 5:
celona els diJous. LINIA COMERCIAL .BlL.BAO - CADIZ - CANARIES, AM.B
•
A
PROSTAT
•
VENERI
•
SANG
•
PELL
18
Rambla,
la
de
Nou
Carrer
A TC'TS ELS PORTS DEL NORD O ESPANYA. - Sortides Quin.
ESCALA
Pere Puig i Gil, 15; Seglmon Rozenals de .Bilbao els diJous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
vira i Bori, 15; Joan Fernàndez i MATRIU • I MPOTENCIA • DIATERMIA • Director: Dr. Riu Porta DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - SorTERRITORIS
I
Castanyer, 15; Claudi Fernàndez i
tides el dia 17 de cada mes, amb escales a València, Càdlz, Las Palmas, Santa
Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. f, 10 a 1
Castanyer, 15; Antoru Massonl 1 PiCruz de Tenerife 1 Freetown, Santa Isabel de F'ernando Poo, Bata, Kogo t
joan, 15; Lluis Elles, 15; Rafael EsRlo .Ben! to pels vaixells
curriola, 5; Enric Domènec, 5; Ajun«CI UDAD DE CADIZ» I «LEG AZP I»
BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
ENTRE
REGULAR
LINIA
tament de Vilanova 1 La Geltrú, 25;
A partir de divendres, dia 30 d'agost,
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA 1 VI CE·VERSA
Baldomer Xifré, 5; Ajuntament de
Sortides de .Barcelona. cada diumenge, a les 8 hores; d'Alacant els dlllttn.S·
inauguració de la sessió cont ínua.; des deperes tampoc no ha perdut el Sant Vicenç dels Horts, 25; Ajuntad'Cran els dimarts; d'Cran cap a Alacant, els dimarts 1 d'Alacant cap
de les 4 de la tarda. a les 12.30 rut temps. Acaba d'enllestir una nova ment de Mediona, 10; Bas!JI Puig
.Barcelona, eL& dimecres
comèdia en tres actes, sense titol i Aguilar, 5; Joan V!la i Escolà, 10;
SENSE INTERRUPCIO
encara, destinada a la pròxima tem- Josep Vallès i Clavé, 5; Club Barceporada. Els que coneixen aquesta loní, 25; Gregori Sierra l Bondia, 5;
obra ens n'han donat exceHents re- Joaquim Casanovas, 2; Josep Casanovas, 2; Josep Arévalo, 10; Club
ferències.
Rialto, 5; Joaquim Perna i Torrcnte,
ccQUAN ELS R EIS ES TOR- 5. Suma 1 segueix: 502'75 pessetes.
D'acl uns dies acabarà el termini
SERVEI RAPlD SETMANAL ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
NEN HOMESu
d'admissió d'aportacions, les quals
Sortides cada DIM ECRES a la nit cap a València, Alacant, Màlaga,
Ha començat amb èxit la «tournée» hauran de trametre's a «ATS», Borsevilla, Vigo, Vlllagarcla, Corunya, Musel, Santander 1 .Bilbao
Per al proper dissabte, dia Sl , a que l a companyia d 'Artistes Associats rell, 111, principal, primera,
Alternant-se les cscales <1e:
-rarra.p;ona, ceuta 1 Huelva cada dues aetmanea
les deu de la nit, hom ha. anunciat porta a cap per Catalunya. Dies en1 F'crrol cada dues setmanes
Carles
Sant
un festlvtll al teatre de la societat rera s'estrenà a Sant Joan de les
SERVEI CORRENT ENTRE .BARCELONA I .BILBAO
obrera «L'artesà», carrer Travessia Abadesses «Quan els reis es tornen
cada dues setmanes
Sant Antoni, 12 I 14 <entre Mont- homes», de Lluis Elles, obra. base
Sortides els DIVENDRES a la nit, cap a Tarrl\llona, sant Carles,
seny i Astúries), en el qual la com- de la «tournée». Segons ens han
Vinaroç. Valéncla, Cullera, Alacant, Carta~rena, A.guUas, Aimeria, Mepanyia Catalana Baró-Fornés-Tor- assegurat, l'obra !ou molt ben reWla Motrll Màlaga, ceuta, Càdlz, Sevilla, Huelva, VIgo, Marin, VlGUA RDAMOBLES PU•
rents que ha. fet darrerament una buda pel públic.
La Secció de Cinema del C. E.
OFERTES
ua¡¡àrc•a Ferro!, corunya, Avll~s. Musel, Santander, .Bilbao 1 PasaJes
guc 1 econOmlc. Campo
magnifica tournée per arreu de Cade C. convoca per cinquena vegada
En les ilnloo ràpid I corrent s'admet carrega per a Tè.nger. Larralx i
es..
tot
a
cavaller
desitja
21. Tel. 35804.
agrado.
i DEMANDES
talunya posarà en escena la diverticasablanca amb transbordament a Màlaia I també per a l'Illa CrisLA INCOGNITA DEL V IC- l'anual Concurs Català de Cinema
tar o sols menJar, balcó
tina 1 Aynmocte amb transbordament a Huelva.
da comèdia de Lluis Elies, «Lill \ol
carrer, bany, dutxa, telèAmateur.
TORlA
PROP DE LES RAM.
J OVEN.ET amb Immi- fon. Sant Honorat, 3,
Creu però, que aconseguirà millor
viure».
SEliVEl ENTRE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
BLES, amb nabltacló in·
llorables reteréncles s'o. ler. lra.
Encara no es sap res del què pas- els propòsits que l'estimulen no puSortides Quinzenals els ü.IJous cap a S6te 1 Marsella
Completarà. el programa un acte
es desitJa un
dependent
Cerel:1 per a botiga o esde concert a càrrec de )?epeta Re- sarà al Victòria la temporada virlent. bllcant unes Bases mecàniques 1 fredos senyora tot estar
Servei QUinzenal cap a OENOVA
criptori. Escriure a La
PENSIO de 6 a 11 ptes oDoctor
La càrrega es rep al T!nilado de la Companyia Moll del Reballi
12, pral. la:
Dou,
verter, cançonetista, Francesc Casa- Sembla, però, que el que s'havia dit des ni cap llista de premis de cooHuman itat. Núm. 321. nxos. dea de 150 ptes
ToléCon 13585
noves, barlton, I Jaume Mas, tenor, d'arrendar el local per a fer-hi cine- peració que poguessin limitar la lliuMacJà
Pl.
contort.
tot
els q~ seran acompanyats pel ma no passa d'ésser un rumor. El re. expressió que ha de caracteritzar
DOS AMICS a tot es18, pral
---otar desitjo, preu eeconocert és que els mestres M:arUnez tota obra amateur.
SENYORETA mecanòmestre pianista senyor Rodon.
PLATA
•
.BRASIL
AL
CAP
RAPlD
VEl
SER
correctaEscriure a La Hu•
escrivint
mlo.
il"llta.
Víctor
l'escriptor
i
Ferrés
i
Valls
Per invitacions al carrer SalmeVol per als seus Concursos anuals,
COBERTS a 2'60, en- manltat.
Nlim. 301,
ment, català, castellà 1 treteniments
per moto-trausatlàntlcs correus espanyols
a
plats
3
I
ron, 208, bar 1 al mateix teatre el dia Mora no han deixat de fer gestions films absolutament lliures d'influèncollocadesitja
!rancés,
Sortides 1illes cada 21 dies
a la carta. pa, \"I
d e la representació des de les 3 de i que tot fa creure que en sortiran cies, encara que siguin simplement
La Hu- elegir
a
Dlrlglr-ae
cló.
I posres tot SUNrlor
PIANOS DE LLOGUER.
Cap a SANTOS. MONT EVI DEO 1 BUENOS AI RES sortlrt. el Cia
victoriosos. En aquest cas es portaria les de l'elecció cohibida del tema pel
la. tarda.
manitat. Núm. 318.
Rond~ St. Pere, 11, pral l:!ruc. 78. entresol. o. .Ble.
J de setembre del 1935, la magniC!ca motonau
a cap una esplèndida. temporada de desig de guanyar un premi deterger
sarsuela.. I d'ésser alxi ja tindria lloc minat.
la tiple Emllia Aliaga.
PENSIO BELT RAN. ;;¡
.
No assenyala, per tant, ni temes r.i
CA TALA. Correcció ,do. pt.es. diàries. setmanals DIVERSOS
categories. El Concurs és ll!ure. Per
l'ot cow.prés
rlglnals 1 proves d im- an . ptes
premta. Estil I ortogra.- C.l.IW<. M • .,... 1. l'. :d<t:.~'lu
CATALA AL NOVETATS? damunt de tot penseu 1 realitzeu tls
·
'l'el
mòdics
Preus
na.
.films al vostre gust.
HIPOTEQUES
DUES COMEDlliS l'AR.UIOUNT
Que admetrà p:l.SSIItgers I mercaderies
80990.
Tindrà però, un gran plaer d'enseSe'ns assegura que, de moment,
CRED!TS
La càrrep es rep nn.:; la vetli~ del dia de sortida .al tlnglado nlim. 1
ESPLiÑDt Da W " "rts COMPRO han quedat penjats els bons propò- nyar a tots els amics del cinema les
del Moll de .Balears. Telèfon 18274
eutt',.renllnents I a plats
ASSUMPTES
sits de l'empresari de Novetats, ~e- vostres produccions, 1 solament per
:i ptes. 1 2'75 per abo.
u
oiUDICI A LS
PI!R OURRI!SPONDEN·
CONSIGNATARIS:
de 15 àpats, &ernyor Portabell~. el qutll tenia la m- això us les demana.
I ADMI NISTRATIUS
CIA en Crancés dues bo- nament
acurat. Pensió LaieEspera que els films que s·acullin
tenció de !er una temparada. ~e
res al dia, em contracta- vel
ria. Eecrlure a La Huma· tana. Pl. Berenguer, 2.
teatre català a basc de la comp:my¡a.len el V.è Concurs Català de Cinema
nltat. Núm. 312.
Nioolau-1\!a.rtori. No cal per<;trc. però, Amateur tindran almenys el valor
VEGETA·
MENJ ARS
TELEFON 22057
VlA LAIETANA. 7
les esperances. Encara podr¡a haver- d'una idea. Altrament, per a no exRIANS I <1e rêgim veget
pressar res, no val la pena que hom
b1 solució...
MATRIMON I Jove, ca- ptes. 2'50. Pela!, 12, pral.
filmi
.ANCEL MARTI l"l~ller
talà. marit 1\llent d'auto- segona.
d enQuadernació (Mart(.
ritat, desitja porteria. EsAcu~ I destac~ en aquest Concurs
ALLO DEL SE:-n'OR CAnez de la Rosa 17 Tecriure a La Humanitat.
le.;; onentaclons iniciades en els anNALS
amb WYNNE GIBSON i EDI\IUND
ES CEDEIX part de bo. lèton 75352 - .sàrcetona¡,
Núm. 333.
tenors:
···
tlga 1 part d'aparador
LOWE, 1 l'espectacle meravellós
molt adeQuat per a la
Valoració dels films per ells matetDecididament, Josep Canals no
Pulmons
MALALTS.
cx.r.!eccll) de roba blanfarà. la temporada de teatre català xo:; i no per motius de temes, catcVENDES
lt343)
(Telèfon
SEBASTlAN.
SAN
rot-U-tE
ca o cosa semblant. Lloc Cor, Medicina general'
passos.
ni
nombre,
gories,
mateix
Ell
que born havia anunciat.
ar:
x.
Ralis
Sllllls,
amb GlNGER ROGERS, THEL~IA ho ha desmentit, assegurant que sl I .Les dlstlnclons oficials que donen
MOBLES ocnsiO, mobles cèntric. R: .Boters, 16, di- tlrtcuu. Dr. Lluia Sol
MenJaClill"S tDStaHats eo tlplquea ba.rraQues valencianes - EspeciaCuesta.
preua lnve1"11emblants. No buixant.
TODD, JACK Q,\ KJE i J ACK d'ací dos o tres mesos es troba més als films una detern1inada. categoria
CODSUl·
prat.
20,
Urgell,
litat en La paella, llagosta barceloneta I pollastre a l'ast. est1J Horta
te0.68 visitar - - - - - - - - - ta dtt a a a.
comprar
HALEY
bé de salut podria ésser que fes el són solament les medalles de verDOS AM ICS a tot esabans aQuesta casa. Munque s'ha anunciat tan repettdament. j meil i d'argent de la Secció de Cinctar desitJo, preu econOtaner, 18.
mtc. Escriure a La Hu
¡El teatre català-ha dit---és la gran 1 ma, 1 el nombre d'aquestes solament
DI NER, pago més QU&
manitat. Núm. 301.
iliusió de la meva vida! Esperem, es- el limita a la quantitat de fUms que
els altres per cPapeletea
cu siguin mereixedors, prescindint de
perem...
Joies, màQulMonteplo»,
de
des
IONS
HABITAC
BILLARS, econOmies_
temes i de passos. S'cx~ptua el Preper a cafè I torres. Vda. o·75. Cadena, 33, entresol nes, etc. La casa més
UNA PREGUNTA QUE HA
el 1888
Barbarà,
Fundada
Sàncbez.
antl~ra.
I'IL
de
del
film
millor
~1
Extraordlnar~
mi
AL
¡MARCOS REDONDO
•
Unio, 22, pral.
nlim. 12.
SORPRES
Concurs que és unic.
ClNEliA?
pts
5
dormir,
a
HOMES
Sembla que ha sorprès algú la
Aspira a la quahtat, no a la quansetmana. Lladó 6, ler
'Pregunta que féiem ahir referent a
s·assegura que Marcos Redondo, titat. La sola quantitat de films no
(prop Pl. República).
REPARACIONS eo gas
les vegades que ha estat representa- després dc la «tournée» que portarà és ni l'èxit ru el fracà..;; de cap CouULLI Vestits usats 1
1 electricitat.
nous, venc més econòmic
da «Fruita Verda», de Millàs-Ra~ll. a cap pel nord d'Espanya, pensa curs.
JAUME I, llogo babl- a1"ua
Carrer Gall 70
13acllero.
Que Qualsevol, sols en tactó dos balcoill!, llSIIOle- Hoatalranca
d~:~fant la ctournée» que la companyia. dedicar-se a la filmació d'una peHiDiu clarament. tot i que sempre
'
28,
Pau,
Sant
pis.
aquest
llada, bon preu. TrompeNloolau-Martori realitza actualment cula. Encara no està decidit del tot, el Concurs Català. de Cinema Amapral. 2na.
2no.
ler.
2,
I,
Jaume
tes
per Catalunya. No nlú ha per tant! però sembl& que no 11 desplauria teur ha estat el de més nombrosa
CONSTRUCCIONS ae
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
l'ractant-se d'una obra d'èxlt suspesa aquest petit esplai. Serà. veritat?
concurrència, que res no li faria que
tuster1a. Mobles 1 aeco.
LLOGUERS
Pcls senyors de l'Acadèmia de Ciensols hi participés un sol fll.m :.1
Billons
ract(). Josep Ch1va. <.;arrer
PERRUQUERS.
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE 00e1e$, el més lògic és suposar que a
americana, prews econOTEATRE ~Ii\TIXR RA- aquest fos digne.
.PISOS 11 duros, 2 dor- VU:udell, 16, Hostarrancs
etc.
DISCOS,
MAIXI'ES,
sm,
haver
deu
hi
catalana
població
cada
mies. VlladOIIUI.t, 9.
Tindria en canvi, un desengany
DlAT
mitoriS. aac. l tel. VIlA.
una Acadèmia de Ciències. La inmar!, 71.
en no descobrir entre un gran uomDINER sobre automOtenció de Ja nostra pregunta era
Intencions.
ni
idees
ni
films
de
bre
¿I aquelles sessions de teatre amaCorts, 574. pral De
CASETES, Uoa;o, oreu 5bUs.
LLEGUMS CU ITS. Fai&rnplement aquesta.
Fi.'Ca el termini d 'admissió de fUms
teur radiat que Inicià a darrers de
8
a
esttuea
oer
econòmic,
FrucS&nt
ta dependent,
local Ràdio Barce- per al V .è Concurs CatalA de Cil'emissora
juliol
2
jants. Raò: Corbera Bat
t.uós, 1.
PU l G PUJ ADES, TREBA- lona? Creiem que fóra bo de con- nema Amateur per tot el dia 16 de
xa de Llobrel!'at. Estanc
LLA
SASTRE. Adoba i gira
!~;brer del 1936, Una de les majors
Certament
periòdicament.
tinuar-les
Ve.lltlta. Nou de la Ram.
L'ex-comissari de la Generalitat a h&Vien desvetllat un gran interès en- utilitats dels concursos són 1& fiCORTS CATALANES,
HABIT ACIO, lloc cén bla, 10, prop Rnmbl~s.
DISPESES
ftrona, que, com saben els nostres tre els actors i actrius amateurs.
xació d'un <tia per a tenir enllestits
trie, cedeixo a bon preu
e.:tors està empresonat amb motiu
el3 films. Sense un tenniru potser
a guardar-hi objectes
per
CATALANA
ILIA
FAM
~gls fels d'octubre, ha enllestit dues
TAXIS, sedan, landolet
films encara no s'haurien acadesitJa 1 o 2 hostes d. ci Escriure La Humanitat perfecte
res: una comèdia en tres actes l
estat patent, ta.
1 ENRIC BORRAS, QUE? molts
315.
Num.
bat.
t. estar. Aniels, 6, 2n. la.
venc 7.500 pts.
ximctre,
~ salnbet en un. Sembla que aquesProclama aquest punt com a posBARCELONA
la
tota
que
sembla.
moment
De
13, bot!Ar¡fentona,
:
Raó
represenveure-les
t~ .. o res podrem
justifique
pràctic
únic
siblement
seva ambició artística està en anar
MUDANCES: COn<1uc- gs (0 ,) .
.._e:¡ la temporada. vinent.
tirant al teatre Espanyol, de Ma- ca una convocatòria.
HOME a tot estar o tores-autos. dea de 8 pe.s
Recomana però, als clneistes, que
sols dortn1r es uesJtJa. setes h Cadena 22 Tel
MAQU INES gasoses
UNA NOVA CO!\lEDIA drid. ¿No li lla servit de res l'exemCtutat ~lal, 23, pral. la. 17l74
ocasió. Sepúll·eda, 102.
El nostre company Manuel Vall- ple dignificador de Marganda Xtrgu? tinguin la data ben present en llur

Se'ns prega la publicació de la
següent nota:
D'arreu de Catalunya es reben adhesions que representen tots els sectors polltlcs i estaments socials. L'adhesió a l'homenatge al venerable
patrici, és unànime a Catalunya.
«Associació de Teatre Selecte» que,
com és sabut, té cura de l'organitzaI
ció d'aquest tribut d'afecte i admiració a l català pròcer ApeHes Mest res, prega a les Comissions Municipals de Cultura dels Ajuntaments
de Catalunya, que si els és plaent
adherir-sc a l'homenatge i copoerar
a la subscripció pet a l'ofrena a
Barcelona del bust-retrat i pedestal
per GEORGE O'BRIEN
adient del gloriós vellet, i a. l'àlbum
:Un doble programa interessantíssim dels
Ajuntaments, que es serveixin
trametre un document que oficiï la
còpia d'acord pres i la quantitat que
vulguin aportar-hi, per recader o gir

36, Soqueria, 38

Cuando un hombre
es un hombre
Avís:

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES

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

f barra-y u.a, S. en C.

-

•La companyia Baró-Fornés-

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Torrents actuarà el dissabte
a Gràcia

a

ANUNCIS

PER PARAULES

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

V Concurs Català
de Cinema Amateur

Casa particular

.

e., "' s ,

«CABO SAN ANTONIO»

I/Ull l1l1i

(arme, 11 entLJ.a

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

RESTAURANT

DEJAM t: S O Ñ AR

TELONSCURTS

HORTA

VALENCIANA

-

I

MERCAT D'OCASIONS

casa

COMPRA/VENDA/ CANVI

TOT D'OCASIO
414

f elèfon 30422

.

Totes les causes ¡ustes troben ressò en LA HUMANITAT

Dimecres, 28 d'agost del J935

PER ALS AMICS EMPRESONA:$

Barcelona- Any IV- Número

s I RE N A

• ,

.1·004

I

D ALARMA Els reportatges
de

La nostra subscnpc1o
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

LA HUMANITAT

Barbarà ................. .
1'Vallès ............ ........ .
1'1'125.530'55 Ballesteros .. . .. . . .. .. . .. •
S um;~ anterior ...
Serres .. .......... .. . .. .
2's nmi~s de ~Allo T LLOAcabat et gran reportatge de La Varre
Perla .................... .
1'RENÇ SAVALL (quota
1'2'- Blanc ..... . ... .......... ..
setmanal) ... ........... .
A LA RECERCA DEL «MON PERDUT>~
Monclús ..... . ...... ..... .
2'3 de la Poca Roba (25."
F11rré .................... .
3'1'vegada> .............. .
que
amb
tant d'èxit ha publicat et nostre diari,
Casanovas .............. .
2'rimo casabayó Mango
5'- Tuñi .............. .
1'(3." vegada) .. . .. . .. . .. .
Juanola .............. .
1'LA HUMANITAT
Inta per la sort dels deCoronas ...... .. ..... ..
1'Censors 1 dels ideals de
Foix .............. . . ..
1'30'acaba d'adquirir una altra exc1us1va veratablement sensacl
Francesc Macià .. . .. . .. .
1'5'- Palmar ................. .
aume Gabarró .. . .. . .. .
que els nostres tectors seguiran amb Igual o major Interès on~¡
2'
x.x
.............
........
.
2''au Isern .............. .
l'anterior, sobre un dels temes que més han apasstonat darr: ~
1'2'- Cuscó ............ ........ .
.'. Segué ................. .
ment ets grans públics de tot el món.
ra
Sales ................. . .. .
1'Jno. catalana filla de Bar2'1'50 Vendrell ................. .
MORTS
celona .............. .
INVALIDS
FERITS
El nen Antoni Contijoc
1'25'Juri Alo mà Estrada .. .
Es tracta de •.;~=z--~~a.~ca·~a.............. .
3'!lcenç Calzina .. . .. .
Heus aqul un dels resultats de ta guerra europea del 1914·1918. Aquest mes d'agost s'ha escaigut el XXIè
u
1'- SOLSONA (10.• llista):
;rescènci¡¡. Pont . .. .. .
an iver~rl de ta ruptura d'hostilitats, que havia de costar rius de sang al món. Rius de sang 1 de mi1' - Lluis Mesella ......... .. .
1'.'icenç Obiols .. . . .. .. .
sèria, 1 aquest rastre tràgic dels Invàlids, morts on vida, dolorosos fantasmes de ta tragèdia desencade·
'
1'- Un admirador de P. Mesosep Tarragó .. . .. . .. .
nada sobre Europa. Sota. tes banderes - estendards d'apetències coberts amb l'oriflama de frases brillants1'- . no hl havia més que a1xò:
3'tres ........ ... . ... ..... .
J ns amics d'esquerra
sang I fang. Recordeu, recordeu, recordeu! A l'oficina, al taller, al despatx,
5'Joan
Sant
..
.
..
.
...
..
.
\. w.J
a Ja fàbrica, a l'obra, a ta muntanya, al mar, allà on sigueu, homes, recordeu!
,J. B ................. ..
1'
·Valent!
Massana
.......
..
Jabrlel R o ta Terrades
1' - Josep Piulats ... ... ..... .
1' (12.~ vegada)... .. . .. . .. .
Es recent el recoru oci descobrtment, en la tardor passaaa
Joan Costa. ............ . ..
o50
..J nen Emili Busquets
què s'afrontà. Es pot ben dir, com nous principis de pedagogia amb Co0'25 Llu is Sorribes ... . .. .. . . ..
1' (7.• vegada) ........... .
sobre les platges de l'Illa de Marchena, per uns pescadors can
•
digué el president Masarik la prime- menius i donaren forma al primer
1
Antoni Jusmet .. . .. ...... .
1'osep Ramon Castells <sera vegada que es presentà davant de nacionalisme democràtic sota el jou
nians, dels cadà vers de l'alemany Lorenz I del noruec Nugg u~~
3' - Elies Belasc ...... ... ..... .
1'tena vegada) ...
l'Assemblea Nacional· «Es un bell dels Habsburg. Afegiu-hi que els
amtcs, un I altre, de ta famosa baronessa de Wagner.
'
3'- Pau Caubet ... ... . ..
1';regòria Santalnés .. . .. .
conte, gairebé un mu-'acle». Sorg1 de txecs són el poble més treballador,
Joan
Llena
..
.
........
Aquesta d~na estranya, convertida al culte de la Natura, exl·
.
1'>'laria Ramon (7... vegala lluita d'un petit grup d'inteHec- estalviador, enèrgic i r acional de l'Eu2'- Josep Vilà ........... .
1'da) .................... .
tuals contra el segon despotisme més ropa central, i que el país és ric.
lada voluntària amb un petit grup a tes alies Galàpagos, no
Els p ti mets anys de la gran
Ramon Planes .. . .. . . ..
0'50
::: Maivé Ramon (7.• vedel món: l'imperi austro-honUna història plena de lluites i d'aaconscgul portar a ta seva solitud salvatge més que les passions
2' - Lluís Comella ........ .
1'garès.
Karel
Capek
no
exa~erà
gada) ................. .
gens
ventures i un poble saturat d'idees
República txecoslovaca en. la descripció pintoresca del seu d'igualtat
de ta humanitat civilitzada.
1'- Pere Alegria ........ .
1'""nrlc Parot .. . .. . .. . .. . .. .
i de progrés hi han prOJosep Valltondra . .. .. .
1'
or1gen:
«Un
grapat
de
patriotes
alvador P·uot, a la meaUna fugitiva del petit grup, la senyora Dora Stroocher, de la
dUÏt
una inteHectualitat superior de
1'Res
més
sorprenent,
al
món
de
1'- Climent Molins .. . . ..
mòria dels avis .. . . .. .. .
.
la
pos~guerra, que el cas de Txecos- cabdillats per un vell filòsof, uns molt a qualsevol que hom pugui troqual
es parlà també molt, Junt amb el seu company, el doct
Genis Mir ........... .
01'-50 lovaquta. Re s més extraordinari quants conspiradors amb Ideals ele- bar als països de l'Europa central.
.Jna catalana a la salut
Ritter, anotà dia per dia ets episodis d'aquest extraordanarl esto~~
l ' - Celedoni Pla ... ... .. .
dels consellers .. . .. . .. .
,_ -quan els enemics de la llibertat vats, però sense un cèntim1 viatja- Mentre tots aquells països estan
1'- Ramon Planes ....... ..
1 , _ canten les absoltes a la democrà- r en a t ravés d'Europa i Amerièa tot sota el puny del dictador, Txecosloper crear un nou Eden, que havia de naufragar en ta més tràgica
Jna de l'esquerra . .. .. . .. .
1'Marian Vile.dric .. . .. .
proclamant als poders combatents no vàquia està governada -{;Om la Re2
llar Martí ......... ..... .
de les aventures...
ciaque
veure
com
s'afermen
al
s·- F. Farguen .......... ..
.:;, Q. R .................. .
poble txecoslovac aquelles llibertats solament que la nació txecoslovaca pública ideal de Plató- per un vell
Dora Stroecher Koerwtn acaba d'arribar a Eurot-a 1 ha venut
2'M. Padrós ........... .
.Joan Sansà .............. .
,5
democràtiques que són la flor de l'oc- tenia dret a la independència, sinó filòsof, el gran Ma.sarik. Oscar J asci
a un alt preu, tes seves MemOrles apassionants.
'
F. Viadiu .............. .
2 0 cident europeu. I això a través de que encara era més necessari... era trobà molts alemanys i hongaresos
lln grup de dones d'esreconstruir Europa ... No re- disgustats que, tanmateix, no podien
SANT ADRIA DE BEquerra del carrer Pallars
LA HUMANITAT, atenta sempre aJ servei del seu públic
grans dificultats i mentre que la ma- essencial
tori_laren amb un mapa del seu pafs, parlar del gran patriota sense una
12'SOS - «Centre Republi(7." vegada) .......... ..
joria de pobles que sorgiren lliures s]Jlo
cada dia més vast, acaba d'adquirir L'EX CLUSIVA PER CATALU:
un mapa d'Europa». L'se- mena de respecte. Amb tot, fins al
2'_
cà. Federal Adrianenc»:
::Ste ve Casas... .. . .. ...... .
de la guerra han caigut sota el jou forç amb
NY A de ta publicació de
d'aquests pocs apòstols a ter- temps de la guerra Masarik tenia
1'
Josep
Virgili
..............
.
1'- de la dictadura. I cal dir que la re.~polònia Tomàs .. . .. .
2' - 1M. Viura i muller .. . .. .
l'·- 1 pública txecoslovaca té en contra res estranyes 1 el de la «Maffla>> a mala fama al seu país, perquè com'·s. c .................. .
b _ Joser. Jofre .. ....... .... .
0'50 seu no menys que els antics bene- l'interior (gairebé tot classe mitjana) bregava amb totes les causes impo' '
.in de Sants ........... .
2'- Francesc P.tml .. . ..
1'- ficiaris del règim dels Habsburg, les foren reforçats pels presoners de pulars. Quan el clericalisme austríac
oan Imbcrt ..... .... .. .
5' - Enric Abril .............. .
0 '50 1 altes classes hongareses desposseï- guerra txecoslovacs als camps de atacà els ensenyaments del professor
\gata Rubinat ... ........ .
1'Jaume Vives .. . .. . .. . .. .
1'- des, la burgesia alemanya afeblida I concentració de Sibèria, i «setanta Wahrmund, quan la multitud acusà
..Uquel Bofantll .. . .. . .. .
mil homes mal armats es fresaren el jueu Hilsner d'assassinat ritual
3'- 1 Josep Sànchez ........... .
0'50 part de la clerecia catòlica.
'er Catalunya ... ........ .
2· - • ?.1. Jafre ................. .
1' Recentment, Oscar Jasci - antic llur camí a través de les tundres Masarik no dubtà a defensar-los:
.ntoni Torres .. . . .. .. ... .
Miquel Solé .. . ... .. . .. ... .
0'50 editor de la revista sociològica hon- s~berianes, I retornaren a la pàtria Fins i tot gosà atacar el xovinisme
..•nric Garrindo (quota seLEn pròximes edicions començarem la publlcaciO dels primers
5'- Joan Mateu ...... ... .... ..
0'50 garesa «El segle vintè», que ocupà c1rcumnavegant el globus» per tal txec demostrant que certs documana]) ................. .
de
lluitar
als
camps
de
batalla
capltols
de
de les apassionants Memòries.
ments
sobre
els
quals
es
basava
Matamoros
una
.....
.
........
.
0'50
un
alt
càrrec
al
ministeri d'AgricullJn matrimoni català d'esF. Cabús a la memòria de
tura d'Hongria, el qual abandonà Sèrbia i Dobrudja, a la Lombardia pretesa glòria de la nació, eren puquen·a amb dues nenes
i
a
l'Argona,
per
un
estat
que
encares falsüicacions. En una època que
lO' l'«Avi» ................. .
1'- per escriure els seus llibres «El
quota setmanal) .. . .. . .. .
el marxisme ortodox era totpoderós
1' - R. M. F . .. . .............. .
1' - problema de les nacionalitats», «L'e- ra havia de néixer.
Jna catòlic¡¡. .. . . .. .. .
Quan, gràcies a les circumstàn- aquest filòsof solitari de Praga de~
l ' - volució de les nacions estats» i «La
1' - Joan Noguer i muller ...
;arme Solanes ........ .
0'50 dissolució dels estats danubians», i cies favorables, fou finalment acon- nuncià les inconsistències de la doc1'- Lola Cahisa . .. .. . .. . .. . .. .
'/icenta Roca .. . .. . .. . . ..
Demaneu cada matí
I encara que de Masarik noseguida
1'- Joan Damià ......... ..... .
o50 que després de la caiguda de la mo- ficultats la seva Independència, les di trina.
~arles Diego . .. .. . .. . .. .
de portar-la a la pràctica més n'hi hagi un, el pafs ha produït
narquia dual fou nomenat ministre
GRANOLLERS. Sisen¡¡. af. C., del Comitè prcde les nacionalitats pel comte Kà- foren de les més complicades. El nou molts homes de qualitats excepcioportació setmanal d'un
LA HUMANITAT
presos '1f'Cionnhstes, a la
rolyi - ha passat alguns mesos es- país creat pels tractats de pau no nals. Penseu només en el paper que
grup d'obrers de la casa.
memòria de 1 nm1c Doforma una unitat real, geogràfica, ha representat Benes, ministre txetudiant els països danubians.
l 'Botey:
mènec Soler i Rebollat
(el diari popular de Catalunya)
0'50
Durant el seu viatge trobà m és etnològica o cultural. Les terres de coslovac d 'Afers Estrangers, a la diF. Costa ................. .
.1. T., Acció Radical Cala
corona de Sant Wenceslau -Bo- plomàcia europea d'aquests darrers
0'50 d'un t>nemlc del govern txecoslovac
talana ................. .
1._ A. Colamina ... .. . ... .. .
hèmia,
Moràvia
i
Silèsiaparts
del
temps.
Es
significatiu
que
Ma.sarik
0'50 que l'ha atabalat a critiques. Que si
P. Corbera ...... ........ .
'\ la memòna de Sofia
1'els diaris estran¡:ers eren confiscats, regne medieval de- Bohèmia, perde- sigui mora vi; Benes, bohemi, i el
I. Corbera. ......... ..... .
Diez i Agost (2.·• veg9.o·
o
q~e si els partits politlcs eren supri- ren llur independència a la batalla tercer fundador de la república, l'hà- m és assistien 30.000 infants a les esE. Munné ............. ..
5
da) .. . ................ .
2 - J . Viñeta ................. .
0.50 m1ts, que si els estrangers eren vi- de la Muntanya Blanca, l'any 1620. bil general eslovac Milan Stefanik. coles eslovaques, l'any 1921 hi ha'\quell grup d'amics emEn aquests disset anys que porta via 277.000 alumnes primaris i 35 es0.50 gilats; en fi, que la democràcia no Aquestes terres havien tingut molt
J. Vilà. .................... .
pleats de la Barcelonesa
l'existia. No volem pas dir que en a- poc contacte amb Eslovàquia, part de vida, la república ha creat una coles secundàries noves. A la CàrEN EL SUD DEL PAlS HI
1 D. ~imundi .. . .. ......... .
integrant
d'Hongria
durant
d'Electricitat ........... .
mil
anys;
burocràcia
conscienciosa acurada i pato-Rúss!a, on abans les escoles
6
50
l ' - quests retrets no hi hagi quelcom de
HA SUBLEVACIONS DE
O'SO S. V1la ........ . .......... ..
i
la
provincia
càrpate>-russa,
Otto i Fritz .............. .
habitahonrada,
de
tipus
occidental.
Ha
u._
veritat,
al
fons.
Es
sabut
nacionals
que
el
eren
pargairebé
desconegudes,
PAGESOS
,
P. Royo ........ . ........ .
1
S. T. P ................. .
5, - P. Gratacós ... .. ......... .
l ' - tit nazi ha estat abolit, que els bol- da principalment per rutenis, era, nificat el pals sense suprimir Ja hi ha actualment 576 escoles eleAtenas, 27. - Noticies rebudes del
:::>omè!'lec Gelabert... .. ... .
1 -·J p
0.50 xevlcs ~. s_ón vigilats severament, i, de fet, un pafs estrany al nou estat, consciència regional de les dlversis mentals, amb 90.000 alumnes.
1's· Bey ................... ..
.Júlia Cusachs .. . . .. .. . .. .
,_ en defrmttva, que Txecoslovàquia, i fou inclosa «gairebé per sorpre- minories. Aixi ha. estat evitat l'erUltra això, la reforma eclesiàstica Sud de Grècia. informen que bi ba
~·
.
otey
.................
.
3
gran
excitació entre els camperols,
sa».
La
part
oest
del
pals ha estat ror fonamental de Iugoslàvia. La ha portat a un compromis amb RoI'res nenes (\'esquerra ...
,_ voltada de la intensa propaganda de
- J . Botey ..................
1,_ dictadures venjatives, ha pres el ca- sempre com una mena de pont vers re f o r m a administrativa del 1927 ma, i la llei promulgada per tal de degut al descontent que hi ha entre
•~amllia Funoll Seguí <ctcu,_ A. Botey ................ ..
re eetmana)) .. . .. . .. ....
l1' - ràcter d'estat policíac; que, davant la civilització occidental, mentre que manté les divisions històriques en- regular la qüestió de les minories ells.
2
E. Botey ................. .
A Gargagliani, els camperols crela perspectiva d'una nova guerra, hi l'est conserva el seu caràcter orien- tre Bohèmia, Moràvia-Sllèsia Eslo- nacionals, si no soluciona el problePil11r Pujol, del MASNOU
s uma i segueix...
ha una tendència a eliminar tots a- tal. A occident hi hagué la primera vàquia i Càrpato-Rússia. Ha pr'acticat ma de les nacionalitats, almenys ga- maren els magatzems del Go>ern,
(set setmanes) .. . ... . ..
'l' 126.024'- quells individus la lleialtat dels quals universitat de l'Euro~a central, a. en gran escala la reforma agrària ranteix llur vida dintre l'estat txe- així com a Kyparrisiax i Piles.
Una catalana de 72 anys,
A la província de Messenien ha
R. F . N., a la memòria
aparegui dubtosa. Però, fins i tot orient existi sempre l'explotació bru- de la qual s'han aprofitat més dé coslovac.
2.000.000 de persones. Més èxit sl
admetent aquestes I altres sortides tal dels senyors feudals.
Grans realitzacions, aquestes, In- estat proclamat l'Estat de Guerra;
de Companys... .. . . . . .. .
l'dels seus enemics, l'observador objecUna disparitat semblant existeix és possible, obtingué la reforma' de discutiblement; amb tot, l'esdeveni- però a pesar d'això els camperols
Una catalana F. T., a la
tiu encara trobarà que la nova re- en l'estructura ètnica del país. En u- l'educació, portada a cap amb un dor de Txecoslovàquia no apareix han celebrat reunions en les places
memòria dels seus parcs
1'pública és una veritable democràcia. na població total d'uns 14.479.000 ha- fervor gairebé religiós. Quan fou pro- tan clar com seria de desitjar. Si de les vl~s. cridats per les campaM. L. i M. F., admiradores
Que no vol dir que sigui ideal. Per bitants, el 1930, hi ha¡:ueren 9.688.000 clamada la t:epública, Eslovàquia, grans han estat les dificultats ven- nes de les esglésies.
de Companys i ex-ConA Pylos la revolta adquirí greus
tal com, davant de l'ideal, són to- txecoslovacs, 3.331.000 alemanys, 691 que estava subJecte a una «magiarit- çudes, ho són més encara els prosellers .... ............ ..
3'zació»
f~rçada, a penes si comptava blemes que té plantejats actualment. caràcters, ja. que els camperols destes
les
democràcies
les
que
fallen.
mil
hongaresos,
549.000
rutenis,
i
alLa 1illa d'un calderer .. .
1'Es indubtable que Anglaterra era un tres minories nacionals més petites. amb mll eslovacs amb consciència En un altre article veurem quins prés d'haver desarmat la pali·
Baptista Solé (quota setpaís democràtic fins i tot quan te- El mateix grup governamental està nacional, i les grans masses de la són els perills que l'amenacen, se- ela, intentaren cremar l'edifici del
manal) .............. .
1'Banc Nacional, la qual cosa pogué
nia fermament lligada Irlanda.
desunit, i, per a acabar-ho d'espat- Càrpato-Rússia portaven una vida gons Oscar Jasci.
R. M ..................... .
5'ésser impedida pels soldats. Es
Per tal d'apreciar l'obra acompler- llar, la forma artificialment oblon- semianimal. Mentre que el 1918 noJOSEP SOL
:nfermera X. .. . . .. .. . .. •
1'creuaren gran nombre de dispars
EFEMERIDES ta per la nova república, basta re- ga del pafs és un seriós obstacle per
Vídua Vallès .............. .
2' entre ambdues parts.
1
cordar les enormes dificultats amb a l'extensió de les seves fronteres,
J. Vallès ................. .
4'_Casualment, ens ha vingut als
A Kalamata s'ha declarat la vaga
massa obertes.
R. Vallès ................ .
4' El
misteri
de
les
joies
de
la
baronessa
de
Thyssen
dtts un telegrama que va inserir la
general.
Amb tot, i a despit de tants obsA. G ..................... .
25'premsa de Paris, ara ta cinquanta
!ills divuit obrers i vint-iarti/icials. costa molt poc de po- tacles, el gran experiment democràanys justos. I deia ai.xí:
LES SENTENCIES DE MORT
tres més (setmana 26) ...
25'75
sar el sol al cap de les multituds tic ha. tingut un èxit creixent. Per
CONTRA V EN I Z EL O S I
«Ha tingut lloc a Madrid una
.
què? De primer degut al fons hisEls divuit obrers i vint-iPLASTIRAS SON FERMES
gran manifestació popular de prOi ter-los creure. que els molms són tòric dels txecs. Com a branca més
tres més (l;Ctm:lna 27) ...
25'75
testa contra l'ocupaci6 pels alegegants. Per aiXo . cal qu~ tots fen_~ occidental de I'Eslavònia europea, aAtenes, 27. - En vista que ba
Els divuit obrers i vint-imanys, de les Illes Carolines. Una
r ese':'Ves de ser~mtat í d equanum- I doptaren completament el catollcisacabat el termini legal d'apeHac1ó
tres més (setman_'\ 28) ...
25'75
multitud enorme ha seguit els cartat t no ens detx~m arrossegar per me; s'anticiparen a la reforma amb
contra les sentències de mort dicEls divuit obrers i dinou
1
rers, amb banderes i pancartes pa~orr~n:tades emocionals no sempre el seu gran Joan Huss; desenrotllatades pels consells de guerra grecs
més (setmana 29) ......
23'25
triòtiques. Ningú no pensava en el
1USti/tcades. Per damunt dels co~- ren formes primitives del socialisme
contra Venizelos I el general PlasEls divuit obrers i vint-icòlera.
La
policia
havia
pres mesuflict~s d'Estat, ht h_a moltes ept- religiós amb els germans moravis 1
tlras, leader de la revolució, aquetres més <setmana 30) ...
2576
res
de
protecció
davant
la
Legació
dèmtes
.
que
ens
casttguen.
Bé
estd
fundaren
un pacifisme religiós en
lles sentències han adquirit força de
Els di vuit obrers i vint-id'Alemanya.» (El subratllat és
que opmem f fins que ens mani- l'evangeli del simple pagès Pet er
llei.
tres més (setmana 31) .. .
27'75
meu).
testem.
Però
no
ens
oblidem
del
Txelcicky,
que,
enmig
de
la
lluita
Sobrant d'una excursió .. .
0'70
Fixem-nos-hi. Tota la indignació
cólera.
«husslta», fou com una mena de
Isidre Mainé .. . .. . .. . .. .
1' J. M. FRANGES 1 Gandhi I de Tolstol.
popular espanyola de l'ant¡ 1885 no
Descobriren
Jaume Moral ...... ..... .
1'el que porta la direcció del sumari.
va im~ir que l'Imperi germànic
Josep Segura ........... .
1'La policia, quan intervé el jutge, 1:0
s~anexi<!nés les Carolines, les MaMart! Arena s .. . .. . .. . .. .
1'ha de prendre iniciatives.
nanes t les Palaos, i ni que temps
A la memòria de Macià ...
1'LA
CATASTROFE
DEL
METRO
DE
BERLIN
-Es que-respongué el mateix rea venir, tots els fills i els néts dels
Cristòfor Pipo .. . . .. .. . .. .
1' Continua
encara,
i
constitueix
UL.
Maud
Von
Thysson,
és
satisfactori,
pòrteraquests senyors ban llançat
ma~ij~stants del 1885, o la gran
Rafael Andreu .. . .. . . ..
1'dels temes de més actualitat en fins al punt que es troba ja. gairebé una acusació que plana damunt •<'S
ma1ona d'ells tossin germanòfils
Josep Sànchez ........... .
1'matèria policfaca., l'afer Mdivani que restablerta i q-.1e passeja amb el seu terres gironines, en dir que hanen
rabiosos!
Francesc Bellegas . .. . . . .. •
0'60
com recordaran els nostres lect.ors marit per Girona; segons el dicta- estat sostretes o robades les dit~
Va ésser endebades que el poble
Joan Alarcón . .. .. . .. . .. .
0'50
resultà com una de les conseqtiènclt>S men mèdic quedarà del tot guarida joies, i cal que es posi en clar tuo
s'oblidés del cólera que el delmava
Un company ........... .
0'50
de
l'accident prodUÏt prop de Giren!\ sense que quedi en ella el més lleu això, pel bon nom d'aquella con:x.arcat_ó.
per a manifestar-se pel carrer:
la desaparició de les valuoses joies defecte o senyal. Afegi que, segons
- En relació amb aquesta ques 1
Alemanya
i
el
còlera
varen
fer
el
Un grup de patriotes cade la muller del princep, baronessa sembla, malgrat el seu estat i que - r espong-.té el senyor Baguenéas-al,
seu
Jet.
I
avui,
ningú
no
se'n
retalans:
Maud Von Thyssen.
es diu insistentment que el matrl- res no els puc dir. La policia f u
corda.
Segons ens comuniquen, l'esmen- mon i va a marxar d'un moment n. seu temps esbrinaments i no ha esta~
Garcia ...... ........... .
3'Vivim uns moments propicis a
tada senyora, que resultà greument altre cap a l'estranger, 1 per ara de possible concretar que les esmenta·
Contijoc ................ ..
4'exaltacions d'aquestes que jan obliferida, i que actualment es troba les joies, que tiigueren havien des- des joies passessin per la frontera
Martí .................... .
2'dar als homes els flagells naturals
a
la clinica Coll de Girona, ha opc- aparegut, no se n 'ha sab';.lt res més. d'entrada a Espanya. A més, no
Florensa .. . ............ .. .
1'per a no pensar més que en els
rat un remarcable millorament en
El Cap de }'olicia accidental, con- éssent veritat no cal preocupar·n~
el seu estat i es troba gairebé res- testà que l'esmentat afer es troba en El pitjor serià que ens ho digueSSl
tablerta. També ens diuen que con- mans del Jutjat d'instrucció, q-.te !s éssent veritat.
tràriament amb el que s'havia dlt, ·~-------"!!!!!!!!!!"!"!!""-~!""---11!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!"!"!'!!!1"=!!!'!!!
la baronessa no perdrà ni la veu ~
- -- ni la vista. La baronessa té intenció
r-;;--------~-~----~-------~.,.
de marxar cap a. l'estranger acomExistència en Caixa el dia 18 d'agost
7'15
panyada del seu espòs, tan avia~
Ingressat durant els dies 20/ 8 al 27/ 8
2.546'10
2.553'25
com pugui
. Referent a la desaparició misteriosa de les joies, per ara t()tes les
SORTIDES DE CAIXA:
gestions que s'han practicat no h:.U!
Subsidis a diversos ...... ... ................. .
donat cap resultat positiu. S'han fet.
45' esbrinaments, al poble on va ocór»
a exiliats . .. ... .. . .. . .. . . .. .. . ... ...
403'rer l'accident, a les duanes de la fron»
per mitjà Comissió Horta Sant Joan
201'40
tera francesa. Alli hom mani!està.
»
»
»
»
Navàs ........... .
100'que la baronessa va. estar els dies
26 i 27 del mes passat a l'Hotel Ritz
»
»
))
» Sant Marti Sesde Barce:ona.
gaioles ........ .
20'30
Davant d'aq,test fet, hom prev"u
))
l)
»
Sant Vicenç dels
la. poSSibilitat que les joies desapaHorts ... .. .
75'regudes no hagin entrat a &panya.
»
Hom creu, però, que per un aclaa empresonats Presó Model ... . ..
445' ))
riment més veridic, caldria que la
»
»
Manresa ........ .
40'40
baronessa i el seu espòs senyvr
l)
»
»
Reus ......... .... ..
50'Thyssen, que és el qui va fer la.
))
»
»
Tortosa ... ........ .
40'40
denúncia de la suposada desap9.tll)
»
»
Lleida ...... ...... .. .
ció, fessin declaracions. Sobretot són
196'10
))
d'un vital interès les manüestactuni!
»
»
Càdiz ......... ..... .
382'que
pugui fer la baronessa.
l)
»
»
Cartagena .. . ... . ..
100' »
»
»
Pamplona . .. .. . •.•
341'20
INTER ESS ANTS DEC L A•
I
RACIONS DEL CAP SUPE·
»
»
València .. . ... . .• .. . ...
20'30
2.460'10
RIOR DE POLICIA
_
flialfl,
Un
periodista,
parlant anit amb L'esfondrament · d'un pont provocà un aocldent ferroviari 8 She uecll
Existència en caixa el dia 27 d'agost 1935
93'15
el Cap Superior de Policia, senyor en et qual resultaren alguns ferits greus. Heus acl t'estat en què Q
Tres-eents homes treballen, després de l'ensulciada del metro de Berlin, Baguenas, li preguntà què hi ha.vla.
ta màquina I un dels vagons
en relació amb les noticies, segons
per veure si salven algu n dels obrers sepultats
<Foto. Keystonel
les quals l'estat de la baronessa
(Express Foto)
Ptes.

Les memortes de Dora Stroecher,
la fugitiva de les tlles Galàpagos

tft(J. '

naci
peri

;~e-~

de ~
ned

gom

men
les

1

corri~

ent
en

i

zam

g;5o

I

Les memor1es de Dora Stroecher,
la fugitiva de les tifes Galàpagos
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La situació a Grècia
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Segons sembla, la baronessa, ¡a
restablerta, i el seu marit, marxanen d'un moment a l'altre

I DE LES F·AMOSES JOIES, QUE? VA FER-SE LA DENUNCIA DE LA DESAPARICIO SENSE CAP FONAMENT?
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Liquidació fins el 27 d'agost del 1935
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