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--------------------------------------------------------------O.e produir-se la crisi-ens h~'CRISI A LA GENERALITAT

dd el senyor Tauler, secretari .
.
'
.
de oia majoria:-laoseva solució El senyor Lluhí i Vallescà ha donat compte
seA~~~ ~~~: ~a~al:e~:Xt::-B~~:~rC::~~~t~ de la seva dimissió i de la dels senyors
que
d~B la ,eva autoritzada opinió Bobre la
que 'embla que vtrTarradelles, Comes lO _ Xlorau .
e1t3
crist
tUlUment ~ha plantejat en el si del Govern de la Generalitat.
Al despatx e1l.s ha estat manifestat que el senyor Com¡xtnvs es trobava
ar Uit, encara refredat, i que havia donat ordre que no rebria ningú. Quan
anàvem a sortír, ha arríba:t el senyor Tauler, al qual hem preguntat si venia
(J veure el President de la Cambra.
El senyor Tauler ens 114 dit:
El "Full Oficial" d'a.vui publica les
-SI. vinc a veure com u ~ troba, perquè ahir, en tornant del Prat, sé segUcnts manifestacions del senyor
que hagué de posar-se novament cI llit.
Macià, a propòsit del rumor de crisi
-1 de la. crisi, què hi ha?
que s'ha donat aquests dies:
-De moment, no sé res. Sé el m..ateix que han cUt els diaris aquests
"-No nego..,.... va dir -la possib1U-

-

Més concretament - segui dient-:
sl per Wl motiu circumstancial els senyors Lluhf i Terradelles, i potser algun altre conseller, creguessin que han
de deixar de formar part del Govern
de la Generalitat. j~ hauria de respectar la seva decisió en les c1rcwnstàncies actuals; però una vegada aprovat l'Estatut Orgànic de la Generatat que es produeixi la ~risi, però no lltat, I una vegada acceptat per tots,
passa res; .res q.ue afecti I essè?cla dels hauria de presentar-se l'ocas1ó que
nostres pnnciplS de partit. S ha pro- I fossin novament crida.ts al Consell al
duït, . en efecte, uns discrepància en I qual estic segur que no 11 regateja:ien
aprecIar quines facultats han de te- ¡ el seu concurs. la seva inteHigència
nir el President, el Govern i el Par- ! i les seves provades aptituds amb el
lament de la Generalitat; aque:::ta,.¡ mateix entusiasme demostrat fln.s ara.
però, és una qüestió que haurà de re- ,
soldre la majoria. Sl l'acord que aquesta adopti no satisfà alguns consellers,
dependl"à d'ells l'apreciar si hi ha motius per a plnntcjar la crisi. Amb tot,
no serà una crisi de partit. ja que la
qüestió no a.f-eeta els principis bà~ ics
ni cap mesura que doni motiu a la
separació d'aquells, que, per altra banda, han estat exceHent.s coHaboradors
a l'obra que la Generalitat va portant ,a c::,.p.

Declaracions de! president Macià

tJtes.
-La reunió de la majoria convocada per aques't a tarda estd relacionada

amb això?

-Exactament. Com ha dit el senyor M acid, alguns consellers estan en
desacord am~b el criteri de la majoria parlamentària t aquesta tanta n'haurem de parlar.
-Creieu que lli assistirà el senyor Companys?
-No us lla sabria dír. Li ha estat cursada la convocatòria com als altru diputats. Depèn, peró, del seu estat de salut.
-Creieu que pot prcduir-se la crisi?
-No lla crec, ni deixo de creure-ho. L'únic que us puc dir és Que si la
crisi es produeix, la seva solució és cosa de vint-i-quatre hores.
-,..Es conetxerà aquesta tarda el resultat de la reunió?
. -Es difícil, puix que hom creu que aquesta reunió serd molt laboriosa i
segurament abans de donar-se a conèixer els aords presos, aquests s'hauran de comunicar al President.
-Influiran els acords presos en eZ partit?
-No. Els acords que prengui la majoria seran els m.ateixos que podria
prendre el Partit en aquest ca.s.

Primerament, hom deia. que els únics
a dimitir serien els senyor Llulú 1
Terradelles 1 d'altres, que es donaven
per m1llor informats, feien recaure 1&
dimissió en els esmentats 1 a. més a
més en els senyors Comes i Xirau.
Es deia. que la discrepància exIstent
entre diversos consellers no era motivada, ni molt menys. pel motiu del
Govern civil de Barcelona car, segons
es deia, existien ja de molt de temps
abans que foo públic.

1

I
:

El senyor Llubí dóna
comptè oficialment
de qua1re dímÏ5sions

Els periodistes, davant dels rumors
que més amunt anotem, han soHicitat
una entrevista amb l'actua.l cap del
Poder Executiu, senyor Lluhi 1 Va.llescà, entrevista qu~ els ha estat concedida inunediatament.
El senyor llubí, així que han entrat
-::ls periodistes. i després de saludar-los
I amablement. ha parlat així:
, -Us he de fer avinent -ha ditabans de començar a respondre les
: preguntes que seguram€.nt porteu pre ..
FT77I¡'
! parades, que el resultat o les lncídències de la reunió de la majoria del Parlament ca.talà, que ha de tenir lloc
( aquesta tarda, no pot influir en res en
la. qüestió que hi ha plantejada.
A Torra de Claramunt, el passat àta
-Com sigui -ha afegit:- que a l'al10 d'agost, uns monàrquics, creient-se
I tura. que han arribat les coses ja. no
que ja no ht havia República - mis'ha de guardar cap reserva, us he de
Madrid, 23. - Durant tot el mati , Hom pot afirmar, sense por a errar- reu quines coses de creurel- insultamanifestar . que dimecres passat els
d'ahir, diumenge, el senyor Zulueta se, que aquesta visita va tenir per ob- ren i agrediren un bon cataM, un bon l t'=============~
consellers senyors Terradelles. Comes,
va romandre en el seu despatx del i jecte la tramitació de les gestions que republicà: Ramon Guitart Vallès, t I
Ministeri d'Estat. S'ocupà de dlversos I Espanya realitza amb el Govern cubà donaren visques a la monarquia.
Antoni X1rau i el que us parla, vàrem
LLum I VALLESCA
assumptes de tràmit que volia enlles- I relacionades amb el d.-::sgraciat succés ~'a~calde cursà la corresponent depresentar la. dimissió dels càrrecs que
tir abans de la seva marxa cap a Gi- I que va costar la vida a l'estudiant es- nuncm al governador Joan Moles.
ocupem al senyor Macià per creure
nebra la qual tindrà lloc passat demà · panyol Marian Gonzàlez en uns des- 'Però ,cI g~ernador civil Joan ~oles
-¿Què hi b 3. del nomenament de que la manera. que ell entenIa la de.
'
,
' n o leu galre cabal de la denuncia. governador? - gosem . a preguntar.
dimecres.
ordres ocorreguts a l'Havana.
Passava el temps i no s'havia obert
-Es cosa de Madrid. Quan es con.s~ legació de funcions executives estava
Aprofitant la clrcUQ1stànc1a de trocap informació, no s'havia castigat els titueix:1 el nou Govern de la Genera- en oposiCió a la manera com havia. esbar-se en el seu despatx, el visità l'arnculpa~l~s ..
tat explicada al Parlament d'acord
baixador de Cuba, senyor Garcia KoFou LA HUMANiTAT qut léu me- 1Itat, si és que realment aquest està amb tot el Govern, àdhuc el senyor
lhy, Aquest, en sortir, guardà gran remórui -àz governador Joon Moles. qut en erisi, veurem què opina respecte Macià, i que va ésser aprovada. no soserva sobre allò tractat en 1. vi,it..
remogúé Unlttió, afer que hom sem- Ja proposta del Govern central, pel lament per la. majoria. d'Esquerra. Re.
El ministre d'Estat per la seva banda
"i.
blavc · f1Lteressat a enterrar, a ob1idar. que fa referència a exercir aquest càr- publlcana de Catalunya, sinó també
digué que no teni '
d'i t è
'
li i
'
Fou LA HUMANITAT qui digué, d'una rec al conseller de Governació, o si
a res
n er s per a
La po c a s ha incauta.t d'una sèrie manera' respectvo.sa. t,enèrgica, que un fonnulem alguna propos~a. De totes per altres grups del Parlament.
- ... ?
~omunicar a la Premsa. COnfirmà, però, I de llibres de caràcter comunista que, governador de la, República no pot maneres a mi em sembla molt natu-51 el senyor Macià ens hagués aca visita del senyor Garcia Kolhy.
, es venten pels carrers.
emparar els monàrquics facctosos.
que mentre no hagi estat fet el
ceptat les dimissions aquell dia, no
::-:=_~:.::"~':'
-..:-:-==.~:.===:-:;.:..
;;,.:._~=====:¡ . a Hem
de creure, doncs, que gràcies : tras"à, dels serveis d'ordre públic el
LA HUMANITAT foren castigats
s'haurien produït alguns equivocs que
v"\
els monàrquics facciosos de Torra de Govern ceutral vulgui que la desighan ocorregut.
Claramunt que insultaren la Repú- nació reca.~gul.en persona. de la seva
- ... ?
bUca t donaren vi~ques a la manar- plena confiança. Per altra banda, com
-La idea. nostr:l de què el senyor
quia.
que el senyOl: ~oles no tomarà flns a
Ara, però, ens diuen que el senyor dimecres o dijous, cal creure que abans Terradelles acceptés el Govern civil
Vidal i Guardiola - més Guardiola ja haurà estat- designat el seu suc- de Barcelona ofert pel Govern de la
que Vidal - s'atribueix l'èxit. AL1:ó és
"
República, era. filla de què encara no
natural: el senyor Vid.a.l i Guardiola
s'havien acceptat les nostres d1mis:fa oposicions al cacicat de la comarca
Apassionats s1ons, per la qU&l. causa creiem que no
d'![fualada í li convé ler mèrits.
s'havia de portar a cap un acte que
E! que passa és que d'un home de
comentaris pogués tenir aparièncles de "desaire"
f la Lliga - partit que fou un deu ,d arLa. premsa de diumenge al ma~ i el davant els termes correctes i cordials
rers puntals de la monarquia - no pot
Oficial" d'avui ja deixaven en· en què estava. redactada la nota del
! creure's tan fà.cilment que a1udl a CQ3treveure gairebé amb tota certesa que Govern.
~ tigar els monàrquics.
la. CriSi parcial del Govern de la GeEn resmn: des de dimecres esperem
Llegim: "Pu~de conslderarse como nerft:.l1tat era :una cosa imminent. Això la. nostra. substitució.
dimitido el jefe superior de policia, ha produït, des de ' primeres hores del
- ... 1
.
señor IbAfiez."
In4tf, una. animació desacootuma.da al
-No cal que es '"(ioni importància ..
No els volem enganyar: ens en alePalau de la. Generalitat. En tots els aquesta. crisi, car no en té ni mica, es
grem.
grUPS que s'han format, especialment tracta únicament d'Wl canvi de pel'SC)El senyor Urrecha - però ¿encara és al Saló de Sant Jordi, el tema de dis- nes, puix que cap de nosaltres no ha
viu el senyor UTTecha? - diu que per cussió era el mateix 1 hom feia ja: su- canvIat d'ideologia.. Seguirem com semell pertànyer a l'Esquerra seria una ~ions sobre qu1n.s serien e1s subs- pre disciplinats i a.ss1st1rem amb els
clesgràcia.
tituts dels consellers dimJssionar1s.
n08tres vots el Govern que es forml
¿Vol dir que això no seria una desgràcia més gran per a l'Esquerra?

L'ambaixador de Cubasoslé una con- .(
ferència amb el ministr a d'Estat i hòin
la relaciona amb la mort de l'estudiant
espanyol a l'Havana
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Els conspiradors monàrquics de 1932
han anat a Portugal. Ih4n estat
més ben rebuts que els conspiradors
. ..
.
re11Ublicans - de 1930.
. Al;S republicans, els~ internaren en u.n
castell. Els monàrquics viuen en bons
hoteZs.
' l ' a Portugal' ht ha. República: la Rep~bUca · del: senyor Carmona:

Puig Pujades és un nom ben ~
~ -- Creu-me, les veritables criSIS ens: I~~ plantegen eis amos monàrquics gut, ben estimat en la literatura cataque cada dia tanquen fàbriques perq'.:'~ els · treballadors passem un hivern lana. Es per ai1:ò que us recomanem
.ben divertit.
avui un Zltbre de Puig PujaMs: La fi
<le Don Joan.

TITOLS DE «L'O PINIO»
L'òrgan Oflci~ . d'Esquerra Republicana de Catalunya, "L'Opinió", donava comp~, ahir, de la designacIó del sep.yor Terra.delles per a govema.dor
civil. I afegia.: "Aquest, accepta, d'acord amb el cap del Consell E:tec:utm.
senyor .L luhf. La. majoria del Govern de Catalunva comparteix aquest crttm."
Per tant, ~ò vol dir que hi ha una minoria de consellers que no el
compartien. I rera d'aquests titols vénen unes declaracions molt reservades
del sen~or Macià.
.
Amb tot, això és UllA qüestió Incidental. El plet que ha donat motiu a
tots aquests rumors de ¿!'iBi 1 de diferències, no és aquest. ' L'interès periodisti. i poliU. gira en
<l'alt.... esdeveniments possibles, derivats <l'una
elIterent apreciació <lel que ha <l'6ase¡: la CoostItuc!ó catalana.
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El banquet dels pe- E S P E e T A e L E S
riodistes al senyor
PUB L I e S
~ Companys se cele,
'""
GRAN TEATRE DEL LICEU
Obrara el proxlmdl- Demà (cinquena de propietat 1
abonament), FUNCIO POPUO
mecres
LAR (Butaques pati amb entra·

"'

'====================~

o ABANS D'AHIR, DIA 21, ES VA INAUGURAR EL
BAR
CERVESERIA

"La P
I"
o seguera

Menjars casolans esplèndidament
servits, a preus sumament econòmies. - ExceHent degustació de
cervesa amb les seves corresponents tapes.

"CASA QUIMET"
O Acurat servei amb tota mena d'a-

O
O
O

per\tlus, licors, cafè, xocolata, etc.
Estació 1 sala d'espera de la línia
d'ancocars de Martorell

5 R dU' 1 t 5
,
on a ruvetSI a ,
T lèf 11726

Restablert el nostre benvolgut amic
O senyor
Lluls companys, de la !ndlspos1c1ó que l'ha ,..tlngut uns dies al llit,
la comissió organitzadora de l'home·
O
al President del Parlament ca·
O natge
talà ha acordat celebrar definitivament el banquet e! vinent dlmecres,
al migdia, al restaurant Malson Dorée.

~

L~~~~~=~~~~=~==~~~:~~

sl, com supooem. I desitgem, aquest ho Terradclles. el qual ha rebut, junt amb ,.,
fa bé.
el seu secretari particular, senyor Ml- U

O VER N

e I VIL

da, 6 'Ptes.): Darrera represen'
tacló de la llegenda russa

la ciutat invisible de Kitege
Dijous: BORIS GODONOF
Es desp¡;txa .. comptadurla

Avui, nit I demà, tarda: Darr~

res projeccions de la

gracjoo,¡

comèdia.

HAY QUE CASARLOS
per ANNY ONDRA
Demà, nit: BORRACIIE&\ DI!
NIEVE, pellícula patrocinada pel

"Centre EXCUISlon1s1>a de Cata.
lunya. - Es despatxa a la ta.
qu.il!a 1 Centre de LocaJita.t.s Por
a la sessió numerada de de..
mà nit

GRAN TEATRE ESPANYOL

Avui nit a les deu: l.er A MI? ...
NO!!! 2.on L'èxit dels èldts,
-No creieu que encara. podria. ésser quel Albert.
que oficialment, la. cris!. no es pro-Vosaltres, que ja heu vist el senyor
EL SENYOR MOLES SORTI
«R
duis?
Lluhl -ha començat dient- ja esteu
CAP A MADRID
Tots els quadros són ovacionats.
-No & poos!bIe, de<pres de le8 de· assabenlats del que passa, atx! és que
En l'exprés d'ahIr e! vespre sortl
Demà, dimarts, tarda: Popular.
~rda, 3'45 - Nit, 9'30
claraclons del senyor Macià al "Full únicament em cal dir-vos que estic ab- cap a Madrid el governador civil seEntrada i butaca, UNA pta..:
La divertida comèdia
EL TRUC DEL QUARTO DE
0f1clal", que tenen un ca.t.re oficIós. l solutament d'acord amb el que ell us nyor Moles, acompanyat del seu se.
BANY. - Nit I cada nit: L'èxit
a més a. més, no ens enganyem, entre ha. comunica.t..
creta.ri particular, senyor Ugarte.
formldable
mig hi ha. plantejada la qüestió de
Espero que vinguI com més aviat
Abans de marxar el senyor Moles
ESTRENA de la del1cloa comè.
"EL PAPITU ..... SANTPERE
confiança.
millor el meu substitut per 8. lllura.r·ll féu trame.sa. del co~dament al .se.
dia sentimental
S'està.
preparant;
el
segon
nú-Ens podeu dir qui serà el nou go- el Departament de Govema.ció 1 do- cretarI del Govern, senyor Azcàrra.ga.
mero d"'E1 Papitu" ... Santpere,
nar-U compte dels diversos afers que A l'estació acomiadaren el senyor
vernt.dor de Barcelona?
que no defraudarà als seus lee-No ho sé, però crec que hauria. queden pendents de resolució.
Moles, ultra. els seus fam1Ua.rs, el ge.
tors. - Es despatxa .. tots els
A més per la tarda
d'ésser un home de l'Esquerra. que t1n- -El senyor Macià, en les seves de- neral Ba.tet; el secretari del Govern,
CentresdeLoca.l!tats
gués la completa. confiança del partit, claractons, diu que una. vegada estigui senyor Azcà.rraga, amb els alts emespecialment en aquests moments en aprovat l'Estatut Orgànic de Ca.ta.lu- pleats d'aquell Centre; el cap supequè s'ha. de portar a cap el traspàs nya. és probable que tomin a. formar rior de Policia.; el t1nent coronel de
de serveis. No és que vulgui dir amb part del Govern?
Seguretat, senyor Flores; el general
aquestes paraules que alguns senyors -Sobre això jo no US puc donar la de la Guà.rd1a. clvn. senyor Mamo;
Companyta Vlla.Da.vI. w Tèl. 19691
dels que s1ndiquen com a probables. meva. opinió. corn a. home disciplinat el tinent coronel del mateix COs, seno puguin portar a cap el seu comès que sóc em limito a dir que les dispo- nyor CaseUas; el cap de la Guàrdia
Avui, nit: EL MISTERI DE LA
a la. perfecc1ó.
siclons que ~rengui el senyor Macià, Urbana. senyO!" R1bé; el governador
QUARTA AVINGUDA. La nota
culminant d'aquesta temporada.
Tornant a parlar de la seva. dimis· em limitaré wlicament a. aca.tar-Ies.
de TaITagona., senyor Freixa; l'ex gaDemà tarda: L'HOME QUE
DEMA, ESTRENA:"
sió, ha dit el senyor Lluhi que d1ven w -Són qua.tre o menys, els dimitits? vernador de Girona, senyor Ametlla,
FALTAVA. Nit: EL MISTERI DE
--Jo tinc la certesa. únicament de i molts amics partIculars.
dres va. 1ns1stir prop del senyor Macià
LA QUARTA AVINGUDA
per tal que els fos 1ndicat ben aviat qua.tre.
Acompanyaren el senyor Moles fins
per WILLIAM HAINES
substitut, car hi ha diversos assump~
- I si els acords de la. reunió de la. el Ba.1xador del Passeig de Gràe1a, el - - - - - - -__
tesurgentsareSOldre,entreels quals el majoria d'aquesta tarda fossin contra· cap superior de Pollcla, el governador
1
de nomenament d'un director general l'ls a. la. vostra. dimissió?
interí 1 el governador de Tarragona.
d'Administració Local, la de l'aplicació
-Seguiríem d1m1ssionarls. La decisió
El senyor Moles .serà novament a
Gran companyia LLUlS CALVO
de la darrera Llei Agrària., la dlsso- de la minoria. no pot fer canviar en Barcelona el dimecres vinent.
per LAUREL 1 HARDY
luc1ó dels ajuntaments nomenats per res la. nostra. decisió. Ja. fa gairebé dos
Avui nit a. les deu: EL LIO PAProduccions M. G. M.
l'article 29, etc.
anys que sóc en aquesta casa i, verlta·
EL QUE DIU EL GOVERNA.
DRE: 1 el formidable èxit del
-Tots ells -ha afegit- són coses blement, se m'han fet llargs 1 pesats.
DOR INTERt
mestre Penella
AVUI: Darrera 'Projecció de
1mporta.ntisslmes 1 urgents i per això No és que la deixi ni amb reca.nça. ni
El governador 1nterl, renyar Azcà.rw
vaig insistir, car pesava. damunt nos- amb cap mena de rancún1&. Be pres rODa, __ m,-uestat als penodi.stes que
G d
I Neus
nziU
t
U4
iU.L.LL
per Francesc
o ayo,
tre una greu responsabll1ta.t.
se
a.men una. reso1UC tó ben estu w el--centre
de
Cereals 11 havia comuniAliaga, !Juís Gimeno, Trini Ave ..
Bé -ha. acabat dient el senyor diada i no la tornaré enrera.
cat que l'ordenança. Andreu Mateu lli Font-Mola, Palacios, LlauraL1ulú- penso que ens tornarem a veuAniré a casa. meva. a fer-me càrrec Parers. s'havia trobat en una dependÓ, l\Iúrcia i Bara.ja. _ 35 prt?
re bona.m.ent pel carrer com sempre.
dels meus afers, que bona. falta els fa dència de l'esmentat Centre una quanfessors d'orquestre.... Magnifi.
-A1xf, ara haureu de tornar al Con· sense que això vuIgu1 dir que no se- titat en metàHic superior a 3.000 pes..
ca. 'Presentacló
s!storl?
guelxl disclpllnat a la pollUca de l'Es·
Demà, dimarts, tarda: Gran
-No ho crec. Sóc diputat a les Corts querra Republicana de Catalunya, a
Sessió continua. Seient, UNA
u esta quantitat ha estat posada funció popular. - Nit: L'obra
de Madrid 1 a les Catalanes I és fàcl! la qual organització m'honro de per- a disposició de! governador !nterl perd. les grOlllS ovacions
pesseta: NOTICIARIS, DOCU.
que marxi cap a Madrid a presenciar tAnyer.
què sigui lliurada a la peroon& que
MENTALS, VIATGES, etc.
alguns debats o bé al Parlament d'acl.
- ... ?
acrediti haver.la perduda.
Divendres, dia 27: Estrena de I\'~____________ '
No ho sé...
-No són obs~acles els que ens obU·
TAL I S M A N
guen a d!mitlr. Són discrepàncies ex!sdel mllllagua.tlY'l>t mestre Vives
Despatx a comptaduria.
El senyor Terradelles tents des de molt de temps, que ens
obliguen a retirar-nos, sense que vul·
d'acord amb el senyr gul dir amb alxò que tenim raó. PotAvui, nit a uD. quart d'onze:
ser en tenim. poIser no.
Quantitats rebudes pel
PreLlubí
Preus populars, BUTACA UN!
Després d'aquestes paraUles, la con· sldent de la Oeneral!tat amb dest'!nacl:ól
PESSETA. ENTRADA GENERAL
En sortir els informadors del des· v~rsa ha pres un calre purament par- ala subllCrlpc!ó pro damnificats de GlCompanyia d'alta comèdia de
UNA
PTA.: U1UONA·EGOZCUll
pa.tx del senyor Lluhl, s'han traslladat Ucular que res no pot afegir al que rona:
L O L A M E M BRI V E S
I contra. ECENARRO I-GOITJA.
al del conseller de Governació. senyor deixem rela.tat.
- Demà, tarda: GABRIEL fi·
GOITIA contra RECALDE I·
Avui, nit .. un quart d'oru>e:
MARTIN. Nit: ONAINDIA I·MA·
AjuntAlment
d'Hospitalet
del
AL PARLAMENT DE CATALUNYA
GUBEGUI '.I cootra. mAIWlJ·
¡Llobregat ... ... ... ... ...
CEA'CELAYA. - DeteJl.s per
(ESTAMPES
cARMELITES)
Ajuntament de GrataJlops •••
cartel!s
EscrI.ta expressament per ..
AJuntament d'Albesa ... .. ... .
LOLA
MEMBRIVES
AJuntament de Tàrrega ... • ..
Gremi de Patrons vaquers de

PAPITU» ... SANTPERE

MARIDO INFIEL

ENTRE SABADO Y DOMINGO
UN VALS EN SlEEPING-CAR

TEATRE CATAlA ROMEA

-:=-:-:=::1

Con el frac de otro

:'Te at re NOVETATS

Héroes de Tachuela

........

DON GIL DE ALCALA

.se:

0'0

40.

0.0

...

0'0

0.0

0.0

0.0

_.

EL PECADO DE MADELON
CLAUDEL

PUBLI-CINEMA

DON GIL DE ALCALA

1=':':'::'::'''';'''';'-,,;,,---:-::-:---

Per als damni" fi"cats
de GI"rona

Frontó NOVETATS

.---------:C:"":E":'l'":O:':'N:"A:'ï
TE ATRE BAR

TERESA DE JESUS

Barcelona •••

o •••••••••••

MAlSON DOREE

Totes aquestes quantitats han
lliurades a S4 Ràdio Barcelona.".

TOTS EU! DIES, GRAN

=

DE

Miss DOLLY
AMB LA SEVA

CINEMA PARIS
Avinguda Portal de l'Ange!, 11,13.
Telèfon, 14544
Tarda, 4'30 - Nit, 0,45:.

MUSA ARGENTINA
per CARLES GARDEL
REVISTA ECLAIR

MELODIAN'S
ORCHESTRA
PROFESSOR DE BALL

MOLIN'S

LA LOCA AVENTURA
HAROLD LLOYD en

CINEMANIA
Proppvinent dilluns: UNA CAN·
ClON, UN BESO, UNA MUJER

l, SANTANERA
1 UN FORMIDABLE SEXTET

INTIM CINEMA

SE LI CALA FOC .u. VESTIT
I SOFREIX FERIDES GREUS
C8sanovas, de 42 anys.
Presenta.va diverses cremades al braç
dret 'I al ventre,
ferides que
I! foren
qualificades
de pronòstic
reservat.

PREUS DE BAR _ Telèfon, 1.2169
(davant Tea.tre Espanyol)

ROSSELLO, 257, (entre PasseIg de
Gràcia 1 Rambla de Catalunya)
Tarda a les 4'30 - Nit a les 10:
DIBUIXOS

EL MAS AUDAZ
per Frederic March, Kay Francis

REM ORDl MI ENTO

HOLL YWOOO BAR OANCING
CABARET DE MODA
No. de la Rambla, 103 • Telèf. 1l~
_
Grandiós èxit de la formidable

DE MO N'S JAZZ

Aquestes ferides se les va causar al per Lionel Barrymore, Nancy
(Completa)
seu domte11i en calar-se foc als seus
Carrol i Philips Holmes
vestits, en un braser.
A més, a la sessió de tarda
A la pista d'&TR&CCIONS
De.pres de la cura d'urgència fou
C O E U R DEL I L A S I _ _ _ _ _S_ELE
__CT_E-S---traslladada a l'Hospital Cl!nIc. "_. •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ "

-

~y

lli.

CRISI?

•
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Les diferències en el Covern
de la Generalitat

Barcelona, Z3 de gener de 1933

CORTESIA

SERENITAT

Hi ha molta gent que sosté que lli

nostra època es caracteritza per una
La dimissió del governador ha enrarit l'ambient politic d'aquests davallada vistent de la cor'tesia. PotR
dies. L'atmosfera està. caITegada d'electricitat. Hi ha un nerviosIsme, ser tinguin una punta de raó els que
això sostenen. Ara bé. Nf la cosa é8
una b1qotetod. Born diu -ho diu La Publicitat d'a.hlr- que Ja siM tan greu qu.e ens calgut combregar i
tua.cló és delicada. Sona. insistentment la para.aln crisI.
jer testament. Ni tampoc no és tan
La paraula crisi és una paraula. terrible. Sobretot a Madrid, on fútU que no sigui digna d'ésser presa
els polítics professionals de l'antic règIm juga.ven aníb aquest mot, en consideracfó.
I l'usa.\'~n a tort i a dret, amb una veritable inconsciència mantes
Es evident que el r~gf.m de genavegades: recordeu el CDS del cacüver Garcia Prieto, l'any vlnt-i.:.tres. jle~ blincament, i pet0n6 a la
A Ba.rcelona, aquesta. paraula. no ha tingut ftns ara una primera 1114. t:~ ostensiblement de bal,m. Els
categoria, una categori& de prota.con1sta. Ara la hi dóna, aparento- costum.s modernI, empeltau cl'amerirnad
canisme. han Uançat per terra molt6
ment., Domés que aparentment, la dlm~ó del rove
o~
postulats de l'antiga etiqueta. Però,
A l'entorn d'aquest.. hipotètica, d aquesta possible
s'han això és un mal? ¿No hi entrava, en
fet molts escara.falls. S'han posat de relleu les sim.paUes i les antlM proporct6 considerabZe* la hipocre.st4
paties, la so1vèncla i la. insolvència d'uns i d'altres, la capacitat i la mé, abjecta, en el 1)4Mi-tot de saluta:..
incapacitat d'uns i d'altres. S'han dividi:t les opinions, com sempre. cloni i reven!ncieI que es tribUfaven*
I com sempre, hi han hagut opinions equivoeades.
eUs amb ells, els antics?
, L'hora no és tan greu com volen suposar els de l'opln1ó equi..
Avui 1a no éa tan mal vist com
vocada, és que s'alannen massa. avia.t. Senzillament: l'horn. no és abans l'home que roman assegut al
"--u. Una crisi cas de produir-se no pot tenir la importància que tramvia, havent-hi dames a peu drfct.
fio'""'"
En primer lloc molte$ d'elles pro eaJruns li donen a la bestreta.
reixen la posició vertical i, en cedirM
Catalunya ha de donar, en aquestes hores Inicials de les seves los el lloc us diuen que 1a estan bé.
llibertats, una impressió de seny, t'le serenitat. :Res de confusionis- Això ho ~é perqu~ m'ha esdevingut
mes, res de baixos apetits.
mantes vegades. 1 la cosa no deixa de
Per Cata.lunya i per la República., cal obrar amb seny i amb tenir lògica.. La dona empleada, fUM
serenitat. No fer-ho ab! fóra donar exemple de demagogia.. Dema- mta, doctora, juncionària, obrera, eleegogia des de dalt que és la més perillosa.
tora, és molt distinta de la dona coSortosament 'Catalunya no es troba en aquest ca& Ni ha de nUlet (j.'Indies que havien conegut els
trobar s'hi mai: la voluntat de tot un poble que sap on va i el que nostres avis. Per altra banda, la dona
.' •
esportiva, capaç à6 cles4fiaT la fredor
vol, ho lmposslblllta.rla.
del mar en ple àe,embre, és molt méI
apta que nosaltres per a mantenir
. l'equilibri a despit de tot, ell sotrac,.

Ls. premsa ha parla.t aquests dies de diferències a Esquerra. Republlca.-na per l'apreciació de la persona. que devia ocupar el Govern civll de ~...
celona..
Els nostres ln!ormes no coincideixen amb els coHegues.
No es tracta. ~el Govern civil de Barcelona, que és una qüest16 1nclden..
tal sense interès.
Les di!erèncles sembla que ban sorgit en discutir el proJêcte d'Estatut
Interior de Catalunya. Es en aquest punt en el que hi ha hagut disparitat
de parers en el Govern 1 que ara s'haurà. de veure quina és l'op1n16 de la
majoria..

Per aquest motlu s'ha reunit, aquesta. tarda, la. minoria. parlamentària;,
1 continua. reunida quan tanquem.
En el que pertany a la provisió d'un Govern civil interi 1 per dos

me-

sos, no hi ha.ur1a. hagut. segons els nostres informes. cap dillculta.t major.

PROJECTE D'INSTITUCIO DE PREVISIO PER A
COMBATRE L'ATUR FORÇOS

Interessants manifestacions del
conseller de Treball i Assistència Social, Sr. Francesc Casals

Interrogat per un periodista a pro- feina en el cens s'efectuarà emplenant
pòsit de l'obra soc!aJ a realitzar per una tulla o ' lnstància d'!nscrl¡x:ló on
la Generalitat da Catalunya, el senyor la qual s'exposaran:
Fra.ooesc X. Ca.sa.ls, conseIJer de Trea) Noms 1 dom:icll1.
ball 1 JW;I.stència SOoIal, ha dit:
b) Edat.
-<Jrec que l'abast ! l'extensió de la
c) Estat i nombro de fills.
erls1 que, encara que no en tanta plOM
porció com els altres pa.Isas. ens afec M ci) Altres famiHars que hagi de
ta també a nosaltres, reclama cada mantenir.
e) Oflcl i categoria del seu treball
dia més la conveniència de crear una,
Institució de previsiÓ per a combatre habItual.
b
L'Agrupació Catalans
Japó comp2a a~. sel- Hi ha moltes fórmules à6 cortesia l'atur forçós. la qUal evltarla que es f) Jomai que guanyava en quedar
'Ame'
rica
homenatJo
à
xanta-quat.re
milIons que són. perfectament gratuites, sis- produY..s:51n molts dels confi1ctes que seru:e feina.
d
'habitants
temàtiques. Allò à6 "Sou servit?", actualment se susciten, ensems que
g) Taller, fàbrica o establiment on
. .
d
t
mengeu davant d'un altre ho contribUiria. d'una manera eficient,
1
t
t
d
h
a Ir a s IpU a s ca a- Toquio. - El departament d'Estadis- quan
dieu ~.
_quI! sl. tota vegacla que sabeu mitjançant la co}laboració de totes les treballava darrerament i temps que hi
de perlXUlJlèncla.
! a ns que estigueren a les tica ha fet públic el resultat del ce!lll que eU ha à6 dir-vos que no, també classes socials - puix que no cal Obl1M durà
Aquestes declaracions podran ésser
per corteria. "Heu pres possessió de dar que és aquesta una obra de ca,M
repúbliques americanes de 1932.
OO$a vostTa", dien, a: vhitant que cns ràcter coHectiu - aJ. restabliment a.b~ controlades per un servei d'inspectora
La població tota.! de l'Imperi, eolI>- ve a veuTe per primer cop. 1 la felna solut de la. confla.nça i a la desapari M o en la forma que es cregui més adient.
Ahir, al migdia, se celebrà l'acte nies compreses, és de 90.396.043 àniM que hi hauria sl cU ~ho prengués se- ció del retralment i del dubte que
COnvindria :formar una doble fitxa
d'homenatge que l'Agrupació Catalans mes, 1 de 64.430.005 el Japó pròpiaM' riosament, a la manera de Pérez Ma- hom observa en alguns sectors i que
de
cada obrer inclosa. en el cens. amb
d'Amèrica dedicava als diputats del ment dit, de la qual 32.390.153 són ho- d.rlgall
la persfstè11cia del flagel! dolorós de una; fotografia. Una de les dues fitxes
Primer Parlament de Catalunya que mes i 32.059.850 dones.
Una àe les coses mé, grotesque. de l'atur :forçós podria encara aecentuar.
en èpoques pretèrites haguessin estat
Toquio c.ompta amb 5.408.000 habi- la cortesia és el tet cie tlnalitzaT,. in·
-¿Podríeu avanç&rMme el contingut es conservarà en l'Oflcina correspo. bJl
r1
variablement, les Uetres que escnvtm essenc1al del vostre projecte en el 5en nent de la Generalltat. L'altra serà
a les ~pu ques ame canes.
tants.
amb tot allò de "Ajectissim seguT ser1llu.rada a l'interessat com a docuAquests són el President de la .GeLa densitat de població és de 169 vid<JT que li cstTenv-o 11 b,- " la tit. per exemple, de com establirleu la
ment d1dent!llcac!6.
neralitat. senyor Francesc MacIà, el habitants per quilòmetre quadrat.
mà". Això, de vegad.el, quan acabem class!lIcac!ó de l'obrer en atur forçós?
Les empreses que hagin acomladat
-En el projecte de Bases que hem
conseller de CUltura, senyor Ventura .__
de produir una bomba de dinamita
personal per manca de feina, des de
Gassal; el comeller de Treball i As-'
epistolaT, posant l'individu al qual ens confeccionat hom entendrà. per atur
s1stència Publica, senyor Francesc X.
adrecem d'informal, o de pocavcrgo- forçós el derivat per ca.uses alienes a gener de 1931, haurien de remetre a
l'Oficina central una llista dels obrem
Casats, 1 els diputats senyors Serra i
nya, que no hi ha per on agajar-lo.
voluntta de l'obrer en no trobar acomia.dats. amb indicació de noms,.
Moret, Sauret, TrIes de Bes, Ventosa
I. _LES ETAPES DE Jo sóc paTtidarI que ajustem tots la
ocupació adequada al seu treball fi I data del comiat i jornal que t&i Caàvell, Palacfn i Comorera.
LA "'VOLUCIO els nostTes actes, aTreu olM on anem, UllA
professional, amb exclusió del produït ~ ~ 'fitxat.
A l'acte a~t1ren més de dues cen
a normes de ctvtlUa~, és a dir, de con ...
tes persones representants dels cataM
La cooperació de consum ha v~vència, que palmn la nostra clecf- per incapacitat fis1ca (acc1dent, ma- Aquestes llistes servirien per a comue viuen 1 han viscut a les ReM adquirit a casa. nostra. una exhube M dicla voluntat de f!O ésser molestos ni Ialtia ordinària o protes.slo~a.1, 1nva- provar les declaracions individuals dels
ts i r",,!Jltà.r la funció !nsJans q
,
rant -'enitud i cal considerar-ho ' pesats peT a nlngu, i, per c01Itra, que lIdesa o vellesa) i dels causats per Inte
públ1ques de Cuba, Argentina. Xile,
V""
j estem decidits a constitufrMnos en col- conflictes de treball (vaga I locaut).
de
Estats Units, Mèxic, Paraguai, Hon- mel' ~tdes ~~~ i
~~;:poliqUt~~ laboradors de tot aquell que necessiti -O¿Com serien estab1eItes les soc- P":.¿:;';m serà constituïda la Comisdures i Venezuela.
~ 1 Ica p
qu
el nostre ajut. I quan oferim un resió
tor d ls subsidis per atur forFeren ús de la. paraula els senyors SIndical catalana, no ha. a.torgat quist! o un licor, no ho jem de pa_ cions?
-Les seccions s'establirien de la. seM çó ?ge5 a e
Carreres i Valls, per la Junta de una persistent a.tencló a aques- raula. sinó posant davant de l'inte
l'Agrupació' el diputat senyor Riera ta branca tant important de les ressat el plat ple o la copa curulla.
tèxtils.
:"Aquesta Comissió serà presidida
. _.
.
pel senyor conseller de Treball 1 MPunti.'
r Lluís Tintorer en reivindicacions obreres. Ara que el
La moda d'anar sense capeU ha per2. Indústries mctaHúrg!ques.
si tènci S iaI i pe un representant
I
d ~ ~ t 1à d B
~
sentiment patriòtic de Catalunya iudlcat força la clàssica barretada.
3.- Indú..~es quúnlques
s
a oc
r
nom e
n re a a
e uen
. ha entrat en el periode verament Això corrobora la meva te$! que Z'amM
4.- Construcc1ó d'obres. .
obrer i un representant patronal de
res; . el diputat senyor serra i .Moret,M "constructiu" l , que les conquestes bient modern s'incli:na a simplificar
5.a Indústries que produeixen maR cada secció.
el dIputat senyor Tr:I.es de Bes, el di d emoc ràti ues amb la RepÚblica tant com ,'an.tic ajetxugava. Natural-¿Com es formarà el fons de subputat senyor Sauret; <>1 conseller se- h
q t' d i - t d la ha~ ment que 10 no puc aprovar que ninM terl.als de construcció que no siguin
sidi?
nyor Casals l, 1lnall._~.lt, el conseller a.n pres car a e. e u a an
. gú vagi al Liceu amb vestit de color.
fèn1c
(calç,
guix, ciment. rajoleria,
-El fons de subsidi serà format a.
senyor Ventura Gassal, el qual clo- bitua~,. tot fa pensar que ei gen: Això és el vestíbul del menfotisme rus,
base d'una coÍltribuctó patronal, una
gué l'acte.
laborlOs de la nostra raça donara on, segons sembla, els obrers van a marbres. vidrieria, etc.).
6.- Fusteria i ebenisteria.
contribució obrera i un auxili de l'EsTots els oradors foren llargs.ment un impuls vehement a la coope- l'Opera amb la roba de treball, brota
7.' Arts gràfiques.
25 d
l
ts
bant la festa a. dos ració de consum de la que ja gau- i pudent. Això és una coqueteria com
8.a Indústries del blanqueig.
tat, acollint-se al decret del
e
ovac ona , aca I t da
dim d'àmplies i sòlides creacions ho són les espatlles nues de les bura Indústries del ram d'alimentaM maig de 1932. el qual preveu un aut
R t
ti
quarts de trcs de a ar .
.
bàsiques gairebé perfectes que re- gese es. en c:r-se, pen narMse, r4$UM
9.
xm del 30 per 100 sobre la recaptació
l'abnegació de multituds rar-se i vesttr un smoking-que és cl~o a Indústries i Eervels de tra.llSR obtinguda per les entitats que orgaM
¿El bandit Spada està flecte1xe-n
•
una simple americana - no costa pas
.
n1tzin el subsidi per atur forçós.
a~òn1mes 1 humils, en~ q~:e ; res. Jo sóc un partidari decidit de
refugiat a Anglaterra? brindem
la còmoda. proporeló d 1- l'aristocratització de les democràcies. po~~ Comerç a l'engròs.
La quota. patronal serà d'un 1 per
Londres. - Un diari nnuncia que el mitar o copiar sense els perills
Per massa polits, però, no hem de
101) sobre la quantia mensual dels saM
12.Comerç
a
la
menuda.
cèlebre bandit de Còrsega., Spada, està d'un perlode difícil d'assalg o esM jer el préssec. Jo m'he trobat, a les
---¿Com es formaran els censos de laxis, amb la sola excepció dels que
refugiat a Anglaterra, on desembarCà.¡ tudi.
escales del Metro, aguantar la viamno arribin a satisfer una quantitat
ta un mes
ROCH
ra per a jer pas a una senyora. I ha parats?
m!nima de 600 pessetes per aquest
.
__
passat aquesta, amb vuit o nou de ja-Els censos de ps.rats es formaran concepte.
mUta, sense mirar~me ni regraciar- per cada. secció. Per a ésser inclòs en
La quota. obrera serà .de 1'1 per 100
me, creguts, sens dubte que 10 era un s.que...c:t cens, caldrà. Justifica.r una es- sobre els salaris dels obrers que treLA DESAPARICIO DE BERT HINKLER
uxter encarrega.t d' aquell servet.
tada o velna.tg1 de dos anys com a ballin setmanes senceres.
També he viat, en una parada d'autoòmnibus. una dotzena de persones mfn.im en una població ra.d1cada dinsM Quant a. la. comptabilitat, cadascubaTallarMse per tal de qui pu1ava priM la jurisdicció que es doni a la. Insti na de les dotze seccions durà una,
mer al vehicle. 1 aquest ha arrencat tueió (ciutat de Barcelona, territori de comptabilitat especial.
buit, amb seients per a quaranta. Però la seva "provincia", o territori de CaM _¿ COm funcionaran les ca1xea de
també l'he vist arrencar buit, per la talunya) i caldrà també just!llcar com subsidis?
indecisió de dos ciutadans ben edu- cn el periode comprès des del primer
-Sempre que el fons d'una secció
cats, entestats a cedirMse mútuament de gener de 1931- aquesta es concePM no sigui suficient per al pagament de
la
prejerèncf.a.
Això
demostra
que,
en
Bema.. - L'aviador Mittelholtzer, as de l'a.viació suYssa., ha. fet ]"'3 setua com a data. inicial de l'actual criM subsidis als seus inscrits, aquella serà
güents declaracions sobre la desapariciÓ de l'aviador britànic Bert Hinkler: matèria de cortesia, tant podem pecar si-al primer de gener de 1933, l'obrer auxilla.da. per les altres caixes, segons
UNo es pot a:flnnar amb certesa que Hinkler hagi mort com tampoc que per delecte com per excés.
Interessat ha treballat un mln1m de """rd de la Com!.ssió gestora.
J. M. FRANCES
hagi caigut a. la. :regió alpina. No obstant, unes suposicions són completasis mesos per any.
Es :forma.rà, pero, un fons espec1a.l
ment lògiques.
-I quant a l'estament patronal?
en la. catxa centraJ, nodrit amb una
ResUlta. temerari, en aquesta època de l'any, llançarM5e sobre els Alps
-ParaHelament es formarà un cens aportació equivalent al 30 per 100 de
amb una petita avioneta. d'esport, un motor de poca. potència, sense apaM
patronal per a .incloure les empreses la recaptació de cada caixa. de secctó.
reus Der a. la navegació entre la boira 1 sense ràdio. També resulta. 1ncomM
Bema, 22. - A tot Suïssa neva. compreses dins de cada secció, amb _¿ Quina. és la labor que projecta
Pl'ellslble volar sobre els A1ps sense conèixer a :fons les condicions cliroaM copiosament 1 èJ. fred és Intensls- indicació del nombre d'obrers i assa- emprendre la Oeneralltat?
tològ1ques de la. regió sobrevolada.
sim.
!ariats que tenen ocupats, terme m1tM
-La Generalitat. d'acord amb els
Per altra pa.rt, un. avió amb els seus dipòsits d'essència. plens a vessar
Totes les muntanyes de Suïssa jà de jornal 1 xifra total de salaris Ajuntaments I altres corporacions púper una llarga. travessia., constitueix un pes enorme perquè l'a.vioneta pugui estan completament c<>berles de la pagats.
bJlques, formularà un pla d'obres 1
remuntarMse el suficient per a salvar els clms alpins.
blanca ca.pa..
Es :formarà, a.1x1 ma.tel%. un cens de treballs d'interès general en els quals
Durant el dia en què Rink1er degué volar sobre els Alps, aquests es tr0En nombrosos llocs el termòme M les empreses que treballen amb jorM puguin ocupar...se els obrers sense felbaven coberts per una. boira espess1.sslma i per a. salvar-los degué remun~ tre marea 20 1 més graus sota zero. nada reduïda (per reducció d'hores per na. Ela jornals que percebran aqueUs
taz.-se el pUot britànic a més de 4.500 metres d'alçària. Com que no crec
• • •
dia o de dies per setma.na, o amb obrers seran pagats amb el fons de
que l'aparell d'HinkIer hagi pogut voJax a aquesta alçària amh la càrrega
Perpinyà, 22. _ A tot el Depar- equlps de treballadors que alternen per subsidis i la quantia serà fIxada en
de Kasol1na. que portava als seus dipòsits, consIdero que devia caure o aterrar tament deds Pireneus OTienbals dies o sellnane6 en el treball). per ta.! cada moment per la CouJss!ó gestora.
ala bla.ncs cims de Su!ssa., on és precls trobar.Io.
(Catalunya francesa) ha nevat In- de conèixer exactament la proporc!6
Amb tot, la remuneració setmanal
Temo, perquè tot ho fa. creure a.1xf, que Hlnkler s'hagi estavellat contra tensament el mateix que .. Cer- de la crisi en cada ram d'indústria o que pugui percebre un obrer per aquest
alguna. muntanya.
danY'&comerç.
concepte no podrà ésser ma! superior
També em sembla diticll que per mitjà. d'un avió es pugui divisar l'a-Totes les carreteres que a.fIuelxen -¿Com s'organitzarà la lnscripci6 al terme mitjà de la satisfeta en cada
}larell d·Hinkler, que deu ésser fnvisible ala ulls d'un aviador porquè es tro- a la regió de QuUla.n estan Inter- ¡dels obrers en el cens?
ram d'indústria als obrers que trebll~ ~ pe;: una. gruJ.xuda capa de neu."
.. ~ , .,. ~ ... ;. '" y-t , - cepta.des pj!r la neu,
.
,
,
,
~ inscripció de cad~ obrer _
Illn en reducció de Jornada,
_ ..
... _ 10....0.-_ ,l __
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Serà difícil trobar l'avió perdut, puix
deu estar cobert per una espessíssima
capa de neu
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amb una altra - l'habllltat ha
estat, doncs, tal, repetim, que la trama, convencional, es ta interessant de
1 si mateixa 1 així no ha de fiar-se exclusivament pel succés amb eIs moments impressionants que, quan aparèixen divorcia.ts - com en altres films
I

-t-

pt.lpild
Arlerty

-

,

Mddelelne GuiU)'
Filin de
JEAN CHOUX
amb
RENE LEFEBRE

FIGURES DEL CINEMA CAS·
TELLA : RAOUL ROULlEN

de l'ar-

per CON RAD V E I D 'r
Com es féu poderós.

Com visqué ... com mori.
Film sensacional, distribuït per
ATLANTlC FILMS

profunda, de repagnà.ncia. - escenes I Lucien Baroux, el form1da.ble ::.
que es mantenen només el temps degut ! tor francès en el paper de pare d'.Ann,
i aquest es calcula el necessari que, Ondra porta a terme una tasca 1
hem parlat -- n'hi trobem d'altres de gràcia i d'atractius El 111m ~ e~
d'alegres, d'una .a~egria fàcil però que I una altra pretensió q~ la de fer ~
provoca en el,public una rea.cc1ó con· ! sar una estona diveItlda, 1 si bé la
traposada a 1 anterior portant-lo, pell seva categoria no és molt el va.da bo
contrast, a una riallada expontània. ; aconsegueix completament. e
,
Aquest necessari desfogament en la 1 Anny Ondra, és, indubtaoblemen~
rialla era allò que més mancava en. l'obra en la qual més ens ha agradat.
::mteriors tUms i és allò que dóna a i No sols pex la seva actuació, sinó, à4~
aquest del qUaJ ens ocupem, una valor , huc tfs1cament
més acusada,
, .
JIM GAQ
D'escenes impressionants - aquelles : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
escenes que el públiC que atreuen
:l.Quests films espera trobar - s111 tro·
ben també amb freqüència i quan arriben tenen tota la intensitat requerida
i produeixen les emocions que ha cer~a,t provocar el realitzn.<lor,
La interpretació és també acurada I
DIMECRES, ESTRENA del
~ ona la fotografia. Limitant-nos, natufilm fonamentat en el te·
· :::.lmen~, només al gènere, repetim noma social de més tra.soon\':lment que aquest és el film millor
dèncla, realitzat amb tota
~ ntre els que se'ns han presentat. Esla seva cruesa i realisme
~"}0rem, però, que sigui el darrer.

NOTES
El proper dimecres, dia 25, a les deu
de la nit, tindrà etecte, al Ll:do Cinema, la "Gala Charlot", organitzada
per "L'OceU de Paper".
El programa es composa de fUms
de la prlm~ra. època de Charlot. i de la
.seva darrera prQdllcció sincronitzada.

relativa -

I
Pullat en espanyol
I:...-----________
..1

t-:.es ta.n divertit.
R e s ta.n alegre.

AL LIDO CINEMA

de la lògica -

gument causen hUaritat.
Un altre encert d'aquest film és
l 'ha.ver sabut enllaçar l'emoció crua,
doloro&&. quasi, amb un sent1mentali.s-1
me delica.t 1 amb una comicitat de bona
llei. Es a dir l'haver aconseguit "'Pa·
rar·se de la IInla traçada per aquest
fUm, una. Unia. plena. de monotonia. en
'emprar sempre el mateix to. Allò no
ho resLstelx, serIosament, cap públic.
El "Doctor X" en canvi, té amenitat.
Al costat d'unes escenes d'impressió

I

i

I
I

I

CAPITOL

Va. néixer a Rio de Janeiro el dia 81
d'otltubre. Fill d'un conegut comer-\
ciant, tou educat a les Escoles Poutècn1qu'as da l'esmentada ciutat; de- I
cld.it a estudiar una carrera comercial.
No obs~ant, de molt jove tenta gran
inclinació a les bules i amb el con- i
sentiment d€J se] pare, aba.ndonà el
col·legt i- es dedicà al teatre, actuant I
a Sant Paola (Brasil), amb la Com- !
"BAT QUE CASARLOS"
panyia. Nacional, quan tot just tenia
catorze anys,
Divertida comedieta bufa d'Anny
En vista del seu excepcional talent!
Ondra que fa passar al públic uns
artístic no va trobar cap mena d'opamoments d'allò més agradables. L'arslció a la seva nova carrera 1 poc d-esgument és senzill i infantívol però és
prés es dirigia. cap a Buenos AIres on
força entretingut i està teixit de slt.reballà als teatres Portefio 1 Apollo,
tua.clons estupendament còmiques en
amb gran èxit.
les quals la g'entillss1ma estrella té
Durant el curs de la. seva carrera
ocasió de lluir les seves condicions
d'excèntrica i el seu art depuradíssim.
d'actor, ha treballat per gairebé tot
Per altra part és una. simpatia estra~
Sud-Amèrica, passant alguns anys a
Xile i Perú, Més tard, va. recórrer
Heus ací com rep LiJi Damita
seves amistats. A nosaltres no ens
nya la. que es desprèn d'aquesta dam!.
triomfant el Japó. Dotat d'~xoepciona1s
desagradaria gens poder compta.r~nos entre les amistats de LUi Da.mita
sella. d'ulls plens de picardia. i de gesper - - - - - - tes infantívols i el públic en tot modots art1stiques, Raoul RouUen ha
DITA PARLO I
ment està pendent de la seva. actua.~
interpretat tota mena de papers, des
HARRY FRANK
del de ga.lan fins al de r~l. No obstant, mig de les flames, i encara segueix :-~=======_ _~ cló 1 és pÇr això que quan ella des~
sent przdilecci6 pels rols còmIcs.
volant fins estrellar-se contra ter~
\ ! apa.rèix d'escena sembla que l'obra deUna Selecció Sonoro-Film
Fa sis peus d'estatura i pesa 173 ra, després d'oferir l'únic para~ !fill" r::
~1. cau a un ritme molt lent. Però les se- I distribuïda per exclusives
~~,A,: ~~4 r.1..il41
Q! ves intervencions són tan sovinteJa- I
lliures, Es un minyó molt atlètic i molt calgudes al seu rival. Les osades
a.ticionat a l'esport. Es, a més, un gran acrobàcies de O'Brien és el que mai
des que l'interès no decau un sol moer.tusiasta. del futbol 1 la. natació, L1 haguéssim considerat possible de
DEMA, ESTRENA en ses.
ment i el públic subratlla la. projecció .
agrada la literatura moderna. Té una. no have.:r~l8iS vist al na"tural i sensió de gaila. patrocinada amb una riallada continua.
l ' - -____________..J
bonica veu de baríton 1 és un excel- se fer us de cap truc. Moltes de
pel "Centre Excursionista.
lent músic havent dirigit una or- l les sensacionals escenes fan oblidar
de Catalunya", de la me,
l'interessa.nt argument de l'obra diquestra en diverses capitals de SUd- ! rigida pel sorp¡-endent John Ford
ravella artistica-esport1va
Amèrica,
1ts
L'any 1931 signà un contracte amb, a base de la ~LStoria del>') conegu
la Fox. Exercí un importa.nt rol amb I Van EveEry 1 Frank Wead. Garl
"Eren 13", actuant després amb la ! Laem1e, fill, és segurame;nt .el més
Ja.net Oaynor en "Deliciosa" - i ara. jove i el més genial dels productors
a.caba d'enllestir "L'últim _baró sobre de nom, actuaJ..
la terra", bella comèdia musical par-¡
lada i cantada e:l castellà, en la qual.:
•••
CARNAVAL DE 1933 racIó d'edlflcLs afectes a l'Agrupació
actua de primer actor s~undat per la.
En el direc'te de Berlin _ París _
La Comissió Municipal nomena. d'edlflcLs municipals (ServeLs Tècnics),
bonica Roseta Moreno i un magni!1c
da per a l'organització del cama. sota el pressupost de 8.250 peosetes
repartiment d'artistes espanyols.
Barcelona, ha arribat a aquesta, el
va>! d'enguany, ha cel€brat la prl· amb subjeccIó al projecte que fins els
senyor Mone Fried!land, director
mera reunió I ha acordat consti· esmentats dia I hora estaran de maLA UNIVERSAL NOVA.: general de la casa de I>"lliculès UnI·
tuir-se, com en anys passats, jun- n1fest al susdit Nagooia.t.
MENT A PRIMERA FILA' vernal a Eur()p~ I representant es;
toment amb elements artistlcs, In· -PIns el dia 31 d'aquest mes, a la
dustrials i comerci~ts de vàlua una de la ta.rda, s'edmetran al ltea
Ens trobem davant la propera ped,,1 ,de Oarl Laemmle, el presl·
per formar el Conutè Pro-Cama~ gocia.t MuniCipal d'Obres públiques de
per
estrena de l'admlrable su>perpro. dent d aquesta acreditada casa edl·
val, per tal de prendre tots aquells
duoeció "Hombres sin miedo" mar- tora.
.
i acords Indispensables per a donar la secció de Foment plecs de pJ'OPO'
una major importància a la tra.- sició per optar al concurs privat d'in&ca Universal. Q'Brlen és ún pilot
Amb el nostre s9.J.ut d'arribada
la traça del qual no havíem ni tarr
t
ts
és
. '
dlclonal festa de la Rua.
taJla.cló d'una estuta al Depa.rtamelli
sols somniat. Al salvar al seu riva[ eJ.O) nos res vo m
~rvents perUna visió de b.U.... in·
Aquesta s'efectuarà al Passeig de del Metge de Guàrdia del dispensar!
Bellamy, queda com aquest, exte c què el senyor Frledland quedi sa· comparable. Una exclusiva
Gràcia les tardes dels dies 26, 27 1 del carrer de Taulat, Rambla del
nuat I destroça el seu Ilipar.e\l en , tlsf€t de la seva visita a Espanya.
28 de febrer pròxlm I cal esperar, TrIomf, 29, al tipus de 279'44 peosetes
que la seva des!l1ada, revestirà l'es·
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plendldesa de sempre.
DETENClO D'UN TIMADOB
PER BATE.JAR LA LLET I El personal de la brigada per a I.
El tinent d'alcalde del dLstrlcte vul. 'repressió de
venda ambulant,
I té, senyor Antoni VIla1ta I Vidal, ha ta al serveI d Inspecció de prove~ ó

~a

al:

del;'~::::::'I :~~5~n~~~~~: ':~~tlàw:.:~: ;~:~:~o;~:F~=:~~~;':

Dintre del gènere
~ fics, d'aquells films que a.vui dia do- I no, hav.1tant a la Riera de Sant M1- negut per la Policia:
~
~
~ minen quasi el mercat cinematogrà.fic quel, num, 29, per vendre llet aigua- En ésser detingut intentava t1ma.t
(!5
~
~
~ ,1nVa.dint les pantalles dels ~ostres ei- lida.
1.000 pessetes a. Antoni Julià.
~
tant han enUemimt els rea·
"!L
~Sl...
~
't{' lItzadors
el primer èxit en films del gè· \
PLECS DE PROPOSICIO
E.L SENYOR VENTOS lA
~
~,'S>
~
nere - és aquest "Doctor X", inne.
~
~~ 'iM gablement, el més reexit. L'únic, po- Fins el ~ 4 de febrer propvinent, tL
ESTA BO
);:.M
~
~
~ driem dir que té cap i peus. Els altres les dotze, s admetran al NegOCiat Uu711<.
~~
.. &.....~
cercaven' únicament aqudla emoció ! ntclpal d'Obres públiques de la secció
Restablert de la lleu ma1alt1a que
~
~\;)
~
~ fè.cU fiant-se únicament en les esce~ ! de Foment, plecs de proposició per op- l'obligà a fer llit, s'ha possessionat DO~
~
nes espectaculars o bé en la ca.To..<:terit- tar al subministrament de mater!als vament del seu càrrec, el pr1mer tinent
7-1'.
<:)~
m za.ció d'algun artista qu~, genrralment, ! per la br1ga.da de conservació de repa- d'alcalde, senyor Ernest Ventós.
inspirava repugnància. Aquest no.
~
~
Aquest, sl bé l'argument té també
')M
~~.
~<:)~
aquella ln!antUltat Inevitable en
AVIAT ES POSARA A LA VEN~
~~
:t.~
71\. aquests films, .si bé moltes de les situa.DA L'OBRA D'ACTUALITAT
~ ~~
~~
~ cions aparèixen netament forçades, en
... '~..
~
~
canvi, la trama ha estat desenvoluI pa.d,a amb tanta habUitat, han estat
30( tan ben calculats els moments d'ema~
'}J:! c!ó l'encert és saber trobar el 11per
~
7'1'. Mit de temps que una imatge ha. d'o;;:(
CARCAJADA5
A
brar en la ment de l'espectador sense
~~ permetre-li mantenir-se en eJl ni un
PREU: 3 PTES.
DEMANEU·LO EN QUALSEVOL LLIBRERIA
: V')M~"",,.M'>i< '. '>14' , . : ""'"~~ ~>A<')M')M.:M ~~~),tZ~;;{ minut més ni un .mlnut menys del
~~~~~ ,.+,~ ~~,,' j'f\.7f'V'II\. 7ff\ ~""~ 7JIV~7f'\.7f'VI',.~ precís per a <:anvla.r-la immediata-
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DE MICA EN MICA, TOTHOM ,HI VA
VEIENT CLAR

LES PROVES CLASSIQUES DE
L'ATLETISME

EL CAMPIONAT DE LLIGA

L'Espanyol, que guanyà al Belis,
°
segueix al cap de la punluació

Anloni Gràcia i l'«A. E,
Tagamanenl)} vencedors
del campionat de Barcelona de «cross»
IEl

Com jutja « La Vanguardia»
l'actuació del Comilè Olímpic
Espanyol

B
1
'
. '
arce ona vence al Raclng per 4 a O

Tal com .. tava anunciat, ahir, per
-terrenys de -Sant Andreu, va cel.e~'
RESULTATS
brar-se el campionat de Barcelona de 1
Signat per I. que DO ha.ya molestia. y todos quede- CrQSS «Orresponent a l'actual
PRIMERA DIVISIO
I4Oberon". mos satlstechos.
'rada La proximitat del carn iona
seudònim del i '"
...
Catalunya 1 del
t- Baroolona • Raclng, i-O. .
que tira mà tendra.n q'ue haecr porque su sIna a donaren molt d'interès a aquesta pro- ~ Betls • Espaoyol, 1·2,
una de les I
.
. tota vegada que la mate1x:a havIa I Donòstia • Arenes, 2-1.
firme
més este Com1té le manda que, después de va,
-València _ AI&vès, 5-2.
rest ~g i oses buscar alojamlento cada cuatro afios a de servIr d'orlentaéló per a seleccio- 1
~el nostre pe- unos representant-es, y pagar religiosa.- ·n ar l'equip representatIu de Ca.talU-¡ . AtlètIc , Madrid, 0·2,
tiodisme es- men~ el alquller del piso, encubra. SU lIlya.
SEGONA DIV~SIO
partiu,
ha 1nacclón con esas notas a que nos heLa sor~I~a es donà. al camp de la
Ovledo
• Irun, 2·0,
publicat "La Vanguardia" un article mos referido, notas que jamés han lle- Penya Intrèpids, entitat OrganitzadO- ¡
Corunya,:, Sevll1a, S-I.
del qual volem reproduir-ne els se- gado al do de pecho de los grandes ra de la cursa, minuts abans de les
gUents paràgrafs:
divos, y que por lo tanto r;,0 puede~ onze. Prengueren la sortida trenta-I Múrcia - Celta, 1-2.
4'Tengo idea, por vagas referencias, arrpeblatarnos de entuSIBSI?! o.
mic
rvuit atletes, els quals, després de do- 'l ' Ossassuna ; Castelló, 1·2.
.
e que es veu, d e m ca en
a,
.
.
AtlètJc • Sport1ng, 2·0,
d
I
de que don personas e nmenso pres- tothom va veIent-hi clar. Ja no som nar una volta al camp, .sortiren a ret1gio en dUS respectivas esferas, dota- sols a. combatre els procediments i eótter un c!rcuit de 4 qUllòmetres,1
TERCERA DIVISIO
dos de todaS las condiclones Para ha- l'actuació d'un Comitè que és la cosa. que havien de cobrir dues vegades
cer Iu m1noso papel en asam b leas y que
P
d
AA
•
•
Grup primer
cUaJ\do dejan de ser ol1mpicos -<Ie!e- més encartronada i arcaica . del món.
oc espr~ de la sortida, es posa- .
Nosaltres també hem rebut aquesta. 1 ren al cap un escamot de quatre cor·
gados o com1sionados- son, por lo geRJu)ing - Unió no s'ha jugat
neral buen1simas persona-s de cara.c- nota a què fa referència. el cronista Tedors compost per Gràcia, Esmandia,
Grup segon
ter afable i de un talante que los ha-. de uLa Vanguard1a."; aquesta nota Bris i Mur, seguIts a poca distàncIa
ce de primer golpe eminentemente I que ell amb molt d'encert...qualifica de per - LÓPèZ, els quals Ja passaren en Ferov1à.ria - Valladolid, 0-2.
s1mpé..tJcos.
! "llauna", com totes les notes que re- tfinal1tzar la primera volta al davant. 'Deport!u • Castella, 5·0,
Pero llbl'enos Dios de ellos, cuando p3.rteig la s~retarla general a càrrec j A l'arribada, entraren al camp, a
Grup cinquè
estan ~n pleno Olimpo, digo, en plena ; del senyor Mesulles Estivill (no se'n ~ poca distància, el veterà Gràcia., que
reuni6n de perspectivas mas o men05· re<:orden de quan era separatista fins ramb bona forma i dossificant molt bél Badalona - Sa.badell, 3-1.
o1ímplcas. Porque entonoes podemos I al moll dels ossos 1 de quan era el la- I el seu esforç, arribà. gua.nyador; l'in- t Sans ~ Pala.frugell, 0-2.
esp<!rar .. . una de esas latas notas on-1 cai de Forondn?).
quietà, però, seriosament, en els 500' JúpIter - Martinenc, 1-0.
ciosas a los que preferlmos sincera-, Aquesta nota bé mereix u!1 comentamente los rayos que Teus, en sus desa- "fi que s'lla es~pat a la !ma mirada metres darrers, Esmand1a, . el qual ¡
Grup sisè
foradas cóleras, lanzaba para a.niqui- l del company uOberon". El nou Co- també portà a cap una bona cursa.
Hèrcules • Llevant, 6·0,
lar a los incautos y sencU10s seres que' mitè, el formcn els senyors segUents: j Per equips triomfà, merescudament
han sida slempre los hombres, a pesar : Pesident, el dodor Pi i Suny-er; vlce- : 'l '·A. E. Tagamanent.
'
Grup setè .
de sus pujos teatrales.
¡ pre3ident, Josep Roslch; vice-president í L'organitz~ió, a càrrec de la Sec- . Gimnàstic ~ C1eza, 2-1.
Laa reuniones del Comité Olímpico, segon, Ricart Margarit; tres!,rer, san-.¡ -c1ó d'Atletisme de la P enya IntrèPIds'1
CLASSIFICACIO
optimistas, y ooníraternales sIempre, ' tingo Roure; comptador, Manuel F . . al davant de la qual hi ha l'amic
no han tenldo como oonsecuencla otras ' Creus, i secretari general, Jo...o:ep Mesa- I Ibars, excel.lent, secundada per ele- I
der1vaciones nefastas que las smodi- lles.
ments de Ja. Federació d'Atletisme, els
PRIMERA DlVISIO
chas notas. En 10 dem6.s, dlstribuyendo l De manera que el Comitè Olímpic quals cooperaren amb llur entuslas- Espanyol
9 7 2 O 18
6 16
el pecuUo oficial para qua "brillara- " Espanyol, entitat que deu la seva exis- me al m llior èxlt de la prova,
Madrid
9 7 1 1 3 0 3 &5
mos" tod.os en los susodlchos Juegos, tència a. la celebració dels Jocs OHmhabra. sus deficienc!as que 110 han Ue- ¡ pics i que per tant, es deu als es-II
gado a ser calamidades irreparables I ports ol!mpics, sobretot als esports
puesto que, a lo sumo, no habré.n pa- . clàssjcs de l'olimpisme, com són per
sado de senc1llas prodigalidades.
mèrits correlatius, l'atletisme, la na- 1
lA I1AR(A
Hace unos dins por una de esas tu- tació, la boxa 1 la lluita, aquest CoOUl IN SPIIlA
pldas y maclzas notas con que da fe mitè Olímpic <olimpisme vol dir amade existencia, nos hemos enterado, aun teurisme) està en mans d'esports pro·
los mas distTafdos -nuestra dis.tracción fessionals 1 d'esports que res tenen a
que a veces llega al ensim1smamiento I veure amb el vertader olimpisme.
no rcsiste a una. agreslón deliberada y
Anem o. veure. Pa.s.sem per- alt el
certcra con un objeto harto contunden- nom del doctor Pi i Sunyer, que ocupa
te de densldad plu~bca.- de que en el un lloc purament represcntatiu com és
(omp etament equipat, posat a Barcelona
Comité Olimpito ha habido ca.!TLbios. el de president, però per als altres 11005 !
Es como si se hubieran abierto las de la. directiva hi trobem als senyors
ventanas de la sala olímpica de deli- Rosich, representant del futbol (es-\
beraciones para respirar un poco el port piofesslona!), Margarlt, represen.·
XpOSICIO:
I,
aire de la calle. No sé sl bastara la kmt del rem; Roure, representant del : . . - - - - - -....- - - -- - - - - - - - - - -- - -_ _ _ _
apertura de' ventanas para que la "éU: yatch!ng; I Creus, del c!cl1sme, El se·
DEM A AL' O L IM P I A
te" olimplca logre reconqUistar el per-I nyor Mesalles tepresenta el gremi dels
dido fa.vor del pública que cada vez se j "enxufistes", del qual és president
va poniendo, impertlnentemente, me-¡ uhonoris causa".
'
nos ollmp!co,
Qu!na és la prepanderànc!a que te· I
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SEGONA CATEGORIA PREFERENT
RESULTATS

8antbo1à - Girona, 4-0.
Horta - Granollers, 0-2.
Reus - Manresa, 3-2.
Glmnàst", • nure, 2·3.
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9 4 4 1 21 11 12
8 6 O 3 25 12 12
932415258
93152423 7
9 2 2 5 15 21 6
9 2 1 6 17 18 5
92161624 5
82071419 4
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A LES CORTS
"Barcelona", 4 - "Ràcing", O
Equips:
Ràcing: SOlà (després Jàure·
guI) Ceballos, Gurrucha¡¡a Ibarra (després Pérez). Oscar, Lar
rinoa - Santi, Loredo, Telete, Pé·
rez I Clsco,
Barcelol1&; Nogués - Raf1!., Sa·
16 - Mar,t i, Font, Pedrol - Hel·
guera, GOiburu, Arocha, Ramon. i
M

Parera.
Arbitre: Sànchez Ordunya,
El "Barcelona" no va posar en
cap moment gran empenta ni marcat interès en la lluita i d'això,
és del que principalment, va re·
sentir·se el partit.

•••

PI'
au I Uzcu d un e f ecluarà la lan
.. p~;..;,..v~'~,;,;;,.:_~~;.¡e; s~;' ï~'iu;;~i~: ~:~y~~ e~~ ::~:~ ~~~~~s~¡¡mp!c I, des,~ 1)° ada re a parlO CIO o' , davanl ::n~:u~ra:'n~;n:~/ ~ :n~
I
hi l
l'lolalloa' Bergomas
I

Es·
Però això no és tot. En cap de les
diferents Comissions anomenades
trobem noms de persones representants ¡
,
dels esports clàssics, Sempre sòn ell
.
futbol, el rem, la velft.t el ciclisme i e
tir els que figuren en les ntstes., "
Aquests sòn els esports de pr!v!legi
Què importa que en els Comitès OHmpics de tot el món els esports olímpics
siguin els que lògicament ocupIn els
llocs preferents?
Per fi demà, dimarts, al "ring" de
Hi ha un motiu que justifica abas- l'Ollmpla, el públic barceloní tindrà
tament el diferent procedir del dele- ' l'oportunitat d'acla..!"
! Ò nit
gat del Comitè Olímpic Internacional!1¿Segueix essent Pa~~
de~c !tuo~~
a Espanya, amb el que tenen altres
paIsos. Arreu del món, aquest delegat . pesos forts del món, capaç d'heurees preocupa de fer un Comitè fonda- 1 se-les drigual a igual amb el mateix
ment olímpic. El que nosaltres sofrim ! Jack Sharkey. o ela anys i els nomaquest es preocupa de fer Un Comitè I brosos i ferotges combats en els quals
e. mida de les seves conveniències. No ! ha pres part li han fet pagar un tri;¡
hi fa res que resulti un comitè de pa- but obligat a les seves facultats? Perturos.
,què si PauU é.s capaç de desfer-~e del
Així van les coses.
temible' Bergomas en poques repreROGER.
ses, vindrà a demostrar-nos que segueix essent el mateix pugilista for: . . . . . . . .IIII. . . . .IIII• • •11161D1I• •U . . . . . .III. .¡¡¡O_1III!! midable sense rival a Europa, ni cap
. adversari del món és capaç de fer-li
' doblegar els genolls. Sl, per altra part,
el combat arriba al :final de les deu
represes sense que Paulí hagi ppgut
Idesclilrregar un cop de k. o., caldrà
afirmar qu~ les seves facultats han
1 minvat i Q.ue no són pas les mateixes

nes, al parecer, de ese Comité: Estar
en relaclón con el Comité Olimpico In·
temacional por mediaclón de los delegados e Indicar los deportes y nú·
mero de representantes de ellos que
deben participar en los Juegos cada
cuatro afios, Para tan modestls!ma
!tmción, muy poco olímpica, creemos
lnnecesario tener local propio ni clasc
alguna. de personal ... A no ser que el
tal personal tenga otros trabajos incògnitos y delicados que escapen a mi
fiotante percepción.
Con alquilar una modesta sala y
tener una persona para. cuanto y cuando se necesite, y que sobre todo en las
nota.s se adapte a la concis1ón y agi_
lldad. corrientes., creo que es bastante.
Expengo senc1Hamente mi criterio,
cuya 1rreverencia veo perfectamente al
invitar al Comlté Olimpico al desairado y hum1llante papel de realquilado.
~o esta pa1abra, incluso puede troarse por otra men06 depresiva para

Tol per a

l'automò' biJ
Sempre més barat
a

Service Stat/on s. A.
Aragó, 270 1 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfons 11550 t 11559

Barcelona, que s'apuntà el primer cór-

::
aprofitant un batibull davant de Solà, el propi Ramon, d'un tret fluix ,
s'apuntà el primer gol del Ba.rce-

ArI· lla contra Sebbant i Vilrià conlra
l '
Manuel Oonzalez
I

:a

En començar el partit ja pressionà el

lona.

Als divuit minuts, i jugant el Ràe1ng
amb deu jugadors, un córner contr.

aquest equip, tirat per Pa.rera, fou aela·
rlt fluix per Solà; rematà. Pedrol al
pal, 1 quedà la pilota da.vant de la ;;or1ft meravella del "ring", que en el seu ta dèl Ràcing, 1 Arocha, entrant a ja
rematada, ajudat per Solà, obtingué el
darrer combat i sorollosa victòria cau· gol. Als vtnt~i-vuit minuts de JOC, un
sà exceHent efecte per la seva forma freequic contra els santa.nder1ns. tira'

magnitlea, acreditant una vegada. més per Rata, bombejat sobre la porta. dp.
el que n'és de merescut que sigui ano- SOlà, motivà que aquest fes una entramenat la "meravella del ring", lluita- da violentiss1ma a Ramon, castlgacla
per l'àrbitre amb penal. Arocha S'flU·
rà contra Manuel Gonzàlez, el veterà carregà de convertir·lo en el t )l"('C:
i clentffic ex-campló, el qual amb el gol del Barcelona.. I abans de la pnseu contrincant ha de presentar 1n- mera part no hi hagué de notable s1ré
dub"tablement. una 1nteres.santfssJma un tret de Goiburu ras que tocà el pai
l sorti a quic.
lluita, ja que ambdós són veritables
A P!incipLs de la segona part, Jàumestres en el viril esport.
regui es llul, deturant amb tsti1 dos
Per últim, en semi-fons, Marià Art- tret& d.e Ramon 1 un de Parera. A~
lla.. l'exoeHentissim boxador que tants- trenta minuts de joc, un centre de Pa
de llorers ha conquerit a Paris davant rera fou rematat fort1ssim per Goibudels millors- homes d'Europa, sortirà ru; 1 rebotà. la pilota a Gurruchagn ,
disposat a demostrar-nos enfront de però el propi interior dreta. del Ba.r5ebbant que és un dels nostres valors celona rematà. novament i la introduí
¡ pugil1st1cs.
a la xarxa, d'un tret impa.rable.

I

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

d'anys anteriors.
I Decididament no és pas la clàssica
estàtua de bronze amb peus d'àngel
el programa de gran gala de demà
a l'Olímpl:l.
Des d'un exceHent preliminar a la.
lluita cim, tots els combats que formen la vetllada són de primera línia.
En segon combat serà presentat
GOicoechea, el pes gall en el qual UzICUdWl ha posat moltes esperances, I
que en el seu debut .serà. enfrontat a
'I 'ru.fet, on posarà a prova les excel·
leD.ts qualitats que ha demostrat poo: se1r al gimnàs.
,
Un interessantisshn combat ocupa
el tercer. lloc en el programa: Vltr1à, . : . . - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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LETICIA

Mermoz diu que l'enllaç: Europa - Amèrica
podrà assegurar-se per
mitjà d'avions ràpids

Malgrat els esforços del Brasl1 1 de Xile, la probabilitat d'una. guerra
entre el Pel1i 1 Colòmbia encara plana damunt els pacifistes del món.
AigUes amunt marxen per l'Ama.çones dues expedicions armades. Uns
d'elles va a Tabatlnga. per a guardar la. neutralitat bras1lenya, composta
de 1.100 homes, un creuer i quatre torpediners. Un altre creuer I 400 homes
arribaren a l'esmentada. plaça amb anterioritat, poc després dels primers
s1mptomes del confl1cte entre ColòmbIa I el Perú per a la possessió del port
de Let1cia.
Tabat1nga. es troba precisament davant la. oIutat objecte de litigi, a la
frontera. colomb1nno-peruana.. l és clar que el Brasil vulgui assegurar-se de
qualsevol contingència, pUiX que el Perú demana la. revisió del tractat de
1922, que afecta. a quatre fronteres convergents a. Letícia. i Taba.t1nga, 1 ningú pot endevInar què succeirà. &i es dispara el primer tret.
L'altra. expedició que remunta. l'Amaçones és colombiana. Consta. de d.os
transports, el ''Boyaca'' i 'el "Còrdoba.", 1 dos canoners, el "Pich1ucha" -1 el
"Mosquera... En aquests vaixells hi van dos mU soldats sota el comandament del general Vàzquez Cobo, que :fou candidat a la presidència de la
Rcpübltca. Al ma.teix temps baixa. pel Putumayo, afluent de 1'Amaçones, el
general Rodr1guez amb una. :forta columna recolzada per quatre canoners
de riu. Per últim, el Goven;¡ polomblà ha. comprat arme8 i municions. en
gran quantitat, a Europa ...
Els preparatius del Pen'í són més callats, no tan espectaculars, perquè
no tenen, els soldats peruans, necessitat de navegar per rius estrangers. Leticla està defensada. per una guarniciÓ de 300 homes i prop d'ella. esperen
alguns batallons de l'exèrcit regulnr per si és necessària Uw' intervenció.
Es 8. dir, que uns i altres es prepal'en per a la guerra.
Escla.tarà aquesta? Ja hem indicat, més amunt, que és possible.
Fins ara, totes les temptatives de conciliació han :fracass:at per les cir..
cumstàncles especials del con:flicte.
Dlfíc1lment con~ntirà Colòmbia entrar en negociacions mentre Letícia
no estigui en poder seu, perquè aquella població -d1u- es troba en mans,
no del Perú, .sinó d'una. partida de filibusters que no respecten Vides ni hisenda colombianes. l el Perú, que sembla. reconèixer aquesta raó, per altra
part alenta o tolera. les agreSSions dels seus súbdits de Letícia. o Colòm.,Ia.
Què passarà quan els soldats colombIans arribin a Letícia? Serà impossible que algún projectil no caigui - en territori peruà.?
Si no s'aconsegueix detenir l'expedició de Vàzquez CObo, Amaçones
amunt, sembla que la guerra serà inevitable.. ,.
J. R. G.

Buenos Aires, 22. - L'aviador
Mermoz ha declarat que 1m Arcen-ciel" ha trobat molt mal
temps en tot el viatge, especialment durant la darrera etapa
Pelotas-Buenos Aires.
L'aviador té el propòsit d'estar
dotze dies a la capital argentina.
Ha confirmat les declaracions
que va fer aJ Congrés Internacional d'Aviació, veJebrat a Rom.a, relatives a la superioritat
dels avions damunt els hidros,
afegint que la unió de França
amb Amèrica del Sud podria ésser assegurada en l'avenir per
mitjà d'avions ràpids, disposant
de terrenys apropiat.. per aterrar.
1..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:

DE L'ASSASSINAT

Calla unió de la majoria
parlamentària per a facilitar l'obra linanciera del
Govern, ha dit Herriot

Es confirma que la Cambra. no podrà emprendre el debat públic sobre

-

J

FINS EL -31 DE MARÇ PROPER NO PODRA ESSER
TRA.1\lES PEIX ESPANYOL
A FRANÇA

Pa.rfs. - En "El . Demòcrata", de
Lió, el senyor Rerriot publiCa. un a.rt1cle en el qual demana la unió de la
La Clotat. - Aquest mati bO. estat majoria paÑ8lIIlentà.r1a per facUltar
llança.t a l'aigua. el nou paquebot l'obra financera del Govern, per ex1"Paul Doumer", d~ti.J?at a la línia. de gir-ho aixi la situació -a.ctual.
l'Ooeà IndIc i a les d'Extrem Orient.
En el que es refereix a la. polftica.
El nou vaixell té 150 metres de llarg,
19'50 d'ample i desplaça. 14.835 tones. exterlor', el ' senyor Herr10t insisteix
Pot dur una velocItat de 16 a 17 nu- en què cal arribar a una unió de les
sos 1 transportar 895 passatgers i 313 tres demoor.à.cles: fra.ncesa., a.nglesa. i
tripulants.
americana, per resoldre el problema.
El OIPaul Doum.er" va equipat amb <de la seguretat a la pau.
dispoSitius contra. incendis dels més
Per últim el senyor Herriot es lamoderns que hom coneix.
menta que Itàl1a sembli no haver comprés les paraules oordlals que 11 adreçà
VAIXELL ESPANYOL EN en el COngrés de Tolosa.
PERILL
"PAUL

París. - Un avis d-el Ministeri de: la
Ma.rina. mercant diu q'ie el contingent
trimestral per al període comprès entre 1'1 de gener i 31 de març d'aquest
any, relatiu al peix de ma.r, fresc i en
Bordeus. El vaixell espanyol
conserva, proc.zdent d'Espanya.. ha es- "Mosquitera." es troba en situació di-

tat esgotat.

-----------------A LONDRES

fic!! a.! llarg de! Cap Ortega.!.

Per tant, el producte esmentat no
El vapor espanyol "Ciano", que és
podrà. ésser importat a França. fihs per aquells vOlt!l, ha sortit a. auxiel dia. 31 de març propvinent.
liar-lo.
ELS PROJECTES
CERS

FINANA TXECOSLOVAQUIA

Paris. - Ha seguit l'examen de les
mesures de control fiscal 1 de supressió de desgra.vacions. Adoptant algunes
de les mesures del contra.projecte so-

cla.l1sta. la ComissIó

d'Hisenda

ha

aconseguit trobar fins ara uns 3.000
núllons d'ingressos nous.
Al final de la jornada d'avui es
produ1 un debat molt viu entre els
membres de la ComissIó, referent al
procediment a seguir per a la. continuació dels treballs.
,
Els .socialistes demanaren una del1~
beracIó immediata. de llur contraprojecte, però el Ponent general, senyor
¡La.moureux, declarà que preferiria. re-

Brno (Txecoslovàquia). 22. -

S'estén la vaga dels
transports
Londrell. 22. - Segueix la vaga
del ram dels transports. Hron. fa
gestions constantment peu: tal d'aconseguir que els vaguistes repren-

No té èxit l'intent d'assalt a una caserna

Un mil.

La tramesa d'armaments italians a
Austria

organitzac1ó cooperativa aD.OD1ena.da
"Lliga dels ciutadans sense feina" 1
en l'actua.lltat compta gairebé amb
40.000 afilla.t6.. Naturahnent que en
plimer lloc es feren g.estlons per a
.
obtenir alguna subvenc.1ó sat1sta.ctòr1a cU!c.
de l'Ajuntament¡ però en vista que
Alguns pescadors sindicats. membr,¡
això DO era pO&Slble, els directors d'a.- de la Lliga, proporcionaren les eJn.
questa Lliga decldJren actuar pel seu barcacions; els grangers de la vaU de
compte.
Yakima autoritzaren, els SCl1$e feina
Es d'advertlr que els tres primers a colllr les seves patates i els seu,
recursos de la regió de Seattle són la fruits 1ovendlbles; dels propletar!.s
fusta.a la
pesca 1 l'agricultura..
m ha- boscos es rebé l'autorització de taI1a¡
via,
conaeqüència
de la paral1t.adó
alguns arbres. 'Uns donants genero.
sos, en Vista. de la bona marxa de
l'afer. oferiren camions a la LlIa
S'organltzaren e]¡¡ equips 1 començà I
D'UN ESTUDIANT
compllr~ el programa. del prove!.
ment.
La Lliga va estendre el camp de
llurs activitats. Entre els seus men.
bres compta. amb sabaters, S8$t~
barbers, ebenistes 1, en una paraula,

dt,

amb tota mena d·artesans. Als local!
que s'bavla proporcionat la LUga s'!ns-

tat de]¡¡ noms respectius lea quanU.
tats lliurades; el repartiment .. b
d'acord .amb el nombre d'individus da
A GRECIA
cada familia 1 amb l'existència o absència de criatures en ella.
Sembla que Venizelos té m ba un dispensar! mèd!co-<>dOll.
to1òg1c 1 una farmàcia. on s'h! pre&>
la intenció de dissoldre ten serveis gratu1u.; un· centre de JO>
partiment de llenya per a la eaJe!...
Pàrlament
c16; sastreria. sabateria, repa.rac.ló
Atenes. - La convocatòria de!! Be- d'automòb1ls (per als de la oomun11a1,
nat. feta per a demà & la tarda, és naturalment> l" en li, tot l'estricta10terpretada als oerc1es pollt!cs oom a ment ne~ssar1 per .a la Vida.
l per tal que no manqui res en
indici de la 1otenc!ó del Govern de aquesta
comunitat, se celebren balls i
demanar a l'Alta Cambra la dissolució reunions, en les quals no escassegen
de la Cambra de diputats.
ex<:eHents atraccions, perquè també
Com sa.p tothom, el .·senyor Ven1ze- entre els seme fetñ.a hi ha bons aro

el

los té al senat una. majoria enorme.
. Fins ara no ha estat facilitat cap
comunicat t'1i~la.! respecte de l'objecte
de la. convocatòria del Sena.t.

tistes de "music-hall", m,úsIcs, et<:. En
aqu_estes d1ad~ nada.lf!nques s'l1lUl or·
ganitzat grans festes. amb arbre de
Nadal, llums, Joguines, cançons, mú'
sIca, etc., de manera que tots èls ha·

NOTICIES DIVERSES ~~:,ts!':iu=p~:,"'ts~Públlca queBenlin, 22. - El ¡¡der cron.unIsta
alemany Tahe1ma.n ha estat cridat
a Moscou per podar dè la sltucló
del partit.

• • •
MoIl/t~er, 22. _ L'Audiència
d'~rault ha. condêmna.t a la pena
de mort un individu anomenat Miquel Patau, de trenta-vuit anys,
d'ofici flequer, que en 1931 a.ssassinà per robarIa, la mestressa. de
l'establim'e nt on trebD.llava.
• • •

En resum: l'èxit ha estat tan grau.
que ja en algunes c.1utats veïnes s'imI·
ta. l'exemple dels de $eatUe, i enllt
aquestes agrupacions s'ha. organitzat
un wtema. d'intercanvi que, .segons
sembla, dóna. exceHents resultats.
Es a dir. que s'ha trobat un remO
pràctic contra la,' criSi existent. S'ha
demostrat que no existeix. la supero
producció, sinó la disminució del con'
sum, degut al repartiment defectutd
de la riquesa en l'actualitat. TnIA
aquesta gent així organitzada menja
1 empra. productes que, d'haver tin·
gut diner, hauria comprat, però que

• • •

za.ts o, millor dit, que l'economia del

Morella (Mèrlc). 22. - Han es- nostre món és massa art!!lc!al.
clatat seixanta caixes de dln.amlta.
que han causat la mort de trentaVICTOR VICALVAlW
tres persones.

• ••

Nova, York, gener de 1933.

París. 22. - S'ha celebrat el centcinquanta aniversari de la fUn<ia._1l11c.a.na sobre els deutes no hJI ot"
cló del teatre Odeon. HI han ass15- Ilibat encara a. Londres. Es gu~
tit el president de la Repúbllca. I reserva sobre I assux:>pte. Es ta
nron.broses persona.lltats de l'art I saltar que serà dlflCll per als"",.
de la llter",tura. La festa ha acabat nyor MacDonald I Nevll1e Gh oir
amb una brll1wnt desfllada dels M- berlam rOlruld1dre lla.rg temps 1'"
Tànger. - Amb referència a la 10- t15tes que han treballat a 1'000eon sents de Londres, I s'expressa lot"
fonnació publicada per" Ahora" prop
• • •
. pin1ó que el senyor RunC1Jn8,Ill'

l'escasseta.t de xavalla, pot a.ssegurarse que part de la. qual manca a Madr!d, es troba en aquesta ciutat. on

l'abundor és tanta que dlti<lu1ta les

operacions 1 produeix nombrooos entrebancs.
Paris. - Un comunicat publicat per la. Comissió d'Afers Estrangers de
El petit comerciant espanyol es veu
la. Cambra precisa. que durant l'exposició que sobre l'incident d'Hlrtenberg aclaparat per aquesta moneda., amb la
féu, ahir, el sots-secreta.r1 d'Afers Estrangers,· senyor COt, aquest declarà que, qual no pot realitzar el total dels seus
siguin les que siguin les explicacions donades pel canceller :federal Austria pagaments, Ja que els Bancs, 1 entre
hauria. d'ésser considerada com a responsable del tràfec d'armes p~ocedents
d·rlAlla.
ells el d·Espanya. no admeten els paAfegi que tota importació de :rna.terlal de guerra a Austr1a és en efecte gament.s en xavalla.
contrària a. l'article 134 del Tractat de Sant Germen.
'
'L'escassetat de xavalla. podria reEl sots-secreta.r1 d'Estat d'Afers Estrangers afegi que el Govern francès me1ar-se només amb què la D1recció de
estava <UeJ)«)Sat a unir-se a les iniciatives que adoptessin els Governs amics Correus soHicités la gra.n quantita..t que
de Praga., Bucarest i Belgrad, més directament interessats que ell, amb l'ob- té detinguda en la seva caJxa el serjecte de fer que es respectin les disposicions dels Tractats de pau i del Pacte vel espanyol de Correus en aquesta.
de la Soc!etat de les Nacions.
dUIa'- .J...

l

•

Lliga decldl 1oterven!r. No era ~
ble tccar la fusta de les asselTO<!o •
però en els, boscos ve!ns h! ab":
ven els arbres. Tampoc no es DodI&
pensar en les caixes. de salmó ~
magatenui. però els peJxos vius ""
molt nombroses en les algü.. del Pa-

guin el treball.
Toulon. 22. - Es desmenteix ca- ara obté mitjançant e! seu treball
Malgr"t això. avui en set garatA més també oombla demostrat
ges el~ dependent.. han decidit ad- tegòrlcament que s·ha.gl declar..t
herir~se al. moviment vaguista. El ~p cas de febre groga. a l'.a.rsenal aquesta feliç temptativa el fet qUIl
econòmicament estem massa clv11ltnombre de parat« és avui de tretze d aquesta ciutat.

Hom assegura que alguns emgrup d'uns seixanta minyons ha in·tentat d'assaltar aVul la caserna pleats dels tramvies han acordat
sumar-se al moviment.
del 143.è regiment d·lnianter!a..
La pollcia. deprés de canviar al- - - - - - - - - - - - - - guns tret« amb els assaltants. alguns dels quals foren ferits. n'aga- G ran par t d e 1a xava11 a
fà vint-I-set.
que lalta a Madrid es
Hom no atorga cap Importàncla troba a Tànger, produïnt
a aquest assalt. La tranquillitat més
dificultats al comerç
absoluta regna a tot el país.

MANIOBRES FEIXISTES

del trebaU. grans munts de tusta ta.
1lada. en per1ll de fer-se malbé a 1et
asserradores 1 als magatzems. ~
abundaven en els magatzems oorrea,
ponents les caixes de salmó lnvelldl
bles i en els camps es morien leos Plan'
tes hortlcoles per manca de COInP":
dors. En vista d'aquesta situació •

tal.J.aren tallers, de ma.nera que ara
s'adoba el calçat, es cus la roba, ea
fan vestits, es talla el cabell, etc., sen.
se que un sol dòlar canv1'i de mà, per.
què en aquesta. República. l'única moneda que té curs, és el treball
En un antic _magatzem d'automòb11s s'ha !nstaHat el dipòsit oentral
de queviures, després d'haver fet en
pables siguin castigats. A més exigeix un indemnització 1 reparacions. El el local les obres d'adaptacló """'"
Govern espanyol ha decidit adoptar mesures per a la proteocló dels 350 m!l sàl'ies. Allà es proporcionen les vian.
des a les' famllies, anotant-se al Cl»espanyols residents a CUba."
-

tat fixats.

DEL

l~Stl

L'enca.tregat d'Afers d'Espanya, senyor Forns, ha V1s1ta.t
avUi el m1n.1stre d'Estat, senyor Ferrara, 1 11 ha fet ll1urament de les peticions espanyoles relacionades amb la mort de l'estudiant Gonzàlez Rublera.
El senyor Forns ha dit que acabava de fer lliurament d'una nota. llarga
i enèrgica protestant contra OIel crim comès amb un ciutadà espanyol. El
meu Govern -ha afeglt- desitja que es faci àmplla Justlcla 1 que els cul-

nunc1ar al seu informe abans que modificar els procedlments que' ha.vien es-

BOTADURA
DOUMER"

liSI-:

Havana. -

La policia ha practicat escorcolls als domicilis dels nacionalistes de Bretanya

aquest a.fer fins dimarts. .

Es interessant donar CO'IDpte al lector d'una temptativa portada a efecte
darrerament entre els sense .... f & de
la ciutat de Seattle. per tal d·.u.ujar
la situació angoiXosa en què es troben, ja' que aJmen,vs té l'avantatge
d·a..o.senyalar un caml pràct1c per als
que estiguin en oomblants circumstàncies.
Aquests sense feina han creat una

El Govern espanyol ha decidit prendre
mesures per a la protecció dels espanyols que resideixen a Cuba

A FRANÇA

París. - Comun1qu-en de Rennes
que la pollcia., prosse~int la seva m¡formació sobre els - atemptats OO'IhesOs
~ autonomistes bretons a~' Rennes i
lngrandes, ha realitzat nombrosos escorcolls ~ls oercl.es del Partit -Naciona.--.
llsta. Bretó a. Guineamp.
Una de les personalitats, el domicili
del qual ha. estat escorcollat, és el di!l'OOtor del Partit esmentat, senyor Flotte. e! qua.! ha protestat oontra la d!1!gènc1a pra.çtlca.da, que considera nIegal, car ell ~ra absent quan.>C$ féu.
l'escorcoll a casa seva.
..
.
També ha esta.t fet un escorcoll a
éasa. del regidor s~nyor Morice.

LA REPUBLICA DELS
FEINA»

'!

-

marà probablement part de

Londres, 22. -

f6'

La invitació am.e- I menta.da Delegació.

SÚBDIT PORTUGUES EXECUTAT

Per haver assassinat la seva muller i
la seva fillastra
, Nova York. - Comuniquen de Slng-81ng que :fa. dos mesos, en el ctJtI
duna d.1.s<:ussió :fa.millar, el súbdit Alexandre Núñes matà la .seva.. esposa. 1 ulli
fillastra seva.
Det10gut 1 processat. el cr1m1naI confessà el seu delicte. I per no a~
en ell circumstàncies atenuants. Alexandre Núfies fou condemnat & 1& ....de mort.
La. sentència.. es complf ahir, que :fou electrocutat el reu.
En morir aquest, donà nroves {!el penediment pel doble crim que ,. ~
m~tEe-

r

All)" lli, -

Núm, 3!.. ;6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:LA
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Les J oventuts d'Esque rra Rep u b licana de Prat d e Llob regat, homenatgen Miquel Badia
Interessants parlame nts dels diputats Srs. Dencàs i Fontbernat i del
president del Parlament de Catalunya, Sr. Lluís Companys.-L'adhe~
sió del President de la Generalitat
Organitzat pel" lei Joventuts d'Es- pl'omet-eu jlU\t alnb mi de seguil' els
qu.ern. RepubllcanJ1.. de Ca.talunya de matelxo& viaranys que l'amic Badia
Pmt del Llobregat, tingué efecte arur pa...."Sl el que passi 1 caigui qui caigut.
al ma.U, en aquella. població, un míLlargs aplaudiments.
ting d'homenat,ge & Miquel Badia i Capell I d'afirmació dels ideals de J'osA continuació parlà el diputat a
mentat pa.rtit paliLlc,
les Corts Constituents Josep
L' ~cte tJ.ngué lloc o! Joco! d<ol Casal
català I oomençè. R. les dotze del migDencàs,
d ia.
....
--Companys _ digué _. No és pas
OCuparen .k\. preS1.denCla, el P.::esident la primera vegada que vinc al vostre
del P arlament de Catalunya, Lluís poble a celebrar actes de joventut,
Companys, el diputat. a Corts ~06eP Avui hi venim amb més entusiasme
Dencà.s, ~ Boronat, ,la JU~ta. ~- Que mai a. retem1.3l' aquest esperit de
Uva. ,de I ent1t.3.t Orga~tza..dOla.. de. I ac- jo\'entut perquè es tracta d'homenatjar
te lhomena.t.Jat 1 dnersos lep"1.e6en - l'amJc Miquel Badia a quj tots conei~
tants de poblacions properes.
.. xem a bastament i de! QUa.! no cree
la llet condensado "la lechera", per la seva puresa
El senyor cano~y, en l.'epresemacJ.o necessari ter en aquest moment. un
i regularitat de composició i incomparable riquesa
de l~ J?\'e~tl1t~ d Esquerra de la po - I m~rescut elogi. Però si vull elogiar
en crema i vitaminas, és el millor sustitut del pit ma blacl0 feu us de la paraula en pri- I aquestes joventuts les quals un sector
tern. Les mares poden donar-la als seus fillets amb
mel' noc tent retna~r la. 1mPO,l:tà.nC18.1 de premsa dretls~a ha tractat en tons
tota la confiança que inspira un aliment els re Que aquest tenitt a mes. a. mé;> per trac- imrnerescuts fins de feixistes.
sultats del quol hon sigut proclamats immilloratar-se d'un h9~enatge a. lorganitza-I Jo d~c, companys, Que no hi fa res
dor 1 d~ctor . d aquelles Jov~ntut& p~l que les jovent.uts t.renqui n motllos a,nble s per mil ions i milions de sers criats amb
motiu d OCU~:H la presidència el Presl- tics i que ja haurlen d'ésser arreconats
élla sans i forts , l 'experièncio é s la mare
dent del. Primer Parlament de Cata- per sempre més. Una joventut sense
d e ' o ciència i Ia 11 e t condensada
lunya.
aquesta ca.ractel'istica l'evOluclonÀ.rla
.seria patològicflment una truita Que
L'adhesió d el P resident Macià hauria madurat abans de temps ..
Segu1:damcnt cI sen.yOl' Canony l1e .. xem, amics, que Ja joventut tlngU¡
és e I producte combinat de lo
gi l'adhesió a l'acte del P resident de I aquest punt d'agro:', car ja. 11 vaga¡·à
ciència
"experièncio ,
Catalunya que ta així:
. d'assolir aquella dolçor de la fruita
"!Lamento que no em sigui possible : madura natu~alment. SerIa Pl'e~~tUl'
t' ss1sttr personalment a l'homenatge intentar cx:iglr -U ~na responsa.bil.lta.t.
que oferiu a Miquel Badia, per la quall Deixeu-la .Que SigUI CO~l é~, ~r Sl no
cosa us prego que volgueu rel' constat tos aixf, 11 mancaria l essenC!3 de la.
la meva cordial adhesió a aquest acte. jovent.ut normal.
..
e tot i essent d'agraïm.ent per l'a.b- I Tots vosaltres - S{:gUl dlent - heu
:~aciÓ de l'amic que in1adigablement contribuït ~mb els vostres eSfOl'ç03 a.
Sociedad NesHé , A. ~ P. A" ~¡c:' .Loyetono,..t1, Barcelona , .
ha. treballat i treballa per Catalunya, I la COnseCUC1Ó de l' ~utonom1a de Cataenviarà gratuïtament o qUI ho sol-hcltI un exemplar del luxós Ihbret
és, al mateix temps, d'afirmació deJ:s lunya. Tots vosaltres .haur{!u seguit a.
indicant fès utilitats de la llet condensada "lo Lechera", ple d'apetitoses receptes.
ideals de llIbert.at i de Justícia que cada moment qu~ eJS parlamentaris
tots els catalans de cor esperem rea- ~ catalans ~ota el 8ll)3.t'8C. de Lluis Comlitzar. Us saluda cordialment, Fran- · panys anavem conquel'lUt a les C~rts
cesc Maclà."
de la RepúblicR ,. de mica en ml~:
Un llarg aplaudiment re6S0nà en aquesta autonomIa tan preuada. Be,
aoCabar la lectura d'aquest€s ratlles.
ja la teniu.
Al'3 però és un moment tant o més
. . ,
... )
,,_ a. qu è em la lna1-a:~tia per a sumar }Q meva pel - I'I Ue la fl'aternitat.
..
,
mteressant ,que tots aquel.J,ò)
Dl
só (Ap.iQudunenl,tC.
1
a el Que passi seguiré endavant el camí
Fe t ci siJenci feu us d e la pa- Irefetia, Ara és el moment del tras- sona. Q. l'homen~t.ge Que dediqueu a I Els ~ es, 110 n grans per a ~v emp m ja. que ,¡''OSaItTelS m'ind1queu
R
Miquel Badia. Un homenatge a. un e.y.toP...."lSl6, ho són pel que deIxen e&crtt que és el bo.
ra ula oc Boronat
I PM de serveis
del Govern Central a h
J'b
tota l' h,. ió del d'3,ven,. en el llbre d'or de la h1stò-, t t d C t lun ya Cal que Olne, 8.
ame en
ex~ns
~
•
No vull acabal.· les meVeE; paJ:aules
J G
-AmiCS - dlgué - em pla.u semPl,el' a
enert~l a et alsa
t' h
mot Ol""an.itzndor, tot eU UeialtM, etes-lI'].,.; m1reu sinó l'exem ple di: Grècia. sense r.emerçi.a.r de tot cor la presència.
prendre part en a.ctes d'homenatge sl en &Qll.e$t t~omen e. nos res omteJs p~~:.u~ent 1 genel'051tat de cor. He petilisstma en t.err1torl i en canVi del diputat llencàs, edl Cap del Par. avui em plau , represen A IUS1 prepann
.
Ió 1 ~
són merescuts, i per aIXÒ
p Clll'QSa.men
.
tà. a tingUt una vohmta.t singular en &5- '
grandio.sa
en el\' 111tzae.
~ pet"'_.
8.1.IW
Jament, Lluls C<Jmpañy., i seru;e domés que mai perquè es tracta de l'ho - I ~da.. a. rea Ilsstzalt'·
oca. llll'POlsI' ntCla Is1stJ.r a aquest acte per terul' l'honor ¡qu" ~ru:o qln:: en :;,ques!f5 momt'nts hem nar un fort. crit de: V isca Ma.c1à I
tm
.
l'JA SI sesu
m
e-mprnn
e
ma
elI
.
tr
"
1...."..;.
...
del
menatge a. un dels meus a.nucs més
tllos
f
1
ha
I de donar-li una fo~.'t1t. ab!'aça.da en de po!ar c~ nos e cor a • a ' r - - '
Tots el:! a..ssLstents contesta.ren amb
estimats, D'un bome jove l eons...<>qlient ' XQS mo
que a anyS s.nys . em- , aquests moments
¡nos~ demf' ~. !'S. que hem aeonsegu1t e[Jtusi~sme
I a.plaudlren llal1Ja. esque malgrat la. seva Joventut ja té una. prat a Catalunya la rep!'esenta~ló dCl l¡ _<En abra.çar-~ Ullis Oompam-s ~ ¡l'AUtollOmla hem d'U5ar dels drets Que
tona.
lla.rga vid.."l. exemptru.' Que representa Poder ce~tra1. no seria res ~~t qU~ Miquel Badia, tots els aasi.':otents apla.tt- ' en:s :-ecoOèlX <l'una, fonnQ que es vegI
El presklent llegt diverses adhesions
nlolt dintre de la. polftica cat·alana,
¡un C3.nVl c etanoJms sense cap p_o
pe ldebren d'empcu ma ll~oo&a. eotona.J
l una nota nova per a. la. cord!a!jtat de
poble de a
unya
, - . ,
! donà. l'acte per acabat,
Representa. aquest Jove l'anhel de la
De.sprés de portar a cap lquest act", ~ C~ta.lany? , c.:>ntr¡),tia a tota y!o!èn.cta.
Quina lmpor tA:
nCla Un<!r'la peI pobJe
.
ir
'
El seIl)'OT Companys, a causa del esDuUa. tranca 1 noble contra to~ les.
'é
et. d
les
J
us diré U.Des poque.s para.u1es, ~lt p,o- 111lm:?n'9. r.el' a aconsegu pt2t ~a nos~ves
us- QUes car al meu estat encarn. molt ! tr::l. Pàtria el futur immillorable que tat de salut" no pogué a.ssJst,ir a l'àJl'\t
coses tancades I r1d1cules, Es a dir Sl es ve: s ~ rau at en
' tes asplra.cl0Ql en les qüestlOl1S 50'
.
.
'..
.
Que n homenat€e de Ba.dia se celebrà
contra
"¡dèbn no em pennetrà
dlr-"OS tot el l toO~~ de<.atJgem.
. les actuac10ns tenebroses 1 e1'- etaJs en Jfi. cultura, en Jes ob l'les pu_
,
seguidament i junt amb el diput:.a.t a.
mèhques" d'aq~ que. es. tanQuen¡ bUq~?
'
Que seda el trieu dCSlg.
I Amics meus: Em fadigO molt t no Corté J osep Deru:.às es dirigí cap "
dintre d una. petita habitació fi. 00"
e n,
b
l
"totJ Es parla molt en aquest.s Illoru.cnt.s, puc seguir parl;i.nt, He esbossat, ~nl- B¡\.reelona Q.Comiada.t ~. apla.udiments
mon.tar i encaminar
les seves tnestTon- 1' e l "P,
tV"<' rest nOI ens a,u f 1~ se1'\I·'; . ¡ <ie la responsabilitat dels que gover- ' cament esbossft;~. un .seguit d'idees,
,
nos·re
en us: asmc sl a.u tonomIa
_
1 visques dels asslst.ents a. l'acte,
ca.bles amblclOns,
I . ~....
b tant' estorços ~~'fs nen i verta<lera'l1lent haig d'nfirmar que cada. una d'elles digna d'una. conterèn CO tr
U
"
t conquer,....:\ am
s
---"" ';.~
.
.
d
t ,
t
ta
n a aque a. gente ~w: ",e ~an jun 'L'CIa encara al poder central. Vo~ ~ gra~losa. Quan em poso aValL cia, p~l-Ò tmc la seguretat que
\'OS~ A pat d e company onia .
de t.ancar·se. h a.n de morlr lITemlsst- 1 l
'f
10
d pod
be del públic per a.ssahentar-me de qu!- altres lned.1tareu sobre el que us he dit
blement asfixia.ts.
emtr exereIf ~~c ns de 1
ertèrn
&; la volunta.t del .seu cor, us haig . i en treureu la mateixa. solució que jo
Bona. part dels assistents aJ. m1t.blg
,
.
nos es per a cw.¡a una. e es DU'. les
'
.
be d
la.ta.r' J ••
L'homenatge a MIquel Badla, és
.
t
Cat.."Ü
' Assis ¡de dir, francament, que ra t.emps que! o sigui que hem de procurar rc!ermn.r que a.ca m e re
Ull\r..'\ren sel'homenatge a totes aquelles JO\·entuts ~ ~~~~n t~ t O dunY8.:br
veig una confusió. Veig en el poble la nostra fraternItat i el nostre
gu1da.ment en un dinar que també torque ell ha. sabut ol'ganltzar 1 dirigir f'
tole"
n a 'J fitxa'" PU d lC, en un desig de renovad6, un dC.'31g de dei - sia.sme en pro d'aquella Pàtria espe-, mava part de l'homenatge ft, Miquel
b
.J. •
• A~
s per a reva or llder ca
. ritualment gran que tots desitgem.
Ba
dia. OC Upat,_. ..u.1d.
..... 'A n"esldèncla
ultra
am un gran cnce.l\>
1 que ens 1O'\l.ldl en,__ tri"
t Ja. una. xal' de banda la. vella polit·ica l. segmf
Y'
,
. . e ~ a vuclons assa
s a. com
,
j
el di tat J
F t
quen com hem de desitjar que &lgUl h
f t els lt
bl d'Eu
enda.vant per camtn:5 de renovació, i
, 'ovació feta. a. Lluís Companys en I homena.t at.
~u
osep onl'eSde
'
osb: e tal
an e
3: res po es
ropa Que é
l.t
bernat Ramon Pa.res eap de les Jov~n 1dor d
e ¡a, n
'a
a unya. a.vui ocupen la davantera del món.
s natural.
,començaT el seu parlam.ent, fou en"
•
NOSaltres voldríem que el ~ble sencer, Jo no Crec ue es
ui a.rribar a la
La generació passada devia ésser cara més formidable, sl és possIble, en ventuts d'~uer:a; Glbert, Carol. Roc
est,és sadollat d'aquest deslg de re- I
1 t fellql· t Pug ¡ t'
J
molt avorrida, ca da dia passava «:11 ac abar Jo
Boronat, PujOl I Font. CRl1ony, Valletil , pel'O s mc a.t se~.
nOVació 1 que com un sol home s'1n- ..::omp.ea
d mateix tot era. semper igual. Però ,
¡honrat, prestdent. de J'E. R . de Pr a t
P "d'
corporés a ~uest.a. organització qUdrgJ~~t que a~b e~l1nostrel e.sp~n i~ ara. n~' és aixi; la joventut. present hO :
del IJobregat, i d'altres.
iI1O.~és desitja donar dic3 de glòria a la d': ~~re:~. r.atu~ f:~:~. ~a~l:~a . ha remogut tot i en :em~ure-h? tot, Ii A r~querjl~nent ~de Ja rMes~ en; El dinar, en el qual hi prengueren
nOS¡,ra,
terra.
elI" nou
esperit
' romp 1e~ .I l'ànima . cada. dia més mqmcta Le més
Cfa pqr a segUi ament
Iq::.:! .. part uns 200 comensals trB:l1scorregué
i J
d"Es daquest
J
1
t
no é s passI'bJe que el resol
gm
e nou esIg e a. po lt ca nos·ra
I" j
d J
Jt o
. apetènCies. No és com ab~ns q!.l.;! c:.s
B d". Abans de que' pogués en mig d'una gran companyonIa,
oberta 1 franca.
~men, .sense a 11 e es a r... s na- poJl"tl'CS f.i"[, semJlr. els mateixos disa lc .
litat
rÒ
....
'
l'1 FE!r-cn us de la paraula els senyors
El divorci del poble am.b la pOlü,ica I Ctlss,Qn•
I s,, peh .l e1 pot mlllorar
d'. mol
. - l' CUfSOS afegint
un '4latlguU1o" n l'acomençar, tots e l s assistents
im
m os que ens 11"°-ClXi!n
'
-segui dient - és el fracàs més gran h' b s e_s tO J'
b
'~ó t ¡cabament
d.a cada paràgraf I el poble
ofrenaren Ull llarg ap laudi~ Dalmau, Ca.rol, Pujol i Font, Boronat,
de la. d
rà' El
ld t
d t i a oquen to a a. seva. a negacl, O-I
t
Canudes, Cruelles, Borunatí i d'altres
t
emoo (:Ia,
mar a ge e. 0- ta la. seva. intt'Higèncla i tota la seva ja esta.va conten,
.
Jnent a peu dret.
dels quals no recordem. Tots parlaren
:es les classes socia,ls amb la polltica t · t t
Dintre de la confusió que us he d!t
en tons d'estimació, adhesió i apreci
activa, representa l'engl'andlment.
au on a .
..
que havia experimentat, he obs('l'\ at' Am1CS - dIgUé -. Jo no pen~a.\'a
J'h
t' t
1 .A_
Catalunya necessita " aVlU mes
. homes
, ,
omena Ja .
~ per això que avUi• em plau ve, que també que es pOden tl'OIY.tr
de, p'
... !..al. en aqu..<>. s t ac t e, 1 mo1t mClly:s~ I a
~ir a parlar-vos, obrers, perquè la po- ~ai, un Govern r(P.'~ perq~è s~P!ga
l' bona \'oluntat àinlre
tots els secto.s dczprés d'haver-no fet el President del
.
.
Jlt10a s1guj de tots, La Joventut ha ?ella un pobl-c fo~t tambti, .b_n l11me poliries i no poHtics. Cal que <:ls ho- Parlament, Lluís Companys, però ja. Pregat pels aSSIstents. el d1putat
d'ésser recolzada pel' tot el poble ca~ l sumament jus\icle:'. He dIt.
, ,
mes de responsabilitat mcd;tin car no que la presidència m'ho demana, no
Josep F01ttbernat pronuncià
talà be"
Una. ovacIó formIdable COl'Ona ~es
.
. 11 f
i
d' igi é
es
'
o lnt al mot d'ordre de Cultura'ld Q
1 do Jn
Del à.s
,sabem Sl els cquivocsts som no;;;alt.l\'s em 'ou
er pregar
us .1', r un
un ,abra11dat parlament.
tenint per armes els llibres 1 per únics arr _res parau es,
sep
1c.
bé els nostres contrillcan~, puix qu~, poques paraules. Paraules unlcRm('nt
'.ll'OOed1ments l'amor que és prolJietatl.
,
tOt pOdria esser. Jo \'oldr¡a qnt tO:.:i·p.:r agrair
que em
-AmICS _ digué _: No he pogUL
Utl1ca. de la joven~t per la qual causal En dlsposar~se a, fel' us de la pa- els ora.doi'S Que s'adrecen al púb;!c eS ~ueu que jo d:-cl!no :l~. complJlYs que i p~r;ar en J.'act.e qU~.s'h~ ~eJe~rat,Jb&nS
aVUi en homenatjar Ba:i1a, homenat-.
ra.ula el PreSIdent del Parla- ldonessin comp(~ d'aquo:>·.:'\ !'~~pon.<:a- JUI!L amb ml han sab<l .. des dels rt:n- d ElQ.uest a. causa. d ha:",el Qlriba.l. amb
8'enl la. Joventut tot dient-ll que ell ja l
LI '
' bilitat.
gles de les Joventut.s d'Esqur:rra com- I Wl Xic de reu'às, però aprofito el
~p com tots l'est1m:!ID 1 com estem
ment cata ~1
UIS, o~lpanys,! Després d.;! ~ts !llU: lx.Ibit.Jts de la pUr amb el seu deure ll&tl'lòtic.
tre prec per a adreçar-vos u~;; J)I)."
djsJ)OSats a seguJr-lo pelo; seu-s mereitots els assistents h trIbutaren guerra ¡ a.ra que toquem els l'rsultats
Si l'he accepta.t. Sl accep~o alt.re,s 110- raules.
Xetnen~.
.
,
,1
una llarga ovació a peu dret. !1 les inquietud.5 que ha Cl'eí'.t la. post-! mènatges que se m'han d.:d1cat és
Hi ha gent _ afegi _ que són ta~
Ell, l amic Badia, no \la. qu~ 1 hoF
1"1
. d' ~
gu"'rra s'ha de tornar o. n:fer l'anima perquè crec que no són paa a la meva. envejo50S, que quan van a un enterra.
rnenaLgOO1 a ell, l'tl1ome, vol qu~
et e SJ CUCI 19ue:
de "les' joventuts, IIn. de c.:l'cal' Lfl.Inbé persona Pa.rt!cular, sinó a. la meva ac- ment, voldl1en éssel' el mort. Ara en
,
velem
en. cJl la. trajectòria Amics de Pra.t de] Llobregat i d'a!- la fó::mula que impossibiliti l'exp!o!ació tU3.cló pellUca que jo crec
enca- ¡aquest cas, el mort ets tu, amic Ba•
..guida fins ara 1 que Unc J. seguretat ""'~ pobl<s que m'cscolku: He fet un 1d. l'homo per l'holn<, Però s'ha d'e- minada i que la vostra presenCia acl¡dla. Però no vull usar més aquesta pa...
<me &cgulrà f3Cmpre més..
gran sac:r1f~l, que no em dol, d~ deixar vitar sense v{'s,c,ament ~ sang,l>~>r mlt- dem08t!'a que no valg errat. Ahi é~. raula, Vull dir-te que ara tu et.c; el
A1xt és que, ~l ac3.ba.r Ub prego qu~ ('] llit per pl}me-l'a v('llada degprés de jà del con\,.mc1m('nL de la p~.rsU<l:)sjó que us pro:neto de tot cor que passl nuvi. Es de tu de qui s'ha pariat ('1\
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No és ara, quan

s'ha deixat sentir
la necessitat
ct'una penitenciària colonial.
Aba:ru dels darrers successos estaven ia les pre30fU abarrotades
de presO$. Si mal
no recordem., el
fet d'hamr cU·
nunciat aquesta
inconveniència lou 14 causa ()C(lsional de la dimissió tIe Victòria Kent com 4
directora de Preson.
A Espanya-, com. a tot arreu, e$tà la.te1Ú una revolució incubada per la
suggestió' de Ru.ssia. Es una t1Uignificcsn.t minorÍ« Z'adscrita a aquesta revolució: però els procediments de què es valen multipliquen la "eva: torça d'u·
na manera c01¡...:riderable. Un lwme sol, amb un4 ,,-i6tola, 12-1tW un rifle o amb
nn lusell, ~s molt el dany que pot causar; però si aquest llom!! té vna bombo.,
ja no és possible calcular la pertorbació que produeix en llanç{(r-la contra
coses j persones.
Els criminals més nats no són de tanta cura com c;~u.ests llallcabolll.-bes
que feren acte de presència. a Espanya del 8 al 12 del mes actual.
La seva delinqüència. és m.olt més greu qu~ la del lladre, parquè pot robar per necessIta.t. 1 mé3 greu.. tcmbé que la de l'a ~sassi, perq1t~ pot 'I1wtar
en un nt07l¡.ent d'acalorament passional contra U'l'Ut determinada persona. El
terrorista en llançar la seva bomba no satisla cap necessitat fisk>!ògtca ni
espiritual; no destrue~ a qui té per enemic; atem.pta. contra. la. .!ocferot. 1
la soctetat no pot donaT 413 terroristes el mc.teix tracte que all altres delinQüents.
Està bé Que no s'executi en el Vil patíbul el.. terrori.stf.6. Peró no Iw està
(lUe aquuta mena de delin.qütnts vagi constituïnt
gran part de la. població penal a les nostres presons.
¡'
Per això apLaudinL l'acord del Govern d'establir una colònia penitenciària, on millors condicions es reltndxin, per a. la finalitat que es persegueix. Com es de suposar, fMa de la metr~poli. A les colònies. El ?nis lltmy
possible.
El cas es de tanta u.rgència, que sense perjudici cZ·.,wr fent tot aixó,
cal int1Jrovisar la part d'això que de 71lO1nent es preclsa.

(RON'(A.", \ /.l
D[

MADRI

"'UI

Especific de l'

IAh·1l arn·b'a 1'«España ,
num.
ACTES DE PROPAGANDA
ELS ESTATU'rS REGIONALS

-

PER L'ESTATUT GALLEC
Vigo, 23. - En a.lguns pobles de la
regió, se celebraren ahir mítings de
propaganda de l'Estatut gallec, mertüxellt destacar-se els que se celebraren
a Tuy, Fuenteareas i Mondarl, en els
quals feren ús de la paraula, entre
altres significats galleguistes, els diputats a Corts, senyors Suà.rez Picayo,
Ca.scelao i Otero Pedrayo.

Càdiz, 22. - Els peliodistes tenien el varen, dient-los que a l'estació els sepropòsit d'anar al port de Santa Ma· ria. permesa la comunicació.
ria en un canot automòbil amb motiu
En fer-se el desemba1'Cament, hom
d'haver-hi allà els deportats que han constatà. que mar.ea'Va un deportat,
retornat de VU1a. C1sneros, però les Honorat Manera.s, el qual restà.. at nt...
autorita.ts militars l de Marl~ta no ho x~ per estar malalt.
EN DEFENSA DE L'AUTO- permeteren,
Els viatg"rs mostraren !lur de&I&
NO MIA VALENCIANA
A les primer.,. ho,,,,, de la matin.- d'ocupar un vagó de pt1mera - ,
da el moll era. desert. A l'estació del però no els: fou permès. Digueren que
València, 23. _ A Sagunto, s'ha ce- f-errocan11 hi havia un vagó de ter- el viatge durà .set dies, els tt'eS prt...
lebrat un acte d'afirmació autonomiS-¡ cera. classe per a ésser eng:wxat
mers molt durs a conseqüència del
ta. ien detensa de l'Estatut valencià. COI'reu de Madrid. El -cotxe, però, no temporal. Conten que arn el:5 han es...
Han pres part en -ell diversos oradors ostentava. cal) indic9.ció de dest~ció.l tat guardades més con.s11leracions que
representant eis pal'~ Its po1ftlcs de Va- j El cap d€ ¡'estació digué que no ha- en el via.tge d'anada. Durant el via.tcc
lència.
via rebut cap ordre.
de retorn 110 veIeren el comandAnt miEl vaporet "Adriano n", que és el Iitar de l'expedició. L'n-marquèa lIe
HOMENATGE DEL CEN- destinat al servei de vlal.ge.t"S entre GandUl contestà Ull telefo""ma que li
CA.<ltz i Sant I-uC86 de DalTameda adreçà la 3e\"S muller.
TRE DE L'EXERCIT I L'AR- Quan hi ha curses de braus a Jerez" El trasll.t al port de sant. ~.
fou fet pel gua;rd=tes "Laraeho ,
MADA AL PRESIDENT DE es dirigí can. • ¡"'Españ. núm. 5".
Referent a la fugida dela confinats.
LA REPUBLICA
ArrIbaren al moU nombrosos fami- digueren que no en saberm res tina
llars i amics dels deportats. COm qtre després d'haver estat reaU1zada.
Càd1z, 23. _ Al cent1-·e de l'Exèrcit i el fred era molt intens s'encengueren
A dos quarts de vult del vespt'Ie el
de l'Armada s'ha celebrat Ull home- grans fogueres.
vagó en el Qual via.tgen els deportats
nat.ge al presLdent de la República, seA dos quarts de set l'etol·nà. el va- fou ooRocat al cap del tren t"IJIrft!U..
nyor Alcalà Zamora. Es descobrí, als paret amb els deportats, els quals sor- Vigilen els deportats vuit agents de
sons de r·'Himne de Riego", al saló tiren en grups amb llurs eqUipatges. polici.." i vint-i-cinc guàrdies d..M8II.lt.
d'ac~s de renti tat, un retrat de S. E. Els parents pretengueren apropar-s'lli, No es produí cap incident al moment
A la. cerimònia assistiren totes les au - però els guàrdies d'assalt els ho pn- de la marxa.
toritats, els cOllu:mdants dels cossos de l
la. guanuciu i els capitans que es tro- ......... ~110- ..................................................~~~ ...........
ben a Càdiz realitzant pràctiques.
Pronunciaren discursos el president
I¡del Centre, senyal" Pau Bernardo; el
com.ndant mil1tar de la plaça, l'alcal- ~
de de Càdlz, senyor Manuel Pinto i

all

! CAMIONS

(~IANCA DE vioOR SEXUAL)
D. la eyaclllacló prema!ura (pérdues SEminal.); deIa febl.sa y
molt eflcas p e:r a combatre: la NEURASTEN I ", en Iotes les seve:s

COTXES

EL NOU ALT COMISSARI,:

ELi' RECANVIS

AL MARROC, VISITA
MINISTRE DE LA GUERRA I

maniruracion •.
es el més poixanl eslimulllnl de raclh'illIl neuro--e..spino-mêduJo-genilal.
Sinérgic i homo-cstimulasa de Ica gJanduJes ínlersliciclls. Producse plo
riglandular, complelament inofensiu. Mai p~rjudicà, ni lesiona cap orgue,
No conté, ni eSlricn ina, ni fosfurs. ni (:lInlêirídes, ni cap altre medica-

ment excilanl.
PRO DUCTE M.\ONE E l NSUSTITUI 8lE PER A REC08RAR
LA P ERDUDA FELICITAT CONJUGAl. PIlOSPECTES GIlATIS

T AL L E R

~

Madxid, 23. - Aquest maU ha celcbrat una extensa. conferència. amb el
ministre de la Guerra el nou Alt 00misssa.ri d'Espanya al Marroc, senyor
Moles.
El secretari del ministre de la Governació en rebre al> periodistes els
ha. manifestat que les noticies de tot
Esp..1.oya acusaven tra.nquiH.itat.

n i el rUI1cionamen1 dels mateixos.

"

eHE VRo L ET

:i~e~IPutats senyors soa i Muñoz Mar-

ASTENIA GENITAL ClMPOTENCIA)

Labor6/oris Farmacológic3 del D,. W Du/rem

Els deportats foren traslladats a l/estació
i emprengueren el viatge cap a Madrid
en un v agó d e tercera cla sse

,.

CORcessionalis ,.

"AUTOMOVILES, S. A."

,

Preu: 2175 ptes.

Còrsega, 302 i 304

(elltre R, Cataluoya i l', Ornei'l

...'" "'"~ ............."".......,....~~~......... "'........... ~.......
DES DIl GI>'TAFll. EL VIAT- conducció i pl-endre not3 de la proGE EL F'EREN EN AL'TO- testa formulacrn pels deportats.
UNA
BOMBA
A
UN
aqu~st.s momell1..s. l jo que sé el que
drem nosalLres luat.eixos sen.se e,sO~L"IBUS DE LA DffiECCIO
representés, hi tinc un deure.
càndol.
CONVENT
K<~ ALGUN&S ESTACIONS
DE SEGURETAT
Jo, el diputat oficial, aqueU diputat
La. República Catala.na, que Macià
ELS FA..1\in.IA1lS EXTERIOoficial que abans portava aquells colls tenia eu Wl recó des de la \ingud.a
Granada, 23. - Al torn del convent
Mam·íd, 23. -.a les set del mati teRITZEN EL SEU ENTUSIASaltíssims i lluents, que ún.lcament ana- d'aquells tre.s ministres. l la tenia en j de San Bernardo el porter bi trobà nia assenyalada la .seva 9.lTibada a
ME DONANT CRITS BEN
o
\'a al seu districte per a as.:.-1:stir a les tUl n~có P2rquè eoenra era petlte¡:.a i u·......... bonlb-... ....
"mb el ble encés, V.. ·"'er
t ....."..
Madlid el tren que tl·anspo1"tava els
SIGmFIC.\TlUS
pl·ocessons a portar el tàlem i que no tenia dents però ara ja camina i apagar-lo i evitar l'ex1,losió.
deportats. Moll, abans <te l'hora d 'ardesprés fe1& un d1scw·set de ci.rcums- I ha. posat iotc.5 les dent-s i caminarà I
rlbada. acudiren a l'estació nOLubrosos
Sevilla, 23. - El tren corc-cu de Oà.l.à.l1cies i marxava satisfet f1.ns a, la. I cada dta millor perquè cada ciutadà,
familiars 1 am1cs d·aquells. També bi diz .es deturà a l'estac.1ó de San Becnova processó. Jo el diputat oficial que vert.ader català, ¡"ajudarà a ésser cada
havia mC.lts periodJstes, El tren COI,'- na.rdo. S'hi trobaven molts fa.m1U.ars
n.o he "ingut a. portar el tàlem nl a fer dia més gran i més justiCiera Q,ue és _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _" _ _ _ l'CU de CàdiZ arrlbà amb algullS nu- dels deportats que' saludaren a aquesta
<tiSCW'set
.. de" circumstàncies et vull dir, I com la volem.
llutS d<c retard. Els qUe es trobaven i donaren visques .signi6eattus. Entre
les estaclons de Jerez i Utrern, l'eX..
amic .oa.dj.a, tu que has estat diverses , Una ovació llarg.uissim.a ressonà àesR E U l'i I O
CLA..~DES1:~ A. .a l'estació veieren a.mb la consegüent
mlU:quesa. de VHl.amiranda, que viat...
': cgades ca1unmi.a.t, ets rorg'anitzador prés de les paraules de Josep Font·
de l'orore llOStre. St, Badia, tu ets 1'or- ' bernat.
SORPRESA : DETENCIO D E sorpresa que els deportat:; .no venien Ja.\·a en Ull vagó de pr1mel·.. &mb &1en el tren. Els pcr.ioà.istes s'assaben·
ganitzador de l'ordre i cm plauria. que
Bad1a parlà en d.artel· terme per
YIN'r-I-l.iN 11\'DrvroUS
taren que d cotxe 011 efectua.ven el tres familiars dels deportats, J'i.Qd.i.¡ho scntiMiu aquell& senyora.ssos de la agrair les proves d.·afecte que havia
.
posà repenttnament. El coml:us.ar! en...
Lliga p"'...J·.què .s'esgarrifessin i en Un,. li estat objecte i una vegada més proEn un bf\r del P:l~eig Nacional, on na.tge. fou desenganxa~ ;¡, Getafe i. carregat de lA vigilAncla del.1 depOr,
J'
l'
.
té
..
.
des d allà ~n autoòmrubus de la Diguessm envc a., PUlX que
a E..~uerra. p me fel" el que calgut per l'eng-ran- , té el local el Siru:1lcnt MarftlID, la po- , recc:·6 de '00"
'" d epol~-ts
ml.. ta.ta autoritzà l'U--I11Al'quès de Vil.la"
'""'6w·etat , e~
~
miranda perquè paosé-o¡ a.1 cotxe do pdcomptem amb Wl tècruc de 1 ordre.
dlnrent de Catalunya.
ha. 5<01"1-61 aquesta matinada una !·t
f·
• __'1~d3.t&
la
.AhA de
5eguidamcot Fontbernat parlà de les!
.
i li ar" Ol.en ~~
a
pl~
mera i romangués amb lA sen. e3p03J.
seves campanyes electorals en aQUelll 1
reunio elandestina, 1 p~·ocedi a. la. de-¡ Ot.la.da.laJara 1 els d\'Us a la de Ma- meutre durés la 1nd.ls¡Josicl6, Aid bo
comarca. per a acabar dient que en les, .... _ •
lenció de vlnt·l-un individus dels que dnd .. D.ure.nt el viatge no ocorregué féu. i , quan la seva esposa mJIlorà. fI6
properes el-oociorus DO hi h~ d'hal"cr ~ t
~
, alií ha.via.
cap InCIdent.
reintegrà al vagó del.1 depolbts.
un poble en cI qual ~ malo:,. muru- '
Se'ls ocuparell UllS lulls cland..tin"
UN N OTAJU A.lXEC" ACTA
clpal no pertanyi a l Esquena de Ca- ¡
l' l ió· ·
ts
1 e
JOIES VERI'l'AB(,¡;; OCA8l0
talunya
adreçats a op 11 1 Slgna. per a .
D E LA PROTESTA DELS DE.
CONCURS DE CARTELLS
la
,.
•
I
.! O' ERI!\ &IAGRI!I_'I., Tallers, U
A
'In
.. all d· t l
J
t ls
N. T., en els qua,.., expllC8.Ye.1 e s anPO RTATS
CODI> UACW
. u m :es oven u I' El Consell de ".Fira, de B a r c e l o n a " .
,... ,
PREU PIXE
d'Esquerra dtgué que hi ha. qui les
.
.
teoedentG l els fets revolucionaris dd
Jerez de la Frontera, 23. - Ell a.l1.1...
I crida.
tots els artistes naCiOnals a acutracta de .feIxistes. De feixistes, digué, I d1r al Concurs de Cartells pel' anun- ! passat dia. 8.
bar el -correu de Cà<ll.t es detul'à Wl.S
perqu~ no saben el que és el fclxLcnle. clar la seva sisena manifestació.
I1 Els detingllt.s esta.n a la DlJ.-ecció dc moments. Pujà. al vag6 que condula
OBITUAn1
JOlv-entut~dlsetrgU~Utdeln el,ctamí d.rC - A l'estatge de "Fira de Barcelona" .1 Poli.cia, per tal que siguln revisats llurs els deportats un notari per a. ai.xeoar
urer quan n e e par 1 o on ~ lf ii ·
•
acte de la manera com s'ha fet la. Ha mort la m are d e l nos·
"I
I
. és
se ac Itaral1 les bases d aquest Con- antecedents
guI hI .UA qu no e seguelX
perquè curs.
.
es decanta massa cap a Ja drcta o cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A//deS.nf",,.,SO.SARCELONA-'!elúQn/36J,
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~::;:~erra¿'~lt~~:~ és l'únic do13¡
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F O T O GRA VAT S :

que feren la. g5Wl herÒLc& de Oacra.f
:
que ha ~guit sempre Franc&,ic Macià.! L'Ateneu Eucic1opl..'dic Popular (Car- :
De Prat de Motl1ó també n'hl ha pocs I me, 30) té orga.l1ltzats els· a.cteii .se- :
qua hagin esL'\t sempre fidels, ~rò! güents per a la pr:.-sent setmana:
:
ara. han d'entrar per l'~a1a. de ser- j Di.lluns, 23, a les vuit. - "Conside- :
ve! mentre que nosaltres no p"rqu~ racions sobre l'esport de la nata<'ló i :
és
qui té la raó i sempr~ e~ h~ !~c~~~,~jÓ de p1sc:nes", per Llu!s 8ancsUOl.at encara que ens hagi renyM
D1marW:>, 24, a ic.\ vuit. _ "El impe- :
alguna vegada.
r!.:.\tismo noneamericnno", per l1ntel- :
Nosalt~-es els l"cb...'ls de primera ho- 1~tu9.1 haitià doctor .Beauge .Bercy.
:
a, hi ha hagut mOl.lents que hem esDimecres. 25, a les vult.. - COlltJnu..'\ :
tat arrcconats p~rò ara foragu9.!"cm els d curset púb1tc sobre maJalLi~s ~exuals, I
que no s(,!} mere1x'~ors d'altra casa.
:1. càn1:~c del dOf':tor Torra Bassols.
Ara ser~ el moment en Què es ¡>ru:- CoD~.OU~, 26 . !\ do.c; q'.l:ut3 dP vtli~. - :
1 .A . •. ~,
'....
••
•
rU..l\ua e 1 curs-.:;t dc L1tet"atW"1\ lta- •
t\l<~ ~e¡lOsu.m::;ll", a nut~.u.olll13. Ara ve- 1
• l.LO..ua.. pel prof~ Joan Moro de l€s
n~'n els pnmcl's CounlCtes que .n>sol - ~o Ii.a1.1anoo.

Macià

II

F O TOL I T S
CONSELL DE GENI, 44(, 8A.ROELONA
TELEF, 55531
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ll'e company J osep
Maria Fl'ancès

El nostre estimat compauy ~
Maria Francès passa per la doll)1'O.51to
&1tus.cló de wure mOl·ta. la. seva mare·

:
: J03epa Ls.d.rón de Oeg9.IlUI., v{d.ua df:
Fr-ancès, d.espré.; de nou mesos d'ê!¡er víctlma de dolorosa j traldora m:1~
: }alt1&, ha mort, als setanta-tres &Uf'
: d'edat, rodejada de la .seva fam1Ua·
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fa. el! cJJus amb trames
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No cal dir com els que rP<iactem "'J
pà.gine8 de LA HUM.~l\T bem sell>
~rt'Ccte pt-I a t.rebllÜi !I;··bca.ls • La u.a..trera ,......t. ,,~ la : Ut el cop dolorós que h3 dQfert el n08
.
.
•
oièDCU\ ¡::.·a.C8 a oreue: eo~J:lQ:
tre company Pnwcès. .al qual teJU
n ........." "......................! consta.r el nostre senttt <)Ondol. ....
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-«BORIS GODUNOF», al Gran
'f,ny

m.

LA HUMANITAT

Núm. 376

Pàgina ,

La' mar 1• eI port I

recordarà, tou mort 8 l'esea.1a del
Sindicat dic l'AlImentaci6, tenint a
una mà una. bomba. 1 Bo l'altra. una. - - - - - - - - -.........- ENTRADA DE VAlXBLLS
P IstolBo I un enc.enedor.
El ju!4¡e, des de la presó, es trasllaDia 22. - El vapor espanyol "Atdà al Jutjat, als calabossos del qual XUri''o procedent de Sua.n.sea, amb carAQ.ueste. òpera ha. estat considerada de gran emoció artistica i en l'llltim estava encara. Pere Gonzàlez, germa.- regament de carbó. _ El. vapor esCOJJl la millor obra escènica de Mus- acte. on el drama esdevé tra.gècUa, castre de l'amo de la. foneria d"Igua.- panyol "Ciudad. de Valencia.", proee ..
SOrg.skY; però nosaltres entenem que posà. de relleu llurs ta.c:ultats Urlques lada. on foren trobades les bombes.
dent de València, amb 62 pa.ssa.tgers 1
11 nrlllor és. sens dubte, el drama mu- i artístiques.
Després d'uns infonnes que el Jut- càrrega general. _ El vapor espanyol
"cal en cinc actes "Khovantch1na.... l bé : la interpretació que la resta
f ilità I
Ii
/)'
ja.t esperava, i que ac
a. po - "Ciudad de Barcelona", procedent de
"BOrla" és un seguit de quadros inde- del conjunt d'artistes russos donà el
d lx
elf te la. d
11
b 208
t
_rlents UllB dels altrea I, en canvi, difsabte passat a "Boris" fou una in- ela, va e ar-se sense ec
e- Palma de Ma orca, am
passa v-é
rrect tene16 del OOnzàlez, el qual sort! a gers I càrrega generaL - El vapor
"JOlova.ntch1na" és més regula.r; té terpreta.ció quelcom m s que co
a. dos quarts d'una. del Jutjat de guàr- espanyol "Cabo Sacrat1f", procedent
)Dés coherència escènica 1 llur acció Una vegada més aquest mer1t1ss1m dia.
d'Avilès, amb càrrega. general. _ El
és D1és adaptable al teatre líric. Tam- conjunt, prou conegut a Barcelona,
La policia, durant el dia d'ahir, va vapor francès "Campana", procedent
bé des del punt de vista musical molts contribuí al triomf de l'art llric rus. ¡practicar diverses dU1gèncles, però de Gènova, amb cinc passatgers 1 cà.rrragments-i pr1nclpalment els chors- Tant possemkowsky, Zaporojetz, RAi- cap va donar el resultat que se n'es- rega general. _ El vapor francès "Esd'aquesta 1Utlma .són de més vàlua que d.a.noff i Rdtch, com les' soprans Sa- perava, per la. qual cosa hom desoon- pa.gne", procedent de Marsella., amb
qu.eJseVOI dels fragments i chors de doven i Da:\tyloff, posaren en llurs res~ tia, veient els dies transcorreguts, que càrrega general. _ El vapor 1taUà "Pa"llOrIs Godunof". No obstant aquesta pectlves interpretacions tota la seva .'a.rrlbi a! descobriment dels autors eheco", procedent de Londres, amb I
obra. ha. assolit més representacions ànima d 'artista i notables condicions dels fets delictius ja coneguts.
passatger i càrrega. general.
i, per tant, ha. esdevingut més po- d, grans cantants.
Sabem que el Jutjat ha reclamat Dia 23. _ El vapor espanyol "Clupular.
Es d'eiogiar que el Comitè organlt- de la Direcció de Polieia que slgul dad de Mah6n", prooedent de Mabó,
Altrament, -'Boris Godunof" és una zador de la temporada d'enguany hagi posat a la seva disposici6 el detingut amb 13 passatgers i càrrega general.de les obres més destacades del tea-I contractat tant selecte conjunt, car des del dilluns de la setmana passada El vapor espanyol "Fernando L. llatre l1r1c rus, aquest teatre creat per tots els components són artistes que Igna.sl Meler, que és un dels que fu- na", procedent d'Av1lès, amb carb6.!lUSSOrgsky, Borod1ne i Rimsky Kor- honoren el nostre Gran Teatre 1 fan giren en l'a.uto del carrer de Mallorca El vapor espanyol "Araya'M:endi",pt'Osaltott. Talment com "Khovantchina", oblidar, amb la. seva brillant actua- en ocórrer l'explosió.
cedent de Gènova, amb 4 passatgers
evoca. "BOrts" un dels perfodes més cl6, la desfeta UrIca de la temporada.
Ahir va estar a la. D1reccló, . prèvIa.· per al nostre port. 210 de trànsit i cà.r..
dramàtIcs 1 més tètrics de la història pa.s.sada, en la qual per a. res es t1n- ment citada, una. velna del carrer de rega general. _ El vapor nord-americà
nacional rtlSS8.. L'autor ha sabut fer gué en compte el prestigi que sempre Mallorca., per a veure si reconeix1a el "COdy"", procedent de Ma.n11a, amb
reviure en aquesta obra tot el perom- ha de merèixer el Teatre del Liceu.
Meler com a un dels que sovintejava càrrega general. _ El vapor francês
bre anguniós d'una època de mlstiEl treball que el mestre ste1rn.an lla. casa La diligència va donar un re- "Onergha", procedent de Casabla.nca,
cJ,sme i superstició en la qual tant els reaUtzà dirigint 'fBor1s Godunof", fou sultat afirmatiu; assegurà aquest tes- amb carregament de fostats. _ El va.tsars com el poble estaven sotmesos senzillament admirable. Conjuntà i tlmoni que el detingut era un dels por noruec "Swein Jarl", procedent
a un omnipotent poder teocràtic. El matisà de manera mag1..c:tral. En fina- Que sovintejava la casa amb més fre- d'Alexandria, amb càrrega. general. protagonista, el Tsar Boris, és un fidel lltzar el duo del tercer acte, el qual qUèncta. Meler ha estat reconegut El. vapor espanyol "Cal& Murta", de
reflex d'aquella època fanàticament acte és el més lírIc, el més "italià" també per altres veïns.
Gandia, amb càrrega general.

. Teatre del Liceu

I

El Curs Montessori
d'enguany

El "Canto de Tr1c1" de 8uIssa, que
ja té adoptat ollclalment el mètode
Montes80ri & lea sev-es escoles. acabi'de pren<ke l'acord d'enviar al cura 1l:r
ternao1ona1 que .~ d.octora. MontessoI1
donarà. Bo Barcelone. durant ela mesos
que van de febrer 8. Junly, IM
a 1nspec-a
tora general de les Esco es aternals
I una mestressa, per tal de portar a!
seu pals l'ensenyament pràetlc de tots
els avenços que la docto1'8 Monteasort ha introduït al seu famós mètode.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
VAIXELLS DESPATXATS DE
SORTIDA
Dia H. - El vapor espanyol "Bet1s", cap a. València, amb passatgera
I càrrega general. - El vapor !rancès 'tCampana", cap a. Da.lta.r, amb
397 passa!4¡.rs de trànsit I càrrega general. - El vapor francès "Espagne",
cap a Argel, amb 12 passatgers de
trànsit 1 càrrega general.
Dla 23. - El vapor italià "Marella",
cap a Marsella, amb càrrega general..
- El vapor italià. "V1rgillo", cap a
Valpa.ra.1so, amb 20 passatgers del port
1 210 de trànsit, 1 càrrega general. FJ. vapor espanyol "Ciudad de Mah6n",
cap a Eivissa, amb passatgers 1 cArrega general. - El vapor espanyol
"Ciudad de Barcelona", cap a Palma
de Mallorca, amb passatgers 1 càrrega general. - El vapor espanyol
"Ciudad. de València.", cap a València,
amb passatgers i càrrega general.

I

reUgiosa.
l'obra,ovacionat
el mestrepels teima.n
foupúblic
Jus-¡ '!l'!'!!!'!!!'!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!I
.Aquest personatge, el del Tsar Bo- de
tament
nombrós
I
fou verament interpretat pel ba- que emplenava el teatre.
rtton Juren1eff, el qual exceHi com a
cantant i com actor. Tingué moments
Lt.. S.

ns.

r

DELS PASSATS
FETS TERRORISTES

plica.t en aquests successos, va ésser
conduIt per la. Guàrdia. c1vl1.
Sembla. que l'acusacl6 que pesa.va.
sobre aquest detingut és que havia_;
satisfet l'enterrament d'un
anomenat "Valladolid", qui, com

I

El jutjat especial que entén en aquest afer cele- u-===~========C'Ú
bràahirdiversesdiligèn- ~
.
7~ROCS
O
cies i posà en llibertat ~ GI ReIA I VIDAL ~
alguns dels detinguts 'J GRAi\ ,.""uLtTIT O'OB- e

Malgrat ésser dia festiu, el J.)ltjat J JECTES
PER A eONS- D
especJal va constituir· se ahir a la J
TRueelO
presó per tal de rebre nova declaraMAGATZEMS i DESPATX: [
c16 a diversos detinguts, la. situació dels qua.ls hom havia de resoldre, per- ~ Carrer Clot, de l'I al 9 [
què s'extingien les setanta-dues hores ~J
Telèron 54998
[
BAR e E L o N A
[
després de la seva detenció.
Després d'aquestes diUgències, i ·I~~c::»~~~c::::x::::::x::~
d'haver esta.t provada la innocència
dels detinguts, el ju1:i'e senyor Joan 1...-------------;111
Pastor va disposar que restessin sen.. efecte les detencions d'Antoni
Sà.nehez 1 Garcia, al que se l'acusava
CliDIil& Vlea VrlDàrtes
~'baver estat l'autor de l'assassinat
RaiC X : 600 I 914 : Slfllla
del guàrdia de seguretat ocorregut al
l'IIJ'PC:IODS
carrer de Montserrat el dIa 8 d'aquest I
Cur3 radical de mala aecreta
mes, i d'Andreu Silvestre 1 CastellaBora visita: 10 • 1 maU I •• 8 Dit
IlO, que era acusat de complicitat en I _....!N~O:!U~D~E~LA!::!..!:!!!~~21!6_j
¡'esmentat assassinat.
..
Ambdós pogueren provar que el dia .------------~
que va.n ~6rrer els fets, es trobaven
m llocs divers05, cosa. que fou comprovada per les declaracions i acaraments que hom verificà.
Tots dos foren pose.t6 en l11berta..t
I abandonaren la presó ahir mateix.
T&mbé fou decretada la ll1bertat del
detingut Ba.!dlrl Juscapresa, el qual,
~ de Girona, 1 en qualitat de com-

e
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DR. GAL LEG O

FLOTES REUNIDES
SUD AMERICA
EXPRESS
JANEIRO·SANTOS
MONTEVIDEO· BUENOS AIRES

BARCELON~·RIO

GlULlO CESARE
10 febrer, de Barcelona
CONTE BIANCAMANO
3 març, de Barcelona

CENTRE AMERICA
SUD PACIFIC

NORD AMERICA
EXPRESS

BARCELONA· VENEZUELACOLOMBIA
PANAMA-EGUADOR-PERÚ-ÇHILE

ESPANYA (via Gibraltar)·
NEW YORK

ORAZIO
2 març, de Barcelona

CONTE GRANOE
2 febrer, de Gibraltar
REX
10 febrer, de Gibraltar
CONTE OI SAVOIA
17 febrer, de Gibraltar

LIMIES DE 6RAN LUXE PER A E6IPTE, EXTREM ORIENT I MANILA (Via Hong-Kong)

Hotel Segur

Subhastes tots els dies

CONTE ROSSa - VICTORIA - CONTE VERDE
«ITALIA» Flotes ReunIdes

Claris, 8

!-------------q II

II

BARCELONA: Rambla Sanla Mònlea, 29 - 31 - MADRID: Carrer A1C111A, es

LAS ABERRACIONES DEL SEXO -~-.~~~~~~~~~~_~~~~~

~"!:~~~I;::;;';;:;~;~~;~:i~~~~~~~~:~
DlO Q.,a atracclón de los sexos iguales) .-Masoqu1smo (El placer sexual en el

tormento propIo).-Sad1smo

placer sexual en el tormento aJeno).
Un volum de més de 400 pàgines, relligat en tela: Deu pessetes

DEL

(El

MATEIX

Contingut: Los órganos de la generaci6n.-La virgin1dad.-Esterilidad, 1m.
pOtene1a. Y ca.stra.cI6n.-H1g1ene matrimonia1.-Embarazo, aborto y parto.!4atern1da.d consclente (el arte de no tener hljos y de tenerlos sa.nos y
hermosos) .
400 pàgines, luxosament relligat en tela, amb nou là.mines

fora de text 1 nombroses iHustraclons: Deu pessetes.

De venda a EL HOGAR DEL LmRO, Claris, 20, Barcelona. Telèf. 24129
S'enVia. contra reemborsament tota classe de llibres. Vendes a term1n1s
Se serveix a dom1em q'll:alsevol comanda feta per telèfon

..

~IIIII!!I!!CAMISERIA

FERRER BATLLE
BOQIJERIA,36

0

SERVEI PU8L1C DE POMPES FUNEBRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AUTOR

LA PROCREACION HUMANA
:On Vohun de

Casa de Carl·tat de Barcelona 1

38

CORBATES - CAMISES - PIJAMES,
GUANTS - BUFANDES - BATES, etc.
Mitges I mitjons gasteu sempre MARCA FERRO, les mlllon

Dilecció i Oficines:

*I

EDIFICI DE LA CASA DE CARITAT, carrer de Torrea Amat, ntam.ro 8; Telèfons 16524,
16525 I 16526.

Subcentrals:
Carrer del Clot, núm. 71; Telèfon 50461. Carrer Creu Coberta ntamero 91; Telèfon 83781

Sucursals:
Carrer de Sant Andreu. núm. 221; Telèfon 51051. Plaça del Centre (Sans>, núm. 4; Telèfon 33471. Passeig del TrIomf, núm. 17; Telèfon 52012. Carrer de SarrIà, núm. '12; TeJ6.
fon 73632.

Badalona:
Carrer Reia!, ntam. 110; Telèfon 87 B. Carrer de Ferm! Galan lS. Adrià>, 28; Telèfon :HB.

Hospitalet:
Centra.!: Laure~ MIró, núm. 80; Telèfon 33 a Sucursals: '" l ~gall, ntamero l!:O¡ ~OQ
31226. Progrés (COll Blanc), núm. 58; Telèfon 31227, ....... _ _ _
_ _ _ ..::..... ..
et

Santa Coloma de Glamanet:
Carrer d'Anselm Olavé. nÜDlero 13.

~-

-f"

•

..

•

PREUS DE SUBSCRIPCIQ
.Faroelona, un mes • •
Pt.es. 2'50
Península, un trimestre..
" 7'50
Amèrica, un trimestre..
" 9'50
Altres països, un trImestre
"25'00

dDl d
Ui.

Núm. soll

,

10

cèntims

-z

dels propietaris d'una agèn.
RESUM POLITIC INTERNACIO- Detenció
cia que demanava capitalistes per a
préstecs
NAL DE 1932

Els agents de polIcia e6Ilyors Clrujano 1 Reguengo han efectuat la de.
22. - Missatge de Doover a la Con· amb el triomf del govern.
tenció de Josep Maria Comenge 1 Jawne Sala Saladrlgas, els quals tenien
publica un Jnteresantísshn.. :resum po~ ferència del Desarmament: preconitza
1'7. - Desè aniver.sari del feixisme.
muntat un negoci a la Rambla de Catalunya, 52, amb el nom de "Crèd1to
lítlc internacional de 1932, el qual la reducció dels armaments.
22. - De Brocquevi1le forma govel'n, Privado",
creiem de ' gran Interès per als. nosa Bèlgica.
Per mitjà d'anuncis a la. premsa. demanaven caplta.llstes per a ter prés.
tres léctor~ j que ens ha induït a
JULIOL
28. - Merriot publica el seu pro· tecs, fent-los signal' un contracte que a primera vista. semblava un rran
plar-ne les principals dades.
2. - Mort de l'ex.rei Manuel, de jecte de desarmament. - Els marxa· negoci, però en altres clàusules hàbilment redactades, no els donaven dret
Heu-vos -les ací:
dors de la fam arriben a Londres I a res.
Portugal.
2. - Catàstrofe del submarí "Pro. es promouen successos sagnants.
Un dels perjudicats, Jaume AregaU, havia ja l11urat qua.tre mil pesse_
GENER
methee" prop de Cherburg.
31. - Viatge d'Herriot a Espanya. tes i moments desplés de la detenció havia de lliurar tres m.U pessetes més
Negociacions preUmina.n
12. _ Noruega ocupa el sud de Gro- Ven, izelos dimiteix, i rorma govern, a per exigència dels detinguts.
DIa 1.
per a la Conferència de Lausana so...
G ¡
I
à
¡ T Id '
enlà.ndla, i Dinamarca porta el plet . rec a, e mon rqu e sn. arIs.
bre l'afer de les reparacions.
Hom espera que acudeixin a la policia a denunciar més estafes altres
2. - El virrei de l'lndia empresona. al TrIbunal de La Hala. - Mort S&b~
perjudicats.
NOVEMURE
Gandhi i dissolt el Congrès pan-htndu. tada de Bata, el rel del calçat.
'7. - Mort de M. Maglnot, ministre
18. - Admissió de Turquia a la So·
3. - Es reuneix la S. de N., sense
de Ja Guerra francès.
cie!'at de Nacions.
Alemanya.
8. - Atemptat contra el Mika~o i
19. _ Comencen les hostilitats al
7. - Se celcbren eleccions al Reichs·
Chaoo, entre Bolívia i el Para.guaJ.
dimissió del primer gabinet Inukai.
tag. Els nacional-socialistes perden
Briand es reUra del Ministeri d'Afers
21. _ Obertura de Ja Conferèntia llOes.
Estrangers I dimiteix el govern Laval,
a Fra.nça.
d'Qttawa.
8. - Roosevelt és elegit president
9. _ Bnmlng comunica a l'ambaJxa~ " 26. - Catàstrofe del vaixell escola de~s Estats Units, per gran majoria.
10. _ Successos sagnants, a Ginebra.
Els coneguts exploradors polars i ' fotografies 1 atxf podrem retenir en
dor d'Anglaterra la incapacitat d'Ate· alemany "Nlobe".
manya per al pagament de les Repa. .
17. _ Dimiteix Von Pa.pen.
aviadors Lincoln Ellswort 1 Bernt BaI· elles amples reglons que fins ara. no
racions en 1932 i en l'avenir.
AGOST
21. _ Eleccions a Cata~llnya i triomf chcn,' es l?l'eparen per a un a. nova ex- han estat reelama.de¡s per cap pafs. La
14. _ Formació del segon gabinet
1 •
• I •
' [ " ped.ció antàrtica. que sUIY'rarà.. en ln- nostra cambra fotogràfica tancarà un
9. - A Alemanya es proclama l'es- dels r epu )I,ICans aC3.bd,11 a~s per 1. aCla. I trepidesa, t.otes les realitzades fins avui quadre continu del trajecte total de
LavaJ,
f.eDSe Briand.
29
S
t
d
t
19. _ Laval declara que França no tat de guerra.
. :gna ura un pac e d e no I en aquest gènere. Es propo...o:en, en 4,000 quilòmetres. Balchen pilotarà. l'a~
renunciarà al seu dret sobre les Re10. - A Espanya es sufocat un mo- a:grcSsió cn!re França i Rússia., ~ po- J un vol Unonstop", fer el trajecte des par en 1 serà l'encarregat, encara., de
paracions. _ A Espanya, el Govern viment monàrquic.
lonla ra.tifica el seu pacte amb Russia. , del Mar del Cavall, passant pel Pol man tenir constant comunicació ràdi().
11. - Htndenburg nega la caneelle·
Sud, :fins el Mar WCddell, o sigui fi ns telegràfica amb el nostre campament.
exlUa els jesuïtes i confisca llurs béns.
26. - Catàstrofe del submarí anglès I ria a Hitler.
DESEMBRE
l'altra bRnda. del gJobus tcrraqu l i tor- Jo m'encarregaré de la navegació de
"M _ 11" : 66 vícti~es.
I 19. _ Es tanca la Conferència d'Ot~
nada, sense aterrar. " Com que n o ens l'aparell, prendre les fotografies i por_
,
. t a t l' tawa. S'acorda donar drets preferents
2. - El general
29. - Xma
demana a Ia SOCle
Al Von Schleicher for. és possible crear una base d'expedi- t aré el diari d'a bord,"
de Nacions qué intervingui da\'ant el als membres de l'Imperi britànic.
ma govern, a
emanya.
ció en el Mar Weddel1, haurem de fer
La projectada expedició antàrtica
conflicte amb els japonesos.
21. _ Vaga de 130.000 obrers, a Lan5. - Pèrsia denuncia el seu tractat el llarg trajecte de 4600 quilòmetres serà la quarta d'aquest gènere que rea_
amb Anglaterra referent als ~tr olis. sense cap aterratge" -deia Ellsworth . litza Ellswort.h. Acompanyà dues ve~
FEBRER
cashire.
G. _ Goering és reelegit presi(ler t
L'objecte de l'expedició no és, com gades P..cald Amundsen en els seus vols
f . . I 30. - Reunió del nou Reiehstag; el del Reichstag. - A Ginebra s'inic:a ' podria sembla, establir un nou rècord al Pol Nord i prengué part també en
2. Obertura de la Con erenCta "nazi" Goering és elegit president.
la Conferència dels Cinc per a tractar de vol àrtic : El.lsworth 1 Bn:tchen ~s el vol polar del "GraU Zeppelin". En
del Desarmament.
de la igualtat de drcts.
proposen més aVIat explorar .Sl la r egló 1928 h agué d'aterrar, junt amb Amund9. - Bruning, en un discurs, reclaSETEMBRE
9. _ Gregor Strasser deixa. el par- I polar del Sud forma un ~~ntlllent con- sen , per avaria. 1 romangueren 125
ma la igualtat de drets d'armament
. .
' tinuat, o bé si Ja grU1xlda capa de dies sobre els gels flotants, fins que
per a. Alemanya.
3. - Obertura de la Conferència de Ut nacional-~lahsta.
t
Am' rI
gel amaga sota seu esquerdes fins a la a rribà una expedició de salvament.
16. - Crisi del gabinet Lavat.
Stressa.
12. - CanVI de notes en re
e ca terra ferma. Hom compta amb la. pos 18. - Manxúria es declara indepen9. _ Les Corts espanyoles voten l'Es. i els seus deutors.
sibilitat que el Mar del Cavall i el
El seu company. Balchen, és un ros,
dent.
13. _ De Brocquevil1e torma el seu 'l M"," r Weddell s'ajunten, si bé fins ',ra fill del septentriÓ, i tampoc no és novell
tatut de Catalunya i la Reforma ag¡:à·
21. - Tardien forma govern.
segon gabinet, a Bèlgica.
no ha estat possible demostrar que ve· en aquestes empreses. Acompanyà 1'a.1~
29. - Hitler obté la nacionalitat ale· ria.
14. _ La Cambra francesa. es pro- ritablement existeix aquesta unió.
mirall Byrd en el seu vol transoceànic
12.
Von
Papen
queda
en
minoria
manya.
i dissol ' el Reichstag-.
nuneia contra el pagament dels deutes.
En la segona meitat de l'any 1033, i en el que realitzà al Pol Sud.
_ Herrlot dimiteix.
la petita expedició sortIrà de Dunein,
nIARç
15. - El Japó reconeix el nou Estat
15. _ França, Polònia, Bèlgica, Es. a Nova Z elà n di a, per arr ib ar a 1 cerc 1e
1. - Desembarcament de! Japó a manxú.
tòni i Hongria, comuniquen als Es. glacial del sud, amb una nau 11Oruega, EL FARlUACEUTIC ENAMORAT
Xang.Bai.
20. - Gandhi comença la vaga de
a
.,
fins al Mar del Cavall. Allà s'establirà
3. _ Tardieu publica el seu projecte Ja fam.
tats Units l~ seva imposslblhtat de en lloc apropiat, un campament, on
de confederació dels països danubians. I 21. - Clausura de la Conferència pagar el venCiment de llurs deutes.
hom esperarà el moment oportú per Feia deu mesos que vi ..
_ Sessió extraordinària de la S. de N. ! de Stressa.
18. - Constitució del gabinet Bon· emprendre el gran vol fins el Mar
per a tractar del conflicte de l'Extrem
25. - Discurs d'Hemot, a Gra.mat. conro
WeddeU. La tripulació de la nau de via junt al cadàver de
Orient.
26. - Crisi a Anglaterra i dimissió
30. El Senat francès vota un l'expedició 1& formen nou homes, i en 1
b b
l'execució de l'expedició pròpiament a seva esposa, arn
07. - Mort de Brland.
dels laboristes. - Gandhi dóna per pre'ste. a Austrla.
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El vol d'EUsworih i Balchen
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9. - Formació del govern De va- I acabada ta vaga de la fam en inter~
:!~: ::::sen~ hre~~~~~!d~~~~~ jecte de momificar-la i
tera, a Irlanda.
rompre Anglaterra. el seu projecte elec·
j'
1
.
12, - Sui.idl d'Ivan Kreuger I fa· toral per a l'Ind,'a,
E1 director general de . slr
Hubert Wilktns, qui, tal com s eVitar que a separessin
sabem, intentà d'arribar al Pol Nord
IIida
trust delsvolta
llumins,
d'ell
13. del
- Primera
de les eleeeions I 27, - Henderson no. pot apropar els Seguretat arri'bara' dema' en submari. En aquests ocasió pren
presidencials alemanyes. Candidats: punts de . vls.ta frances I alemany en
part en l'expedició com a repòrter pe~
Hannover, 22. _ Inquiets pel nrisBindenburg, Hitler, Thaelmann i Dus· la ConferenCIa del D~armament.
a Barcelona
riodfstic.
tm6s silenci que regnava en una
tenberg.
OCTUBRE
Per a demà, dimarts, ha anunciat
Dos homes, El1sworth i Balchen, són fannàcla cèntrica diversos veïns
14. - Arribada a Xang-Hai de Ja 3. _ Publicació de l'informe Lytton la. seva arribada a Barcelona el di- els que hauran, d'exe:C!r el paper més exposaren a. la policia la seva te.
Comissió Litton. - ~uicïdi del mUio. sobre "l'afer de la Manxúria.
rector general de Seguretat, senyor 1mportan~ ~e lexpediCl? Ells dos se· mença de què hagués ocorregut
I r a n els urnes que reahtzaran el vo!.1
nan. ame ricà E ats man, d'lXeet or d
e alO. _ ACflba la revolució brasilera Menéndez.
EIlsworth s'ha fet càrrec, darrerament, quelcom anormal en aquest esta.Kodak.
bli
t
22. _ Centenari de la mort de Goe~
de l'aparell amb el qual ha de portar
men .
the.
a t.enne el llarg. vol; ha estat cons·
Com que ningú contestava a. les
26, _ De Valera proe\a.ma la supres' UN ALTRE CAS ' KUTIEPOV?
trult pel cònegut fabricant Horhrop, seves crides, els agents d embaren
Es un monoplà amb les ales coHoca.des
sió del jurament de fidelitat a la corona t la suspensió dels pagaments a
molt baixes i que pot volar a 225 qui. lès portes, tn>bant-se en un llit el
Anglaterra.
lòmetres per hors, té un radi d'acció ca.dàver momificat de l'esp",,", del
de 5,300 quilòmet.res, i pot augmentar
ABRn.
la sevs velocitat fins a 300 quilòmetres farmacèutic, morta fa deu mesos.
per hora.
Ell f=acèutic estàva com i<!io5. - ' èomencen les negociaeions pèr
"Portarem l'sparell a bord de ls nsu titzat i ccmte<itarut a preguntes dels
a un armJsUci a Xa.ng-Hal.
proba:blement en el proper mes d'agost agents manifestà que havis ams·
10. - Al segon tomb de les eleccIons
-deia EllswOl·th-. En el vol només gat la mort de la seva esposa amb
prendrem part Bslchen i jo, Tan aviat
alemanyes resulta elegit Hindenburg.
com ho permetin les condicions meteo· objecte de poguer-la momificar per
16. - Hoover anuncia que es preBema. - Els periòdics "Berllner Tageblatt.. 1 "Gazette de La.usanne" 1 rològiques. emprendrem el vol des del mltj ans químics i evitar que 1'0.senta a la reelecció.
altres, publiquen la notícia d'un segrestament realitzat a la manera del qUe Mar del Cavall 1 continuarem fins a pa.rtessin del seu costat,
29. - Un coreà atempta contra l'Es~
ocorregué amb el general Kutepov. Aquest nou segrestament ha estat co- l'altra. banda de la ten'a ferma. anEl desgreclat 'farmacèutic dortat Major japonès, a Xanr-HaJ.
tàrtica. Portarem a bord de la nau mia al costat del cadèver de lA
mès al cantó de Thul'govia, 1 succei de la següent manera:
MAIG
. En una clInica de K,ruzUngen havia estat admesa, a instàncies de l'am· carburant per a volar 5,900 quilòme~ seva esposa 1 s'alimentava amb al·
1
tri ml d
baixada dels soviets a Berlin, una jove de nacionaUtat russa, de 26 anys tres, ja que hem de comptar amb la gunes conserves que posseïa en el
·1- GI rani
o
ral" les esquerres d'e<1at, anomenada Maria Citolbin, nom sota el qual s'amagava el veritable possib1l1tat d'haver de lluitar contra el seu establiment, havent-se queda;
mal temps, Precisament els canvis sob.
en es e eee ons gene s t ranceses.
d
5. _ SI
tura d'un armistici a e Grav EUlanov, coneguda pels serveis que havia prestat a la Txeca a tats del temps són una de les d1flcul· en tal estat de debilitat que ha esX
-Hal gna
l'estranger, i especialment a Alemanya.
tats característiques amb què hem de tat precis conduir-lo a un hOSpital per a disposar després el seu
~ Aiemptat de Gorl1llotf contra
Un dia ella va rebre la vL::.ita d'un membre de la Comissió de control lluitar els aviadors, a l'Antàrtic.
Durant' el vol farem constantment ingres a 'lna casa de salut,
el president Doumer.
de Moscou anomenat Rojsenmann, el mateix que a Paris intentà repatriar
10. _ Elecció de Mr. Lebnm per a a Rússia l'encarregat d'Afers, Bossod.ovski.
presidir la República fl1lu cesa.
El metge cap de la clínica entrà a l'habitació on es trobava Rojsonmann
12. _ Dimissió de Groener, minlstre conversant amb la noia, 1 aquesta pregà, al metge que la protegís, que fes
de l'Interior I de la Relchswer.
detenir Rojsenmann i que 11 prohlbfs que mai més posés els peus a la cli13. - Assassinat d'Inukai, president nica.
Ei metge féu sortir l'emissari 'de Moscou i tingué amb ell una. explica·
del consell Japonès.
16. _ Incendi del "Georges Philip- c1ó, a conseqüència de la qual el rus fou autoritzat per veure la malalta, i
par-. Mor en el slnlstre el gran l'e- àdhuc a emportar-se-la.
pòrter Albert Londres.
Uns dies més tard, l'estacIó de la petita. ciutat fou teatre d'una escena
25. - L'almirall Saito forma (overn dramàtica.
• al Japó.
La. nola russa tou arrossegada a viva força de la cl1nlca a l'estació. DuLondre.s. - Comuniquen de Xang-Hat la. notícia feta pública per l'AM. - Dimissió de Brunlng.
ra.nt tot et trajecte ella oposà. una ~ enèrgIca resistència à1s tres emissaris de gència Xinesa d'un atemptat ocorregut el dia 12 a l'estació de Slnking, i &
Moscou que acudiren a facilitar la missió de Rojsenmann.
conseqüència del qua.l han resultat ferits el primer mJnistre del M&nxukU0 '
Ja a l'estació, la desgraciada noia pregà als empleats de la mateixa que Cheng·Sia-Su, l el gener:ll Muto, ambaixador del Japó a Ma.nxúria.
L - ·VOD Pa.penés-nomenat come.' la. salvessin, però com que és val creure que era folla, no es donà. cap imporL'atemptat es cometé per mitjà d'Wla bomba que llançà un jove que se
I
tància a les seves protestes:
Uer del Reich.
suposa éS-f tett01'1sta coreà, i qUe ha estat detingut. Per suposar·se'l CODlp1i..
Reduïda a la impotència per Rojsenma.nn i els seus ajudants, hagué c!'t en el !et ha estat ,també detingut el governador coreà S1h-81a.
I. - Remot forma (overn, a França.
.
8. - .E l Senat irlandès vota la su. de 'prendre '~! ~l .'!.e ~~'.! d~Pl:.:é~s d'això ja no s'~ sentit parlar més
En els primers moments circulà el rumor que el prliner m1nistre !J18.D.XU
pressió .del Jurament a. la corona.
\ d'ella.
P.;ayja. mort a co~i!~ncia de les ferides · que va rebre; ; però segons noti~
16. - Obertura de la Couterènèia<
La premsa suïssa, que comenta aquests rets, reclama una enquesta, 1 des posteriors, el seu estat no inspir& inquietUd, Les ferides del JeD&
_Lausana.
~ són greus.
., .
.....::..,
~
- ~ ____ - es mostra sorpresa que es guardi sllenci sobre aquest fet.
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A ra es tracta d e I segresta ment d' una
noia-Grav Eulanov-que havia prestat
g ranS serveis a la Txeca i que se su·
"
posa h a calgut
en d
esgracla
a M OSCU'

I

A l'estació de Sinking, un coreà llança
una bomba, i resulten ferits el primer
ministre del Manxukuo i el general
japonès Muto
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