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Fonogrames de ((La Humanitat»
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•

CRISI
A
'
LA
GENERALITAT
NO HO ENTENEN!
Reunió important.-Aquesta nit quedarà
El pa.rtit radJcal no s'entén. "Es una olla" -diuen alguns. En M1guel
Maura ha dit, al Parlament 1 fora d'ell, que "no es pot a.na.r en lloc amb
el partit radical perquè es lleva conservador i es fica al llit anarquistolde",
"perquè vol anar amb qUi sigUi per ta.! d'obtenir el pOOer 1 que un cop al
pOder nO sabl'ien què fer-ne". En efecte, hi ha un senyor D1ego Eldalgo, notari dels alts terratinents d'Ext-remadura, enemics de la. Reforma. agrària,
Que s'a.ixeca. al Parlament a. fer un discurs favorable als sindicalistes part1dal'1s de la revolucionària vaga ferrovià.ria. ro ha un senyor Estadella que
vota l'Estatut i un senyor Da do Ptrez, diputat de la mateixa. minoria que'
escriu a l"'Heraldo de Aragón" unes pobres paraules que volen ésser una
ofensa contra Catalunya. Hi ha un home honest 1 digne que es diu senyor
Lara. N'hi ha un altre, perquè hi hagi de tot, que és el divertit senyoret
Rty Mora. Es un partit que hi ha de tot com a les quinca.lleries. Es uns
Encants, vaja. Doncs bé, aquest pa.rt1t en veure "la. crisi infantil" i passadora de l'Esquerra diu:

resolta la crisi.-Declaracions de l'a1ca1de.-Els noms dels senyors Coromines,
Dencàs, IrIa i Selvas són els indicats
pels rumors com possibles consellers

REU:-iIO A LA QUAL ES
-Es veritat. Compa.nys em visita
CONCEDEIX GRAN IMPOR~ molt sovint i avui, com és na.tUNÜ,
TANCIA
hem parlat de la situació actual.
-No pueden gobernar."
Des de les dot:re del migdia. fins pas-Vós sereu conseller?
• • •
sada. la una, han estat reunits amb el
-No ho crec i tampoc crec que hagi
w
Hi ha un pa.rtit que és el partit radical-socio.11sta. Té dos ministres. El President de la Generalitat els conw sonat el meu nom en els llocs on hau
senyo~ Domingo 1 el senyor Albo~noz. Es e~ partit, segons el m embre de la sellers senyors Pi i Sinyer, Casals 1 ria ~e so~ar en aquest cas. Ara, sl elw
min~rla parlamentària, senyor Perez Madngal, dels "escala-torres". Aqu:st.1 els senyors Selva.s, Pere Mies, Pere partit m hi coHoca, jo, home dtsci
partIt també té de tot. Hi ha un senyor Barnes, defensor de monàrqwcs Coromines i Santa1ó. El president deli plinat, com podeu SUp038.l', acceptaria.
del 10 d'agost i un menja-capel1ans com el senyor Ballester. El senyor Gorw Parlament hi ha romàs uns moments
-Ens podeu donar les vostres 1m·
don-Ordax no és ~mic de la F. l . R. P. E. perq':!è sembla que no l'ha de fer 1 segurament ha sortit per a. anar a pressions després de l'oco~:egut?
ministre. En canVI, el senyor Galarza n'és PresIdent. Hi ha el senyor Artiw I visitar l'Alcalde, doctor Aiguader.
I -No ha ocorre~t res dlmportància,
gas Arpon, que està. en contra de les coses 1 dels homes del partit, i el se·
Hom deia a la Generalitat que en com he dit antenorment.
nyor Valera. confonne amb tothom. Un ~ia, el senyor Domingo diu "que aquesta reunió ue-daria resolta la ,Les meves. impressions són que a
potser s'ham'à de coHaborar amb els rachcals" 1 a l'endemà el senyor Al:..
. i
q
11 Esquerra hI ha. una perfecta unitat
bornoz fa unes declaracions púb1ique~ dient que no s'l11 ha de governar mal. cns.
i compenetració. L'Esquerra, com tot
Hi ha una Assemblea del Partit ce1ebrada al teatre de la "Princesa", on els
AQUE T VE
E
g~an partit politic,. està formada per
ministres han de sortir per una porta reservada mentre Balbontin, Ortega 1
RESO~TA L!P~I~UEDARA dl~e~sos sectors, i alxò fa q~e hi hagi
Gasset i Botella Asensi se'n emporten de cap el partit i després els han d'exw
opllllons. diver~s, sense arrIbar, però,
pulsar. Això volen fer creure ,que és un partit dlsoiplinat i quan veuen que ! El President Macià ha fet dir als a una dLSCrepancia desmesurada.
Wl partit fonamentalment demooràtic travc:.!:!l t:.na situació interna de la p.eriodiste.s que aquest v.espre de set
Estem m~l. acostumats a causa de
qual necessàriament n'ha de sortir airós. diuen:
a vuit els rebria i els comunicaria. la la vella pol1tlca espanyola, que girava
-No p-u.ede gobernar.
• • •
resolució definitiva de la crisi existent sempre sota el cabdillatge d'un home
Hi ha una mena de partit, a Catalunya, que cada dia té sis baixes, sl al Govern de la. Generalitat de Cate.- que feia fer al seu partit allò que 11
és que no en té dotze o vint-i-quatre. D'aquest partit se n'han separat el lunya.
convenia a ell.
bo i millor 1 ha recollit les despulles del naufragi un p~eudo capità de vai.
AvUi, això ha variat, arreu del món
xell. Ja. no se'n canta gall ni gallina. Ja no hi ha. l'es d'aquell gran Estat
EL DOCTOR AIGUADER ES es dóna el cas que una sèrie de secMa.jor. Viuen com a les famllies en desgràcia del recat del que varen ésser.
DE LA MATEIXA OPINIO tors S'uneixen i fonnen un partit po.
Ara hi resten els que es casen pel' diners, uns quants !nvertits, uns "gigolos"
QUE EL PRESIDENT MAClA lític per a portar a cap l'obra comú.
de preu, etc. Doncs bé, quan veuen que un partit democràtic té, com tots els
.
- .. . ?
partits democràtics i en els quals tothom és igual i les coses es decideixen ' L'Alcalde que ha.e sba.t dos dies re·
-A l'Esquerra no n'hi ha, de cabdiper votaclons, diuen:
! fredat i que per aquesta causa. ha estat l1atge. La discrepància ocorreguda a
-No poden governar.
• • •
t poques estones a l'A1caldla, O,vul ja causa. de la diferent interpretaciÓ de
Hi ha un partit de fOl'l.alpent democràtic que és el P. O. S. E. Aquest ¡ha rebut els perioclLstes en el seu des- la delegació de poders al President del
partit no ha tingut mai caps, ni "1eaders". Es un partit perfectament i orw I patx oficial.
Poder Executiu. La manera d'apreciar
gànicament democràtic. l aquest partit que ha tingut en èpoques de la. mow
-Que ens podeu dir d'e la crisi del
narquia dissenclons entre els que eren partidaris · d'una continua adhesió Govern de Oatalunya?
amb el republicanisme i altres amb les forces estatals, que permetlen pro- i -Això no té cap importància, són
gressions socials, no s'ha escindit. l aquest partit que en les hores de la coses naturals que no tenen cap més
Dictadura va ternr dues posicions ben clares: la d'Indaleclo Prleto 1 la de valor que la que se 11 ha volgut donar.
Largo Caballero, no s'ha desfet i que quan el període revolucionari con.
-Ens podeu dir quelcom de la seva
duent al 14 d'abril ba tingut situacions difícils com la de Besteiro, Saborit solució?
-No en sé res. No he parlat amb
i Largo Caballero-Cordero, en saber de les crisis internes d'un partit demo·
cràtic, ha. dit:
I ningú d'aquest afer, però crec que a.vui
-Poden governar. l poden governar perquè la. vitalitat moral dels par- quedarà definitivament resolt.
tlts és aquella que 11 dóna força un ideari. Poden governar perquè saben I -Però a.ra fa un moment que heu
passar llurs crisis a l'interior i davant de les altres forces presenten el ma- ' r ebut la visita del senyor Llu1s Comteix front de combnt. AiXò és una potència política.
panys, que sortia de parlar amb el Pre·
Tenen raó. La resta són tristes supervivències d'un passat polític ben ¡- sident Ma.cià. i segurament haureu parenterrat el 14 d'abril...
LLUCIA V1NYES.
lat de po!!tlca.

I

PERE COROMINES

InariB
acataran la d-ecisió de la ma~
joria. Ahir es veié quina era. l'opinió

I
I

dels diputats del nostre partit, i serà
aquesta la que subsistirà.
-Vós, penseu com Macià o com els
dimissionaris?
-Jo, sl tant m'apreteu, us diré que
penso com Macià. El que proposaven
els companys dimissionaris no ho trobo
d'acord amb les circumstànçies.
En fi -ha acabat dient-, no ha
estat res més que un plet de famma,
sense conseqüències greus.
-Abans de marxar, un periodista
ha preguntat al doctor Aiguader sl el
senyor Companys seguiria. encara. a
la Presidència del Parlament, a la qual
pregunta ha respost afinnativament.

I
I
I

I

Dn DE LA
rO~TA D[l ~OL ~
(RETAULE
GROTESC)
Ahir al mati, al Passeig de la CMtelIana, un grup de 10t>enet! - futurs
Albiñanes - formaren una mani festaciÓ-U1l4 mena de slmulacre-f s'encaminaren li la Presidència del Consell donant visques i '7n01'i!.
Pel que es veu, com que els monàr
quics grans no s'hi atreveixen ho fan
fer li llurs fUls. Tanmateix es tracta
eL'uns pares ben desnatu.ralitzatsl
Resultat: que els han estat imposades sengles multes de cinc-centes pts.. setes i com que - excepció d'lm - no
les han lliurat han passat a la presó.
w

i

Que vagin lugant!

I

•••

Miguel Maura ha tornat li parlar.
I Aquesta vegada ha estat Santander
el lloc escoUít per atacar el Govern
¡ Aza1Í4. Entre altres coses, no mancai des de gràcia, ha dit:
-Demanar la revtst6 constitucional
de l'article 26 és enganyar i estaIar el
poble.
1 aral Don MigU-el se'ns ha tornat

- El c&})itaUsme, és déu?
-S~ pare.
- El faisme, és déu?
-Sí, pare.
- El clericalisme, és déu?
-Si, parc.
- Alxf, hi h" tres déus?
- No; tres coses diferents i una sola. pes", verta.dera.

LA PossmLE COMPOSICIO
DEL FUTUR GOVERN

A la sortida de la reunió més amunt
esmentada els periodistes que es trobaven & la Generalitat han fet els
!mposslbles per tal d'obtenir alguna
dada que els permetés oferir una solució prossible a la crls!.
Amb tot, la. reserva impenetrable
dels reunits ha fet impossible tota
nova recerca, ja que cap d'ells no ha
volgut fer declaracions ni molt menys
indicar noms.
.
SOls al rumor podem acol11r n05 en
tant que Ja U!sta no slgu! oferta al
I púbUc per l'honorable President de la
Generalitat.
No cal dir com els noms es barregen i es feien càbales per tal d'escatir quins eren els que més probabU1tats tenien per a passar a ocupar els
càrrecs de consellers de la nostra GeneraUtat.
A part d'altres combinacions que es
feien, la que hem pogut deduir amb
més probabilitats d'atansar-se a la
realitat era la que es feia a base de1a
senyors Dencàs, Irla, Coromines i se},.
ves,
El senyor Coromines - sempre ,se..
JOSEP DENCAS
guint en els supòsits - passaria a ocupar la ca.rtera d'Hisenda, i el que fins
aquest afer pel senyor Macià ha as- ara ha continuat com a titular d'aquesta, el senyor Pi i Sunyer, qUedasolit la majoria en el partit.
ria com a cap del Govern, sense car
- ... 1
-No és una lluita entre Macià i el tera.
grup dimissionari. Es, com he dit, una
Els departaments d'Economia i Agr1 w
diversitat d'apreciació.
cultura i el d'Obres Públiques podria
- ... 1
molt ben ésser que qUedessin englo-Jo, ja sabeu tots que representava bats en un sol en la nova combina w
el sector més nacionalista i radical, 1 ció i sembla que el titular en seria.
mai no he arribat a una discussió vio- el senyor IrIa.
lenta. Discussions n'he tingudes, com
Parlem sempre en el .supòsit dels
és natural, però no ha arribat a passar rumors que a darrera hora. d'aquesta
res d'importància, com ara mateix.
tarda semblaven tenir més fonament
en les converses de la Generalitat 1
- ... 1
-No passarà res més que el que
(Segueix a la pàclna següenLI
ha de pa.ssa.r: els consellers d1m1ss1ow

w

LA «GACET AD

laic.

Publica un decret separant definitivament del servei, diversos caps i oficials

Avui es complel:l: un any de 1'ap....
rlcló a Ja .. Gaceta" del decret de
dissolució de la Companyia de Jesús.
Bo celebrem. I amb nosaltres ho celebren tots els homes de bona voluntat. tots els que han lluita.t contra el
fanatisme I la supentlcló.
Es una data. l'Iodosa, la d'avui. EQ...
...... que ~ la ...,uiII bel¡ \rial&.

La "Gaceta" pubilca el següent decret:
Guerra. - Decret separant definitivament del servel els capa I oficials
de l'Exèrcit que a cont1nuac1ó s'esmenten:
Arma., de cavalleria: Comandant, Ernest Fernàndez Maqueira i de Borbó; capitans: · Manuel F'emàndez Silvestre, Joaqulm Crespi de Va.!ldaura,
Lluls C&banes 1 Carles Gonzàlez Riquer.
T'ments: Daniel d'A16s,
Manella, A1!OIl8 Gómez PIneda, H0r aci Moreu 1 Pere Sa.rra1z.
Oflc!alltat de complement: Cavalleria, capità Jllcar<l F'eruàndez 1 Gareta V1nuesa.
-Avlacló, Ell lituacló, A1t0lll dAI Jlorbl), -' .,.''ft~ . ,)¡".

Fr""'....
-

-
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LA HUMANITAT

dels centres polítics, sensc voler dir bra. i amb els homes representatius

La reunió d'ahir de
la majoria parlamentària

El que es perd i es
Iroba

I

LA CULTURA

Sortiren els dIputats conversant animada.ment. El senyor Riera, accionava enèrgicament. Ens apropem &1 ca.p
<le la majoria, senyor Selvas.
-Ja ho veuen. La crisi segueix, però
crec que serà. resolta ràpidament. Ara.,
el President és el que ha de dir les
darreres paraules...
-Bona. el vostre nom com un dels
tuturs consellers?
-COm sonen tants altres noms!...
S'aregl al grup el senyor Dencàs ...
-Baludem a un nou conseller? - li
preguntà un ])l!rIodlsta.
-1 aral D'on ho treuen això? fou la resposta eva.s1v&. .•
EL SENYOR CASANELLES
DIMITEIX UNA PRESIDENCIA

Surt el senyor Casanelles.
Els periodistes l'Interroguen:
-Què ens dieu de la. reunió?
~Res. El que puc dir-vos és que he
dimitit la presidència de la Comissió
parlamentà.ria de Constitutió.
-Degut a l'acord de la majoria?
-Degut e. què estic del tot identificat amb els consellers dimissionaris...
Re renunciat també al càrrec de vocal
en el sl de resmenta.da. runló per tal
que l'Esquerra tingUi major bomogen1tat en la. mateixa.
Tot seguit de conegudes aquestes manifestacions del senyor Casanelles, començaren a sonar noms de substituts.
l un dels que sonaren amb major més el del senyor Galés...

Telèfon, 14544

GRAN TEATRE DEL LICEU

Del ·descobriment d'una foneria de bombes a Igualada

13

Tarda, 4'30 - Nit, O'"

-

MUSA ARGENTINA

AvuI, cInquena d. p,"pletat I abonament. A tres quarts de deu:
FUNCIO POPULAR
darrera. representació de la. llegt<nda.
russa

per CARLES OAROBL
REVISTA BeLA.I .
JEAN MURAT en

La ciutat invisible de Kitege

LA LOCA AVENTURA

la. cèlebre compa.nyla russa.
Mestre dIrector: 6TEIMAN. - DIJous:
Darrera representació en funció de
nit, de BORIS GODONOF. _ Disaa.bte:
Comiat de la cèlebre artista Aurora.
BUADES. i tercera del cèlebre tenor
PLETA, darrera representació de
CARMEN

L'incomparable BAROLD LLOYD
el seu gran triomf'

per tota

et¡

CINEMANIA

Es despatxa a la taquilla. per a t.,
sessió numerada. de diumenge. 6 ~

Propvinent dllluna: Paul Luku et!.

CONQUISTA DE PAPA, Gusta,
FroeUch 1 Marta Ecgcrth en UN,
CANCION, UN BESO. UNA r.wJBt;

LA

GRAN TEATRE ESPANYOL

AvuI. nit a les deu: l.er A MI? ••
NO!!! 2.on L'é%lt de la temporada

«EL PAPITU» ••• SANTPERE

Demà. tarda: Popular. Entn\d.a i butaca, UNA pta.: ELS ALLOTJATS
Divendres: ESTRENA D'UN VODEVIL
llegiu els cartells divendres ...
UN VODEVIL
S'està preparant el ttra.tge del segon
número d"iEI Papltu" .,. Santpere.
Dijous nit: OrandlÓ6 felltival amb mOR
tiu de la. 50 representACió d'''El Papita..... Santpere, prenent-hi part el
seu a.utor senyor Joaquim Montero i
la senyora Matilde xatart

AVUI, ESTRENA:

Con el frac de otro
per WII..LIAM BAINES

Héroes

.,

de Tacbuela

per LAUREL i HARDY
Produccions M. G. M.

TEATRE CATALA ROMEA

CompanyIa VUa-Davi - TelMon 19691

Nit: EL MISTERI DE LA QUARTA.
AVINGUDA.. Qui ha mort a Howard
Randall? Demà: EL MISTERI DE
LA QUARTA AVINGUDA. DIjous:
ELS PASTORETS

TEATRE BARCELONA

Tarda, 3'45 - Nit, 9'45

Companyia. d'alta comèdIa de
LOLA MEMBRIVES
Avui, nit a un quart d'onze en punt:
GRANDIOS l INDISCUTIBLE EXIT de
l'obra. d'Eduard Marquina en vers

MARIDO
INFIEL
deliciosa comèdia
La.

ENTRE SABADO Y DOMINGO

TERESA DE JESUS

A

(ESTAMPES CARMELITES)
Advertència important: Per la llarga
duració de l'obra' es comença.rà. a
l'hora en punt
Demà, dimecres. tarda: EL ABANICO
DE LADY WINDERMERE. - Nit I to.
tes les n1ts: TERESA. DE JESUS

més a. més, a.

la

tarda

UN VALS EN SLEEPING-CAR
INTIM CINEMA

ROSSELLO, 251 (entre Passeig de Orlela. 1 Rambla. de Ca.ta1unya.)
Ta.rda, a

Teatre NOVETATS

les

4'30 -

Nit, a lea 10

EL MAS AUDAZ

Gran companyia L L UI S CAL V O

Frederic March i Ray Franc.!s
DIBUIXOS
La. superproducció cPara.mount

per

Avui, nit a les deu: EL LlO PADltE,
1 el triam! 1nd1&cutlble del mestre

Penella

REMORDIMIENTO

DON GIL DE ALCALA

(en espanyol) per Lione1 Barrymore,
Nane,.. Carroll 1 PhUlps Holmes
A més a més. & la. 6e&81ó de la tarda:
COEUa
DE
LILAS

per RIcard Mayral, Cecilla Gubcrt,
Ll1lÍs Gimeno 1 tota la companyia
ta.rc1~ i nit: L'é%lt
de la. temporada.

Demà, d1mecres,

DON
GIL DE ALCALA
D1vendrea, nit:
TALISMAN
original de Romero Rernmdez Shaw,
ESTRENA de

Avui, nit a un quart d'onze:
ONAlNDIA 1- MA.GUREGUI I contra
_ Demà, tar·
quart
cinc: LUClO~AN.
GEL contra. A.RNEDILLO menor-nOLA. D. N1t a. un quart d'onze:
GURUCBA.GA-GUTlERRJ3Z eontra r&
nou menor-TEODORO.

t

IBARLUCEA~CELAYA.
da. & un
de

música del malaguanya.t mestre Vives.
Pastuosa. presentació. Despatx. •
comptadur1&

DetaJ.ls per cartel1a

Teatre POLIORAMA
Companyia FRANCESC

MORANO

DIUllENQB VINENT,

Avui, nit: SOL Y SOMBR&. - Demà.
tarda.: VOLVER A VIVIR. - Nit 1 totes lell nita, SOL Y SOMBRA

TARDA:

UNA SESSIO AUTENTICA D'ART
PALAU DE LA MUSICA CATA.l.ANA
LA

POESIA "

D'AMBROSI CARRION

DETENCIONS A BARCELO- creure-se'l compllcat en la fabricació
NA RELACIONADES AMB de bombes descoberta a Igualada I
AQUEST AFER
que desfeta. l'equivocació aquest senyor
Els agents de policia que estigueren ha estat alliberat.
a Igualada amb motiu del descobriAvui, nit: ESTRENA del fUm esportiu
A LA "FONT DEL CUENTO"
ment de bombes a una. fundició practiHAN ESTAT TROBADES U
caren anit passada. dues importants
sota el patroclnt del "Centre Bxcunlode.lencioDS.
BOMBES DE MA
n!sta. de ca.ta1uny~"
Es tracta d'un home que, segons les
Ba despatxa a la. taquilla 1 Centre de
cartes trobades en poder seu i altres
A la muntanya del Cannelo, lloc coLocalltata per .. la seeal.ó numerada
d'aVUi Dit
a. la foneria. d'Antoni Guillem, sost.e- mateix
negut per
del Cuento",
lloclaon"Font
fa. algunes
setmanes1 la : . . - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J
nien relacions comercials i, a. més, guàrdia civil sorprengué una. reunió • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,
aquest detingut tenia. cura. del fill de clandestina i que tou rebuda llançant-l
Guillem, d'onze anys d'edat, al qual ! los bombes' de mà, toren trobades col~
ana.va a veure el seu pare totes les gades entre un munt de pedres, 26
setmanes.
bombes de mà forma pinya.
....16 continua. Bel.nt. UNA p....ta:
L'a.ltm detenció es refereix a. una
Hom suposa' que els que foren desNOTICIARIS, DOCUMENTALS, VIAT~
xicota a.mb la qua.l sembla: que saste coberts en aquell noc trattaven d'amaGES, etcètera..
nia intimes relacions el Guillem, la ga.r-les, la. qual cosa a.con.segu.1ren des-

BORRACHERA DE NIEVE

PUB L I

I

per

AUREA DE SARRA

Loc.alltats, u. M. E., P. de GrAcIa,

5f,

MAlSON llOREt
TOTS ELS DIES, GRAN BXIT DI

e I N E M A Miss DOLLY
AJ,{8

LA. SBVA

MELODIAN'S
ORCHESTRA
PROFESSOR DE BALL;
qual cosa. ha. estat comprovat pel' les prés d'alguns dies de no ésser desco-I • • • • • • • • • • • • • • II
MOLINS ____
cartes amoroses trobades en el seu Iberts.
poder.
______________________________ IIII
L______
R

I

~~.:.:~.:.:~

lA pol1cla farà algunes Invest!ga-

~~C;:iO:::\
!f a:~::~er!: :~: !:
tar assabentats de la. fabricació dels

IP REFEe TU RA

A.rt:.efactes 1 d'on podia treure el diner
ROBATORI EN UNA FABRIel desQ?aregut Antoni Gulllem.
En poder del detingut a Barcelona.
CA DE PIANOS
fONn trobades diverses lletres g1ra.A la casa d'Instruments de m~s1c:.1
des per Gu1llem, i a. Igualada també
se'n trobaren d'altres lliurades pel de- dels senyors Chassagne Freres, del carrer de Claris, 43, hi van entrar llatingut.
dregots emportant-se'n divers06 apaPARLA EL PRESIDENT
ES ALLmERAT UN SUBDIT rells de ràdio I d"" ml! cent pessetes
FRANCES QUE SE'L CRE- en ma.tàH.1c.
En sort.lr el senyor Maciè., acompaGUE COMPUCAT
nyat del renyor Gassol, els ])l!rlodistes
DE L'INCENDI D'"EL SIel voltaren.

_ela

-No passa res - digué el preslllent de la Generalitat. S'estan donant
a aquestes coses unes proporcions que
no tenen. No ha. passat res més que
l'ha.ver-se produït una discrepància
doctrinal, que ha estat port.ada al sl

1;------_

GOVERN CIVIL ES PE CTAC L E S
PUB L I C S
~Jtu'i ~o~~. l,f.~ ~ !S

que de les consultes que encara po- I de les comarques, .sembla que s'ha pogués fer el President de la Generall- gut donar compte ja de quina. és la
tat en resultés una altra combinació directriu que desitja el partit que ell ';;;';"':'-A-Q-U;;;ES";;T;';"'MA-T-I-U"';A;;""'AR-R-Ique, amb tot, creiem que no s'apar- presIdeix.
BAT A LA NOSTRA CIUTAT
taria ga.1re de la que oferim als nQ.SManquen poques hores per tal que
tres lectors com a més viable.
el President diguI el que en realitat
~~¿>~~~!~~ ii:~~~~~
De moment no sembla que el se- serà. el nou Govern, ja que, com hem
nyar Macià hagi tingut cap més con- i dit, a dos quarts de vult els periodisNENDEZ
sulta, tota vegada que, havent con- 1 tes seran rebuts p~r l'honorable PreAmb l'exprés de Madrid ha arribat
suitat amb el President de la Cam- s1dent.
aquest mati a la nostra ciutat el Director general de Seguretat, senyor
de l:l, ma.joria perquè aquesta es de- Menéndez, el qual ha estat rebut pel
Governador inter!, senyor Azcàrraga,
canti cap un costat o un altre ..
Aquest és el cns dels quatre con- 1 el cap superIor de Policia.
sellers que han dinútit. Pel tet de tenir
VISITA
sobre un punt determina.t, un criteri
oposat al de la. nlaJoria, s'han cregut
Una comissió de carnissers de Baobligats a r enunciar a llurs càrrecs. 1
La reunió de la ma.joria parlamentà- no ha passat res més Els senyors !Juhf, dalona ha estat avui al Govern civil
rla. ceJebra4A ahir a. la. Ca.mbra, sota Xirau, Terra.delles i Comes, segueixen per a donar les gràcies al senyor Mola presidèncIa. del senyor MacIà, va en la. majoria. i aecepten totalment 1'a- les per la seva intervencló en un plet
acabar a un quart de vult. Encara cord de 1& mateixa.
que sostenien amb l'Ajtu1tament d'aque, a la. sortIda., els assistents a la
Això és tot. No cloI donat-hi examateixa van mostrar-se molt discrets I gerades prolY.>rclous. En la reunió, les qUella població 1 que, grà.o1es a la. inen llurs manifestacions, hom va saber discussions han estat cordia.líssimes ... tervenció del Governador, ha. quedat
que els consellers dimissionaris, per
Els periodistes preguntaren al senyor solucionat satisfactòriament.
boca del senyor Xirau, van exposar els MaclA sl també havien dimitit els a]fon.unents de llur actitud, 1 que va tres consellers.
D'UN
DESNONAMENT
A
tntervenir el senyor Torres, el qual va.
-Com és de costum en aquests caMOYA
doldre's, en nom dels diputats repre- sos, ho han tet tots per tal de donarsentants de les Comarques catalanes, me fac1llta.ts per a la constitució del
Al Govern civil s'han rebut noticies
que es produïssin incidències lamenta- nou Govern.
de
Moyà que en aquest poble hi havia
bles. Tnmbó va parlar en termes con-Quan començaran les consultes?
c1I1a.dors el senyor Arnau Cortina. El
-Demà. mateix. Espero, a la nit, po- certa efervescènc1a a. conseqüència d'un
$enyor Casa.nelles va. mostrar-se iden- der oferIr·los ja la llista del nou Go- desnonament que s'havia de fer en una
tiflcat amb el cr1etri dels consellers vern.
fà.bI'l'..ca.
d.im.1ss1onarJs. La. tesi contrària a
-Teniu ja triats els noms?
Les noUctes de darrera hora semblaaquestes la van sostenir els senyors Es-En Unc pensats alguns, però cal
panya i Dencàs, mostrant-se d'acord consultar-los. abans de fer-los públics... va que els à.nims s'havien tranquiIHtamb llur criteri la total majoria. dels
-Tot seguit, el President de la Ge- za.t 1 la normalita.t era completa:
reunit.s.
neralitat s'acomiadà. dels peri<Xlistes.
Davant d'això, la. reunió va donarse per acabada, prenent-se l'acord de
EL
SENYOR CO\\IPANYS
lliurar a la premsa una nota oficiosa.
Tampoc va lliurar-se de l'allau dels
LA NOTA OFICIOSA periodistes el senyor Companys.
-QuInes consultes creieu que farà el
El secreta~i de la. majorIa pafla- senyor Macià? - li preguntaren.
Relació dels objectes trobats a la. via
mentària.. senyor Joan Tauler, en sor-Això no puc saber-ho - respon- pública i dipositats a la Majordomia
tir de la reunió, va facUitar ais per io- gué -. Crec qu-e Ro més de parlar amb Municipal a disposició de les persones
distes la. següent nota oficiosa:
mi com a Presld-ent del Parlament, que acredItin que són de llur perte"La majoria parlamentària d'Esque- potser voldria ~onèlxer 1'?Pin1ó de d1- nèncin.
rra Republicana. de Catalunya ha. ex&.- verses persona.11tat.s ¡i'J1ítlq\LeS, 1 amb
Un espill per a auto 1 una patent a
mina.t el projecte d'Estatut interior de elle3, .de representants de l.es ~omar nom de la Companyia Western Electrie: un rosari: cinquanta. cupons de
Catalunya, manifestant-se, en línies ques a e Girona. Tarragona 1 IJeid~.
generals, apreciacions d'alguns CODSe-Es reprendran aviat les sesslOns cèdules del Crèdit Local; una ermilla
1 cinc claus; uns guants per a senyora;
llers i diputats, disconformes amb eI parlamentàries? .
.
criteri de la majoria.
-La. presentacló del projecte de una bossa moneder de pell per a seSense adoptar acords concrets .sobre Constitució haurà d'ésser ajorna:t... nyora, la qual conté un mocador, un
aquest punt, Ja. que la majoria es re- Però crec que U? cop resolta la cnsI, espill i una polvera; una caixa d'eines
unirà novament per tal de prendre el nou Govern vmdrà a la Cambra on mecàniques; cèdules i documents a
acords sobretot l'articulat del projec- I el President donarà compte de la tra- nom de Joan Muñ.oz; tres lletres de
canvI 1 un rebut; una. cartera amb
te d'Esta.tut, els senyors consellers es- mitació i solució de la mateixa...
mentats s'ha.n cregut obligats a manPer cert - afegí el senyor Oom- papers sense interès; un portamonedes
tenir la dimissió que dels seus càrrecs panys, que aquesta sess.1ó podrà apro- de cuiro, amb metàHlc; un clauer amb
tenien presentada.
titar -s 7 per a ~arlar d'algun assumpte cinc claus; un clauer amb quatre claus;
una cart1lla mllltar i un carnet de
La majoria ha atardat també reite- de règlD1 intenor, que convé molt.
la C.N.T., a nom de Manuel Belsa..
rar, en aquesta. ocasió, la seva a.dhe-I
Un xec contra el Banc Hispano-Ame~
816 ferventa. al senyor Presitlent de
EL SENYOR ESPANYA ricà; una petita quantitat en metàHic;
la. Generalitat."
No volgué fer manifestacIons.
un farcell de roba. per a. senyora; una.
-No . passa. res que tingui transcen- maneta per a auto; una cèdula persoDIU EL SENYOR TAULER dència. Hi ha hagut cordialitat I el nal a nom de Carme Tura.; un clauer
partit segueix unit 1 ferm com abans... amb una claueta. 1 17 claus més; una
Un cop llegida la nota, els repòr-Sereu conseller en el nou Govern? bossa moneder, de pell, per a senyora,
ters van voler conèixer detalls de la
amb clau; un rellotge puIsera per a
-No ho voldria pas!
reunió. Però el senyor Tauler, discret,
senyora.; unes ulleres amb estoig.
defugi la conversa..
DIU EL SENYOR LLUHI
-Aquest darrer acord - recalcà ha estat pres per unanimitat. Cal que
Refugi el senyor !Jub! fer decl-a.raho facin constar ... - digué.
cions als perlocllstes.
l com li preguntéssim quins eren els
-Res, res. Això s'ha acabat.
consellers a què la. referència. oficiosa
- I què penseu fer ara?
Demà, dimecres. a les set del ves.. refer!&, a.!eg1:
-Jo? Recollir els papers._
-Al, ai! No ho saben? Són els se-Però dona.reu el vostre vot al nou pre, a càrrec de la ..nyora Maria PI
nyors Uuhi, Comes, X1rau i Terrade- Govern?
de Folch, hi haurà al Lycoum Club
lles I
-Naturalment!
una conversa. sobre "Etk:a".
LA CRISI SEGUEIX_.

Estigueren aJúr a la nit

¡q

Govern

GLO"

civll el Vice-president de la. Soo1etat
d'excombatents de França. per ta,l de
Ra. estat donat d'alta l'empleat dl"El
pregar al governador Interl que.· les Slglo" Josep Sànchez Martlnez, que
púbUc que per una equivocació fou va resultar ferit de diverses cremades
detingut el president de l'esmentada en l'1nceDd.1 ocorregut en aquella maAssociació, oenyor Eui1me JulIenDe pa' saw.ema el d1a de Na4aI. ~_
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-Un exemple de -democràcia
DE LA CRISI DE LA GENERALITAT

El cap superior de Policta, senyor
lbàñez. ~ha acomiadat de13 !em subord inats. Que és com acomia.ckzr·.e
de ZIl ciutat .
Són molts els que en aquest 1noment , i pel fet d'anar-se'n, lins ( tot
troben simpàtic el senyor lMfie2. Peró
només per atxò: perquè se'n va.

Es evident que encara. ha de ro- rs.da. conseqüència del moment v1scut.
mença.r a escriure's la bJstòrla de l'adPerò amb tot, a mesura que el temps
ven1ment de la Segona República es- avança, hom veu destacar-se uns noms

panyola. Trigarà a ésser escrita per- en la història de la Repúbl1ca espa-

què les gestes passen a la Història se- nyola que per a nosaltres, catalan!8gons la durada, l'amplitud, l'abast 1 tes, va tan Últimament lllga.da al re.
la ressonància que ocupen en aquest ¡cobrament de la personalitat de Cagran ll1bre sempre obert, 1na.cabab1e, ' talunya., noms que hauran estat la
També se'n va el governador. S~n de la bwna.n1ta.t 1 que es fracciona. en gènesi del moviment triomfal del l'
va al Marroc.
la vida dels pobles.
d'abril de 1931 1 que van mostrant-se
Diuen qu.e el senyor Pere Rahola
No correspon als contemporanis es- com els ferms puntals. la base sòlida.
està inconsolable.
c.r1ure le. història dels momenta que de suport per al futur de Catalunya
viuen; els homes fan història sense 1 de la República.
Ahir. a Madrid, es manifestaren UM adonar-se'n la majoria de vegades 1.
Car el per1ll de tot moviment revojovenets monàrquica.
a més, la pa.ssl.ó inevitable dels movi- luciona.ri és que es desv1.rtuI massa
Ah, ¿però encaro queden monAr- ments que es viuen desenfoca en to aviat 1 fugi precisament de la ment
qufc3?
pejora.tlu, o superlatiu, el paper dels directiva, que l'hagi presidit en esSi, senl/ora : encara hi ha 1'1Umàr- &e1.J.S protagon.1stes.
perit 1 en acció, per caure en mans
quica. 1 sempre n'hi haurA.
De mgment, en recolUr a través de dels Beus Sllooe56Ors. <En tota llei de
Per la matd3:a raó que sempre ht les colwnnes del d1a.rl l'lD.terv1u. la la Vida ex:isteiX la sucoes.sló.) Per a
]u¡u.rà ximples.
declarael6, la conversa de l'home p'6.~ evitar aquest per1ll cal que els mobllc, hom no ta més que a¡:. ...rtar da- v1ments trasbalsadors d'un període naA Paris el termòmetre ha 4!&enYCJ.- des per a un esdevenidor. ca.r sols el c!ona.1 tingufn al seu davant homes
lat set grau sota zero.
futur estarà. en cond1e1ons de jutjar
Es clar: hi ha tant.! monàrquics eJ- sobre la transcendència que han popanyols!
gut tenir els fets.
La h1stòria, perquè s1:gu1 història.,
1 un UUn"e: Bacia. la Espa.tia de to- ha d'haver posat el polsim d'uns llusdos, de Rafael Campalans. Un llibre tres a través de totes les a.cc1ons que
clar, inteHtgent. Un UiÒ1'e que cal es comenten, perquè ell treu tot el
Ue(Jir.
regust, l'aspror o l'admiració exage..::.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oa _ _ _ . . - - _

Els qui es creien que a la reunió de la minoria. parlamentàrIa
d'Esquerra es produirien debats de pa.ssió o situacions personals
enutjoses, s'hauran convençut ua del seu error.
Segons es des.rrèn de les referències, i de la mateixo. relativa
brevetat de l'assemblea celebrada., aquesta es va desenrotllar en ter·
mes d'una gran serenitat, d'una sincera cordialitat I seguint la. natur.:M1 traject.òria dels partits politics i del lllare joc de la polèmica
c10ctrinal en el sl d'una força els components de la qual poden tenir
aprecIacions diverses sobre punts que encam DO han estat definits.
Ara resulta que U.DB seny.ors consellers, d'a.ptituds rellevants,
sembla que no disposen de la. eoDlfi.aDça de 1& majoria, encara. que
oonUnUÏ.D t.enint, com sempre. la seva esUma i el seu fraternal companyeris.me. I aquests consellerR que han observa.t això, en desacord
de confiança també amb el President de la Generalitat, que els
va nomenar, lum presentat llur dimissió. Ara, el senyor President,
tenint en compte les realitats sorgides, el que ha vist I les opinions
que ha pogut controlar, resoldrà la crisi tot tenint eura que el DOU
.overn sia Ja traducció de la voJ.OIltat i dels anhels actuals de la.
majorJa. del Par:ament.
Parllt demòcra.ta, l'Esquerra Republicana, els càrrecs politIes DO
són res més que manaments de l'organització. Tots s'han de
ditar a l'adhesió, a la voluntat de la massa. polítiC!l. organitzada, delS·
afiliats. Ca.i""cú h. de cercar el Iriomf deI, seus punls d. mira
en ls. soberania de l'opinió pública., de l'organitzacl~ activa, que és
la que mana.. No són e~ consells de!s adversaris, Dl els comentaris
dels enemics ets que han de refor~~r els nostres homes, sinó l'amorr
la confiança t Ja. simpatia dels a.filiats.
.
Esquerra. Republicana no deixarà d'ésser mai. OIl partit demò~
No convé de cap manera, a Catacratz., ben disciplinat, disciplina que },"venÇ30 ~ ~au; a dalt. To~. ho . lunya, que es dissolgui la C.N.T Ja
comprenen aixi, tots ho desit:en a.1xí. I per aJXO les dlsc&n1om~.Hats , sabem que una a.flnnacló tan categòque puguin produir-se són resoltes d'a.questa. manera. demoe~Uea, rica trobarà difIcultats de comprensió
amb l'aca.tament de tothom, sense Tenç.uts Dl vencedors, sino .aJPb 1 assentiments per part de molts &eCl'anhel únic 1 unàJlime de servir millor la. causa de Catalunya. 1 de . tors poU tics 1 estamenta socials; alguns,
la RepúbUca.,
fins 1 tot propers o incorporats a 1"Esquerra Republicana de Cataluna. Per
d1rlgir \Ul poble, però, calen qualltats
sclndibl
d lea quals és
::~:enlt.t. ';;;, ':::,~ g~vernant. sigui
d·e.....
uerra o de centre, no
de dre'-.
~
~
supe~

COMPANYS

LA TASCA EDUCADORA DE
L'EST AT MO DERN

I

• 1
,. • • •
d IniCiaI Ives so C la S'1
El concurs
.
organitzat per l'A"Junt ameni

., =~~~ ~a '1. ~r;;''%';.:.'~t,:
&e

els elements de les c1uta.ts medievals,

que crearen una civilització, i són re-produIts gairebé fidelment per factors
actuals amb el mateix o semblant
d.1nam.1sme.
Avui 1'Est&t no ha d'actuar contra
les institucions que en recollir energies
individuals disperses vulguin 1nf1u1r
sobre la vida social, 1 molt menys les
democràcies adeptes a la nova concepció. Les dictadures actualment en
curs (boL"{ev1sme t i feix1sme)
ls d I , poden
slste
:.~re~~n~.:'- per~. :,uqUè e~
eatatlficar ela estaments que volen
protegir els anuRin de fet, en negarlos o mlnvar~los 1n1clat1ves. Ultra per-

acostumat.; " la breg" 1 que hagln
sentit la vIvosa de la lluita I hagln
tastat l'amargor de la de.sfeta momentà.n1a.
Es en el combat que es formen lea
voluntats i es consoliden els homes.
MeJaurat un poble guiat només per
l'entus1aa:ne Jovenívol i que només
hagi paladejat l'embriaguesa del
trlom!, encara. que aquest triomf U
hagi estat preparat a tra.vés d'Un
camJ planer 1 de condescendència I
Estigueu certs que les més be1lea
gest.es dels pobles, si s'ban trobat en
aquest cas. s'esvaeixen, pe.ssen tan rà-pldrunent. que amb prou feines sl queden com a simple efemèrides en qualsevol compendi d'mstòria..

m
Abl!e, q ne l'aDiverses associacions obreres i pa- curs poUt1c, aquesta. gran massa. con- a l'ordenat reg1ment pl,l
tronals ha.I\ acudit a les Oficines trolada en tots els seus moviments per , tabalament directiu; qui no té ela nerMunte! als de Polft1ca Social per tal associacions de gran potència, no es . vis al seu lloc i ben controlats, és
d'1D!or!s.r-se amplament de la fina1i- limita a l'oblit de l'obra de les cor- inepte per a les tasques governatives. :em~~ l'::;~ho~~ v~~~
tat que es proposa. la Comissió d'a- poraciow<. sinó que arriba fina al Un ciutadà, per por O anbeI de re..n· a1x~: ha d'estar sempre atenta a l'es.
qtrell nom amb 1'0rgan1tza.ció del con- menyspreu, a l'agre censura sistemà- ja, .pot ~dar i av~otar-se ~n.s:s cap forç que espontàniament vingut d'acurs d'1n1ciatives socia.\.s.
!Jca, a l'afirmació que tot all~ que es inhibició mteWgent. Mlmc.
es_.___
A totes se'ls ha fet les escalents fa viu lluny de l'ànlma popular I no crtptor i té a mà un perlix1lc. pot fer quests nuclis. SObretot ha d·e......,;_t :~v~
acIaracions. Es tracta de conèixer té res o. veure am!> els desigs legftims p'6.bliques les seves expansions (és més i'::t:rs~
ualsevol projecte social ben medi- de la. nl9.joria.
I imperdonable, i és bon conaeU que es .
t1
L I basat en el major 'nombre pas_ Aquesta comissió desitja possibilitar I retingui). però com que tant l'Un com seva supervivència, porta una quan prolltoses.
però més1 que
s1b1e
de dades que permeti a. l'A- una rec tillcac i6 d' aquest cn·tlclsme ne-\ l'altre tenen dret a canviar d'opinló
desori tat
cap d'energies
altre aquells
que impulsen
són
Juntament valorar les di.rootrlus de ¡atiu, coneixent el que la massa ne~ ¡l'endemà sense produir gros
, impeDits per una concepció nova del
la 1niclat1va privada.
cesslta, el que espera de lea corpora-¡ poden exp:essar llurs pensaments in- món. Es clar que. en aquest cas. la
Es un costum molt generalitzat el cions, quines tasques podrien interes- experts.. L autoritat. 1 un partit que mateixa lrrenex1ó i malcriança. de 1&
• • •
de marcar constantment un pern1et6s sar-li 1 a quines estaria disposada a pretén governar. no estan en aquest joventut fa que aquesta. s'expres.s1 amb
Sortosament per a Catalunya aquest
pa.ra.Hellsme entre l'acció priva.da. 1 la donar la. seva simpatia.
pla. del part1cu1estiU i n~~n ~~~'i petulància 1 es comporti amb .indesct. peJrIll" nono epxlstear'_~ de l'home que •••.•
públlca., com sl una 1 altra no s'insplAltres paisos han seguit aquest ca- sionar-se arnb
eveuuw;;n
h d bri
.w.n::
cU IU
resstn i1n!1uïssln reciprocament.
nú en moments de convulsió i de dub~ anUliar llurs ideam quan els siguin pUna. Però el governant a es nar ens presideix a tots els catalans, En
Barcelona ha tingut l'honor que en te; altres pobles han cercat en l'en- adversos.
i comprendre les seves virtUts, 1 en II Francesc Macià, que damunt dels seus
t ri 1 in!
ió
d1m
del pod és acombotn.t'~les amb seny concertar~les cabells blancs porta tota una vida. de
les seves tasques de cult.ura lnru.niclp~' questa, en l'interroga o a
ormac
L'autoritat que
ans
er
per al bé comú. Precisament en donar 'lluita. 1nlassable, Es- de bon acer el
la iniciativa. particular 1 la. prIvada de les da.des n~ries per a llur po- de concepció ben diferent sota les de- sat1sfacc1ó a les coses beneflCi~ se! nostre President 1 per això, sl sap re ..
hagin anat plegades. representada lltica..
Dlocràc1es i sobretot soh lea dema- 11 esbravaren els malts intents i 8 en... ! frenar quan el cas arriba. ardors 1
aquella pels llegats i aquesta per l'obra
Els Parlaments empren continua- cràcies socialistes o social1tzants. que carrilarà l'energia que l'abocava a la ímpetus jovenívols, sap prodigar-los el
pròpta. de l'Ajuntament.
ment el sistema 1 encare. és recent l'a- s'ln1c1aren a.. les d.alTerles del segle turbulència.
somrlure benèvol de 1& seva superlosense aspirar a aquesta. mena. d'apar. acord de les COrts Catalanes de de- pasat 1 que han pres la màxima em~
àdh 1 tur
tac10ns -'"'ue tan debò que es produïs- manar el parer públlc respecte el 111- branz1da en la post-guerra. El llbe~
Hem de pensar que
. uc es
- r1tat d'esperit.
~
,- -'ó d e ral1ame que propugnava la COnven- buIènales han
portat noves perfeoo1ons
France,c Macià té Ja des d'o,ues\
s1n- el tinent
d'alcalde president de bre fonamental en l'organ1~
dels homes. N
ferim
-to
de Polltlca s001al. senyor l'autonomia.: La Constitució interna de e1ó. i que dirigí sense rèplica eficaç a la vida.
o ens re
moment el nom gravat en or no sols
1& "_.··.ó
~
els períodes revolucionar18 solament; en la història de Catalunya 1 de la
Jové Sarroca. prega els elements in- Catalunya."
el món civilltzat durant bona part del durant segles, els pobles no han tingut Repúbllca espanyola, sinó en la de
tel'eS38.ts que facin un estorç d'expoPer totes aquestes raons la. Comis- segle XIX, no reconeixia altra per- gairebé altre nexe que el que derivava tots els grans moviments alliberadors
slct6 per tal que la. Comissió de Po- sió de Política Social espera que el seu sona a la qual atendre, defensar i edu- de la guerra; es relacionaven 1 tra:ft~ dels pobles.
llttca Social, a part dels seus plans 1 projecte serà ben acollit pel públic i car que l'individu. Però irromperen de quejaven mentre combatien 1 s'inva.Per a Catalunya. i per a la Repúconcepció general dels problemes, pu- que ben a.v1at podrà comptar amb un nou en el cas nacIonal forces estructu- dien els uns als altres. A1x1 Roma es- bUca, .sortosament hi ha un altre nom
gul reunir el major nombre possible de nombre d'iniciatives i suggestions que rades; en acoplar-se eIs cIutadans, per devingué clv111tzada 1 c1v1lltzadora, 1 que cada vegada va agegantant-se
suggestions privades.
palesin l'interès amb què aquell se- interessos econòmIca gairebé sempre la invasi6 sarralna lles preuades uni- més l-flxeu-vos~h1!-ta.mbé és dels
A continuació es copien les Unies gueix la seva obra.
(d1riem sempre, però podriem ésser ren l'Orient i l'Occident. L'home ho que s'ha endurit en el curs dels anys
que serviren de presentació del ConEl terme d'adm1ss1ó dels treballs fI- injustos). aquestes entitats que creava dirigeix tot 1 ho transforma tot en de lluites. no sempre nobles 1 ben socurs d'IniciatIves en les quals s'am- neix el dia 15 de febrer.
el tràfeo ooHectlu ·no s'aVingueren a bé propi l' per paradoxa les guerres vint plenes d'ama.rgors. Ens referim Bo
pUen els anteriors comentaÍis:
.
la indiferència de l'Estat, 1 molt menys creaven ia unitat humana,
Llufs Companys, President del Primer
"La Comissió de Politica ~ial, pel
encara a la seva agressió. El reco- , Ara, però, cal aprofltar l'experiència Parlament de catalunya 1 valor des~
seu ca.ràcter deriva.t del contingut de
ACCIDENTS MARITIMS
neixement, a darrers del segl~ pas- passada i la gran lllçó de la Demo· tacat de la poUt1ca espanyola, en
les seves funcions. té una. significa--sat, després de moltes lluites, d aques- crà.e1a per anuHar els mitjans violents aquesta naixent República.
dO especial. consistent. el seu judici.
tes force. socials. ha donat el calent I aprolltar. amb bons fins, la vita!1tat
Jo he observat mantes vegad.. a
en què la seva m1s3ió no regulada $UcoH.ectlv1sta cada dia més intens 1 pro- de tota força que es debat en mig Companys Bo través d'aquell gest d'hoI!dentment per lleis poe1t1ves nl de·
Vigo. _ A la COmandèncla de Ma- fund de l'Estat modem.
I del tragi de la Nació.
me benvolent I fred, que porta dlna
nvatla de l'obligat compllment de llels r\na s'ha tingut noticia d'haver topat
Gairebé seguint el ritme segons el
Tot aquest llarg preàmbul, més ex- d'eII tot el foc I l'entusiasme per la
Orgàniques, com la Municipal de 1877
qual es modiflca.va la clèncla pedagò- tens del que ens proposàvem, defensa causa i per l'ideal. Home que vol pasa l'Estatut de 1923, ha de sorgir d1rec- el petit vaixell "Alegria" amb una gica. canviava, potser inconscientment, la tesi que explicarem detalladament sar ind1!erent en el paisatge, però que
en el fons s'hi destaca amb un vigor
tament de l'ànima. popular 1 la ins- gasolinera del creuer anglès "E:sexer". el concepte 1 la tècnica govemativa. ' en dia pròxim.
J>lració del seu treball ha d'ésser tan
L'admlraIl de l'esquadra brltàmca L'Estat policia. que estabU l'absoluJ. AIGUADER. I MIRO Inolt, a despit d'ell mateix.
tlsme monàrquic amb moltes l1m1taEls valors en po1itica u coneixen
htuna.na com sigui pos.slble.
PollUca SocIal és una modalitat de va enviar el seu ajudant al cercle, on clons, i que també s'adeia al l1lx!raper 1& categoI1a dels atacs; repas;eu
l'intervencionisme tutelar de les Cor- s'anava a celebrar una festa a honor Usme jacobf, és subst1Lult per l'Estat
mentalment els que s'han adreçat a
~ pÚbliques, imposada per ne~ dels mariners anglesos, dient que amb pedagògic, que en valorar ela nucl1s
CompanY8 de dos anys ençà 1 jutjacessitats tan certes. Inajornables. cer- motiu de la desgrà<lia, 1'0f1clalltat es vitals de la Nació. ela apn>lIta I ela I A l'es\a¡g., de l'Ateneu S1nd1callsta reu el que ell pesa en la nostra vida
cant una ma.jor jusUc1a distributiva.,
educa 1 endaga. vers una eficàcta.. Es Llibertari demà, dimecres, a les set de pública.
una. amlnorac1ó dels dolors coUectius trobava de dol 1 no podrIa. assistir a coincideix. per força. amb els teor1t- la. tarda., el senyor Folch Capdevila Potser que sense ad.ona.r-nos.eIl, la
de les d.l!lcultats d'un grup humà. més la festa.
zador.s del sindicalisme, en justiprear donarà la daI""era conferència del seu Catalunya autònoma s'ha trobat en el
d1a6ortat o de la supressió de l'1mpecurs cOITesponent, tractant el tema que se'n diu en un revolt de la seva
rat1u fatal de certes lleis econòmiques
"Doctrines econòmiques recents. Re~ història amb perill d'estimbar-nos per
que gravitin durament sobre els ne·
sum".
part dels que s'havlen cregut que era
cesaItat..
-Al mateix lloc el dijous, dia 26. a de la seva. exclusiva incumbència el
Per a1xò, perquè és. un orga.n1sme
les nou del vespre, el senyor Fran- guiar.
d·estudl. un laboratori d'experlència
Dl'a
de
dol
a
la
U. R. S. S. _ Els diaris pubUcesc cafiadas lInlrà el curs parlaot
POlser també. sense adonar-nos-en,
""'iai, aquesta Comissió necessita a
sobre "La negació de lea sobiranies. n'hi ha hagut prou amb un lleuger.
moment apropar-se als gruPS. a
quen la següent capsalera: «tenin és mort,
Els gruPs funcionals. la Interdepen· un suau cop de volaot. per .. redreçar
leo ci...... als organismes 1 àdbuc a
dènc1a I el sindicalisme".
el cotxe 1 poder reprendre el cami
-pI.. persones 1nd1vldua\s per
però la seva obra viu encara»
•••
sense obstacles.
ta¡ d'explorar liur esperit. conèixer
AvuI. d1martB, a les vult del vespre.
I és que per a sort de Catelunya
nurs anhela I fer derivar de llurs esMooc01L - S'ha celebrat amb gran pompa I solemnitat el novè anlver- l'1nteHectual haitià doctor Beauge tenim .homes com IJuls Companys~ millores poe1t1vea.
sar! de la mort de Lenin.
Bercy donarà una conferència a l'Ate- no cal esmentar el President perquè
lIna altra. raó abona encara aquest
Stalb1 decretà qoe la joma.d& f06 declarada de dol nacional a tot el neu Enciclopèdic PopuIa;r (Oalme. 30) se salva pel seu mateiX nom - que,
tIeatg: collectlvltats d'ampll radi el territori de la U. R. S. S.
sobre el tema "El tmper1Allsmo norte- per damunt de la vida plàcida I U!uTots els periòdics encapçalen la seva primera pIana amb la següent amerlcano", que promet ésser Interes- sòr1A. han hagut de forjar-se en ela
concurs de les qua.Ia és cada vega.c1a
l!Iéa _
per a una. obra de m1- frase: "Lenin és mort però la seva obra viu encara".
sant!sslm tant per la persono.l1tat del combats d'una vida dUra, ...,.. 1&
iloratnent. viuen totalment aliunyades
La majoria .dela monuments pllbllca de Moscou 06tentaven banderes ver- conferenciant com per l'envergadura qu&l manca el caràcter. el segell. l'emen una posició d'1nd1ferèncla profun- melles amb crespona negres.
del tema.
premta que dóna l'experiènc1a per a
41a. que desemboca al n1h1llsme, que no
Les mantfestaclons davant 1& tomba de Lenin han este.t més petites
-Demà, d1meare6, a les vult del ves- consolidar tota obra 1n1ciada..
~ en TeS, que ho nega tot i que 11- que els anys anteriors. el mateix que l'entusiasme de lea masses. Ha eontrl.. pre, el doctor Tona B&s8ols continua·
Amb homes com ell l'esdevenidor
- ... el aeu treball & una obstrucció buIt molt a aquest retra.Iment el cru de la temperatura ja que mentre .. rà, a l'esmentat Ateneu. el seu curset del nostre poble pot
amb
eontlnua I \nflnlta.
desenrotllaven &questea ~ònltjl, ~ ~I!:e ~".a all
.tOta j ~~..'..
'.onfsee~ p(¡bUqU04 ¡¡ob,,_ ma- tot. conllança.
~ J>é que aJl6!:l84a ~ tot !)OIl- 1"'!:O>
.
• _w
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El novè aniversari de la mori de Lenin
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LA HUMANITAT

E·L C I N EM A E L ~E~MA~R~"~U~ LA MUSIC
EL
TRAT "TEATRE CATALA"

'311

Ha estat posa.t a la venda el nómero 17 d'aquest setmanari, el qual con, té el .. güent text:
INSTITUT D'ESTUDIS cert durant la celebració d~
l "La probitat !!terària" (EdltoriaJ),
MUSICALS
teix.
ASSOCIACIO
- "L. Federació Catalana de SocleAvui, dimarts. a les deu de la
DE
CONCERTS
tats de T.atre Amateur i e! II Con- rut tindrà lloc la XlII sessió de
curs de Teatre Català Amateur". p.r l'Institut d'Estudls Musicals. AquesActualment s'està portant

Claudi Fernà.nd~z. -

"Una conversa ta sessió anirà a càrrec de la no- me ~el:~eo;:b;~r~am~~e"n¡:t~Ja domte111

amb L1uis Tintorer. Valuós oferiment vella agrupació "Quartet Català" \ buts
de la !aroma de Lleó Fontova". per format per Eduard Bocquet 1 Ra.- tre
R. Vllar6 i Guillem!. - "Suggestions I fel Ferrer, violins; Josep Julivert, 11a>ls' una:[~~~;~~~~.~~~~:~

I

comentar1s", - "Vers la conquesta viola, i Josep Tretta, violoncel, &rlel Teatre del Liceu" (Continuació;. tlstes prou coneguts per haver acper Pau Colomer. - ,jLa. m1se en scé- , tuat fins ara en el "Quintet Ca- I
ne" per P Co.J.dés Rossinyol _ "L'art I talà" I amb el següent programa:
•.
.
" Q artet
t'interpretar
comèdies" (Continuació).
U
en re de Moza.r t" , Quar-

i

soc

I

OI

per Enric Lluelles. - "L'actualltat tea~raJ. catalana", - "Informació mu·i-·
>.". ~ ~..•. - "Tea. t re Cat a.lA Am avçur
.. Ama.teurs nota.bles". Cà.ndia Lluís
3ro.nados", per Francesc Bascompte.
- un COncurs de Teatre Ca.talà. Ama-I
:tur". - "InformB<lió". - "Noticiari"
I els segUents gravat<¡: Lleó Fontova.
(Dibuix d·Apel·les Mestres). - "El
Teatre del Liceu l'a.ny 1861. (Dibuix
Parcerlsa). - . Sala del Liceu abans
¡de
de l'incendi
"La. saJa actual del

que

c!lItats t peltas
d aques a
ca.
dir - adreçant-nos als
assenyalat
social
(Alt el
de pagament
Sant
tet en la de DOhna.nyl, primera I
t . I
è
audició" i "Quartet en fa de Ra- - q~
~d m~rc 9
vel".
per molt
r
a
edel adia
pre)
abans
Aquesta sessió tindrà lloc a la. breT ~ Car en el concert
Sala Parés (Establiments Mara- 1 de C. té en preparació per
gall), Petrltxol, 5, 1 exclusivament · data serà indispensable la
pels associats de l'Instltut d'Estu- taci.) del nou rebut.
dis Musicals.
Admetem propostes de nous
Per inscripcions al local social, cls. per tal de nivellar les
Balmes, 158, 2.0, o al lloc del con-baixes registrades.
- - - - - - ' : ' " " - -.- ••
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Aci teniu l'actor còmic Joe E. Brown, de la Fjrst Natio:na1 Picturcs.
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,Com veleu, ::. -;r~~, b:~~:=p=~¡ :nl1::~~:m:a~,:!uiue, apesar ~~~~. •~;>f:~ i ag~:~d~:'~s ~u1~
~:t ~~Efsn~I~~~~~~~

---------------------------Retrat de
N O T ES
tot. una artista consumada. m.lgrat
IIII!!l'l!lllllill_IlIIIRlIill!IIIII_IIIIIiIii._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
la seva jovenesa.
"U CONCURS DE TEATRE j
EnBros.
"IBus1ó
que la
WarCATALA AMATEUR"!
CANVI D'ESTATGE del d1stricte n V~,~:ti:~~~:'~~
"GALA CHAlJ..LOT" ner
Firstjovenívola",
Nat10nal Films
presentarà pròximament, Marlan Marsh esEl vinent diJous. dia 26, a les deu de
Es posa en coneix-ement dels as- els seus socis, i
Demà, dimecres, i durant la sessió devé senzillament encisadora en el s1m- , la nit, 1 en sessió privada., concursa- socla.ts i simpatitzants del Bloc un vermut d honor.
de cinema "Gala Cha~lot", organit- pàtic paper d'una nola de divu1t anys II ran les companyies "Agrupa.ci6 Pela- Obrer i Cs.m.perol el tr3.Slpàs del tiren més de tres-cents
zada per "L'Ocell de Paper", el pla- I que, acaronant tots els somnis i sen- yo", de Barcelona, dir1g1da per Joan seu local social pe~tanyent al dis- natis, entre els qua.ls
n1sta J. Gibert-Camins i el poeta A. , tint totes les inquietuds pròpies de ¡ Mestres Quer 1 "Companyia Ca.ta.la- tr1cte Vil (Sans) al ea.rrer Rosend bon nombre de
Pons 1 Gu1tart interpretaran "Hom- I l'~dat, no encerta sinó després d'al-Ina" d'Amate~s Pere Mo1x. 1 Casals!' Arús 8
tes. Entre les
mage a Ch. Chaplin", de M. Blanca- gunes cav1Hacions, amb el cami que . de l'AssocLació Amics del Teatre tam~
"
guren una del senyor
fort. La sessió se celebrarà. al L1do Cl~ ha de donar-li la desitjada felicitat. bé de Barcelona 1 que actua sota'la diFOMENT REPUBLICA DE Lerroux 1 una altra del
nema, i començarà. a les 10 de la nit.
Anita Page 1 Wnrren William com- recció de Francesc Grau i Banús.
CATAlANS D'ESQUERRA s'ÚS Ulled, excusant la. seva
parteixen els honors d'interpretadó
Ambdues companyies actuaran en la
tèn.c1a.
EL PERFIL DE l\IARIAN d'aquesta bella peUfcula, considerada I mate1x.a sala. d'espectacles i el sorteig
El diumenge, a les dotze del
LA CülP"'1U'VA C'ONrTRA¡j
MARSH
I com una de l~s comèdies més reeixides ha designat el següent ordre:
mig dia, va. tenir lloc l'homenatge
.nu., ...
de la tempOlada.
P ._. la "c
i ~>.,._ que els socis d'aquesta entitat deGUERRA
Hi ha tres dones a HOllywood el perr.I.Uler,
ompanya ...,AW:w.I:W..la dicaren al seu President En Josep
:fU de rostre de les quals ofereix una
"L'ULTIM B~RO SOBRE LA Amateur Pere Moix i Casals", repre- Carulla Marti. El locall estava ple
Demà, dimarts, a les onze de
rara semblança: Dolors Costello, Cons~
TERRA""
rentarà. "!La morta", de Pompeu Ore- de gom a gom 1 l'element feme- lla., al Centre Obrer de
tance Bennett i Marlan Ma.rsh.
huet
(imposada";
a continuació ni estava re.prerenta.t per dlst1n- I !borra, l, el pres1dent del
No manca qui hagi llançat la supoDiuen les Sagrades Escriptures qu.e "Agrupació Pelayo", representarà. "Un gldes snyores i senyoretes.
talà. contra la Guerra 1
sicló que la ràpida carrera de Marinn si els homes aprenguessin a menys- cop d'est.at", de J. Pous t Pagès (1mA l'acte que resultà brWa.ntíss1m Ajuntament, J. Bertran de
Marsh, la jove estrella de la War~ i pre ar les dones, haurien de pujar als posada); després la "Companyia Pe- 1 que> acabà escoltan-t.se a peu dret ! donarà. una conferència
ner Bros., protagonista de <iIl·lus1ó jo- I arbres per a poder fugir d'elle-s, i quel- re Mo1x 1 Casals" concursarà. ¡'obra <lEls~ segadors" que fou lnteI'IPretat tragèdla de la guerra".
venivola" es deu en part a aquesta com d'això, si bé per una causa molt de lliure elecció (tercer acte de "La per una orquestrina, s'hi adheriren
semblança física amb les dues famoses I d iferent, és el tema que desenvolupa corona d'esp1nes n , de Josep Maria de d.iferentes personail1tats de l'Esartistes. Però els que hagin vist
"L'últim baró sobre la terra", el pro~ Segarra), 1 finalment, l'Agrupació Pe- querra Republicana de Catalunya..
tuar Marlan Marsh al costat de Jonh ' tagonista del qual, sense menysprear layo", representarà. "Joventut .., d'IgHa desvetllat gran expectació la
Ban-ymore en "L'idol". o al costat el sexe contrari, se n'ha de defensar nas! Jglésles, també de lliure elecció.
JOVENTUT DEL PARTIT ferencia que el diputat al
de William Powell en "A la recerca de 'gairebé d'aquesta manera.
El Jurat per aquestes actuacions esNACIONALISTA CATALA de Catalunya senyor Joan
l'runor", ja. hauran vist que aquesta l Heus aci, però, que hi ha una dona tarà integrat per Lluís Masriera; Adrià
Diumenge tingué lloc l'Assemblea de l donarà al local. de la secció
suposició manca en absolut de fona- I que arriba a destacar-se en mig de to- Gual; Josep Maria Folch i Tores; Prurnent, atès que Marian és, abans que , tes, i el venç, i assegura així la conti~ denci Bertrana, J. Feran 1 Mayoral; Constitució de la Joventut del par- ; te seté de la U. S. de C.. ei
tlt Nacionalista Cata4à quedant d'aquesta setmana, ella 28. sota ~
'I nuïtat de l'espècie 1 la perllongaeió del Domènec Gua.nsé; Enric Lluelles; Mamón.
.
nuel Vallde¡)eres; Tomàs Roig i Llop; ..provwts els Estatut.s interiors per ma: "Tècnlca revolucionària del
unanimitat I elegint la Junta
c!alisme" .
. _. ___ ._.... _.._. . _•.__ ~. I No res més suggestiu, com pot SUPo· 1Josep ArUs; Florenci Comet, i FMn- rectlva
de l'entitat. A aquesta assar·se, que el pa~r d'aquestes dues fi- cesc Curet.
semblea es prengué l·a.cord de crear
lli ANIVERSARI DE
gures centraJs de "L'últim baró sobre
Actuarà. de secretari, Joan Güell.
MORT DE ~IARTI
la terra", les quals són mera.vellosa- ---.,_ __ -.
_
_ _ les seccions EscoJ.arr I de CUltura ¡
Física.
. I
NOVA
ment encarnades per Raoul Roullen, el
PER L'AUTONOMIA DE LA
gran comediant, i Roseta Moreno, la
ASSEMBLEA DE L'A C _I Els actes que per •
UNIVERSITAT DE BARCELONA
bonica estrella, el treball de la qual, en
TUACIO
VALENCIANISTA!=ve:;!!~la ::'..~ de
aquesta peHíC\J.la pa.rlada 1 cantada en
Diumegoe al mati a l'estatge d'Actua- ¡Proletari. consistiran en un
espanyol, serà, segu.rarnent, la seva
cló Vadencianlsta tingué lloc l'a- ' un local d'aquesta ciutat. e!
consagradó d-efinltiva.
nunc1ada Assemblea. que es veié' febrer. i una anada al ceno.n,tlri
torça concorreguda. Després de Ia- gueres e! dia 5; el vI.tge
"TITANES DEL CIELO" : UN
borloses discussions hom nomenà amb autocars. Tots els
nLM DE GRAN VALOR INSuna COmissió per ta4 de prooe- açompanyar a la re~,resentacI6
TRUCTIU
EN SESSIO DE GALA PAdir
a la creació de la Mutua I ~ I nostre Partit són
La pelUcula "Tltanes del aielo", de
l'estatge oentral. Ba!lXa.la
Diumenge. al mat!. tingué efecte a la slstèncla Mèdica de l'entitat. En
lla
marca
Metro
Ooldwyn
Ma.yer,
no
TROCINADA PEL "CENTRE
curs de l'acte es posà de relleu que!. 5. primer.
consUtue1x. solament una obra d'ina- Facultat de Dret del nostre primer d'una
ben palesa. la tasca paLE6 inscripcions
preciable valor art1stic per la categoria Centre docent, una. reunió d'entitats trIòtlcata4só
I eminentment autonomls- el dia 5 de febrer.
EXCURSIONISTA DE CA- de
les estrelles incloses en el reparti- culturals. per tal de tractar da la pro- ta que porta
a terme l'entitat.
ment, entre elles Wa1lace Beery, pera Implantació de l'autonomia unlFOMENT REPUBLICA
TALUNYA", DE.LA MERAvers1tà.ria.
Clark Gable, Conrad Nagel i Dorothy
ACTE DE PRESENTACIO
DISTRICTE SETE
PresIdiren la reunló els senyors H.
JOrdan, sinó també una mostra de gran
DEL NOU PARTIT R. RA• E. R. de C.)
PuIg i Sals. F. Ma.spons I Angiasell. F.
VELLA ARTISTlCO-ESPOR- valor instructiu.
DICAL DE CATALUNYA
En la da.rrera Assemblea
Les operacions de l'aviació na.val desI Plug SUreda; i T. Roig i Llop. membres
A:l Centre Democràtic del car- 0nIInàrIa. que tingué lloc e!
de!
:
Consell
directiu
de
l'Associació
de
Estats
'UnIts
permeten
aprecIar,
en
els
T1VA
.seus detalls, la tècnica magnifica 1 la. Gràduats de la Universitat de Barce- rer Mendlzàba1 tingué !Ioc el dis- quest mes, es nomenà la. se~rü."t ';1
sabte al """pre.
mlting de pre- ta Directiva:
gran pràctica dels pilots que, per a lona, organitzadora de l'acte. .
HI assistiren delegats del Collegi sentació del novell partit Radical
assajar-se en punteria porten, en lloc
PresIdent: Emest Ventós
de metralladores, aparells semblants d'Advocats, Ateneu Pol1tècnicum, Col.. de Ca.talunya. HI assistiren bon vall; vloe-se<:retarl. Josep .18.... l
nombre
d'oients
que
aplaudiren
j
però equipats amb cambres fotogrà!i- legi de Metges. Associació Mèdlcosans, secretari, Enric Juvés ¡;y
els
oradors.
UnivusitàT1a,
Societat
M.
P.
de
Sant
ques, el desenrotllament posterior de
vloe-secretarl, Valent!
Feren ús de la paraula els se- tresorer. Antoni
les esmentades peHícu1es ensenya els Cosme i Damià. CoBegi d·Arqultectes.
nyors
Vicens
Vltaller,
Marc
Benet,
impactes de cada aviador.
Federació Nacional d'Estudiants de
comptador. Marià Cortad.
Pot, també, apreciar-se en uTita_ Catalunya. Secció Escolar d'Esquerra la senyoreta Enriqueta G1Illlnat, cals: Josep Ra.vetll-at
nes del Cielo", el porta-avIons "sa- Republicana I del Partit Catalanista Enric Tubau. Joan Aklamora l, fi- !au Risuenyo Royo.
ratoga u, que és el més gran del món, Republlcà. Collegi d'Apotecaris, Sindi- nalmenet, el senyor Ortega que Campomanes, Joan Nogué
i la manera com els avions viatgen cat de Metges, Associació d'Enginyers, presidia l'acte I que téu un resum nuel A:lòs LaveM.
en el seu interior, perfectament acon- AssocIació d'A11umnes de l'Escola d'En- del parlat pels anteriors oradors.
diclona:ts, i la f&ciUtat amb què aba.n- ginyers. Agrupació Escolar de l'AcadèUNA NOTA DE LA U.
L'ORIGEN HISTORIC DEL
donen el seu niu d'acer flotant o tor- mia I Labcratori de Ciències MèdiDe la U. S. C. hem rebut I.
SOCIALISME
nen a la seva ample coberta realitzant ques, Associació d'Alumnes d'Escola
A l'estatge de la .Toventut Socia- nota:
totes aquestes operacions amb mate- d'Arquitectura. Revista "Universitat
"Ls. Junta. executiva de 1&
màtic. ex,""t!tud I amb Impecable ha- Catalana." i Associació GeneI1al de lista. donà el diumenge, la seva ració comarcal de la U. 8. O.
bUltat.
anunciada caonfcrèncla. Radmond l'actuB<lió de franca indisciplina i
per
Metges de Llengua Catalana.
Després d'un ampl1 canvi d'hnpres- Morales I Veloso. el qual dissertà capacitat socialista portada a.
sions, i en mig del més càlid entusias- sobre el tema "Origen històric del
per l'a.f1liat Josep Duran i ;;~~~:~i
es prengué l'acord de convocar a sociallsme" •
Institut Psicotèctic de la me,
Començà l'orador &ruIilltzant la reserva del què declde1xl el Io
una nova reunió totes aquelles entita~
partit. ha acordat expuls&rGeneralitat
6. les quals afecta aquesta transcen- lluita de classes a través de la hisDemà., dimecres, dia 25, a les set dental qüestió( a 11 de procedir amb tòria, lamentà la forma en què s'a.- mateiX."
de la tarda i on el local del Publ1~Club el reforç del major nombre d'adhe- nà creant l'e.clau I posà de relleu
l'obra cim de Tomàs Moroo, tituUNA VISIO DE BELLESA
(Rambla deis Estudis. 12. pral.l, tin- sions J)OSSlble, a l'aprovació d'una lada, Utopia, que tou la que mar- A l'Ateneu Enci(:1 0 IP"'"
conclusió encaminada a demanar al
drà lloc la primera lliçó del curset so. Govern de la Generalitat que proposi cà una nova era en l'alliberament
Popular
INCOMPARABLE
bre "Psicologia. del negocl. - Primera al de la República la concessió a la dels pobles. Acabà amb unes consideracions
sobre
el
socla.llsme
moDemà,
dimecres,
a leS vuit
part. Psicotècnia. de la publicitat .. des- Universitat de Barcelona d'un règim dem. El conterenclant va ésser
preo el doctor Torra BasSOls
amb
el
que
disd'Autonomia,
d'acord
enrotllarà
tots
els
dilluns
I
dimecres
Una exclusiva
molt aplaudit.
el seu curset sobre ma1altleS
subsegüents el Dr. Alexandre Chleu~ posa l'article setè de l'Estatut de Caa l'Ateneu EncIclopèdic PopuJal' i
talunya. La dita reunió se celebrarà
ANIVERSARI DE LA JO- me, 30). L'ass1stènc1a és 1llure
sebalrgue de l'Institut Psicotéenlc de divendres vinent, dia 27, a les set del
VENTUT RADICAL REPU- bllca.
la Generalitat.
vespre, a la Sala d'actes de l'Ateneu
En aquest mateIX Ateneu el
BLICANA DEL DISTRICP.er a inscripCions 1 altres detalls, Barcelonès. Des d'ara hi resten consor Joan Moro, de les EsColes
TEll
nes de Barcelona, continua el
dirigiu-vOS al PubU·Club, de 6 a 9 del voea.des totes les entitats culturals catalanes que, d'una manera directa o inAmb motiu de com.pllr-se el tren- set sobre "Literatura
vespre, o a. l'Instlt.ut Psicotècnic (Ur- directa els interessi coHaborar al mita anlverurt de la seva tundacló, passat. dijous. dia 26. a doS
gell, 187), de 7 a 9,
llorament de l'anhel. exposat.
la Joventut Radical Republicana VUIt <kI vespre.
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Pàgina 5

DE LA DONA
A la Universitat de
Oxford de cada quaIre estudiants tan sols
admeten una dona.
No ens fa estrany que
hi hagi tanls homes.
«savis».

ELS PERILLS DE LA DONA EN
LA POLiTICA
Quan la " pollUca. per la. dona representava una. de tantes 1Huslons que
Ien realltzar-se un dIa, molt bé que tothom hi digués la seva, I no ens
pod
preocupessin ni In. Eeva .capa.citació ni les seves condicions.
Avu¡, és molt dIferent. Hi h. d'haver, per p.rt de tots els clutad.ns,
un interès especial per tal que la dona es comporti amb tota sensatesa. quan
vulguI dodlcar-se a la poliU...
potser aquesta sensntesa 1 elevat concepte que nosaltres_voldríem exigir
{
de tot aquell qui per la seva vocació es dedica a la pol tica serien condiclons que hauríem d'c!:.1gir, en primer terme, a l'home per la seva habitud,
el seu entrenament 1 altres atenuant,:; que, indiscutiblement existeixen en el
seu fav or.
.
.
Però com que no tractem d'analitzar ara les condIcions que poden
vorir el nostre company, sin6 les dificultats que ha de vèncer la dona en
entrar de ple en aquesta lluita ar.errissa.da, volem dedicar~nos a retreure
els defectes que, com a tals- considerem determinades inclinacIons molt prò~
pies d.1 la dona, però qu.e lkln d~ de!ugir-~, qu~n a.quest~ vulgui dedicar-se
a. la .politl~a 1 la seva VIda. partlculm' vagI estre .ament llIgada. amb la seva
condlció d element sobresortInt o que vol sobresortir en el Partit on mi~

EXPERIENCIES D' UNA
REPUBLICA

Segons deelaraclons tetes a un pe- cl6 de cases públlques: tractament
pel ministre de obligatori de malalties sexuals; creaTxecoSlo ....ula, senyor Vlastlm.1r Ky- cl6 d'aslIs per a 1nfants; millorament
bal. reSpecte els resultats pràctics que de la situació social dels estudiants
ha obtingut el vot temenl en el seu temenlns; deSlntecc16 periòdica d'odlls't .el senyor. Kybal ha dit el se- fitis públics, escoles 1 classes part1cup8güen
lars; nacionalització d'Escoles 1 Ins'"Des del punt de vista poUt1e, el tlt ts
d ògl dirigits 1lns alesho
dIgnitat de l'anglesa, els ulls de la règi
e ubllcà ha oneedlt a la do
u pe~ .es t
..
irlandesa, l'estatura de l'espanyola, la J t--mOSlrovPaca Ja I .CI\at absoluta .....~ l"es per
unita s rellg1oses. etc., etc.
distinció de la francesa i els cabells """'te d l'h
gu l' rdre
rldIo'-1
En les eleccIons leg1s1atives tanvode la lta}'
.,
pec
e
ome en o
jU
cades després de la Con.st1tuc1ó, de 300
!ana...
. com a conseqUència lògica la plen1~ Docs del Congrés les dones varen acouOpinió nostra: podeu seguir viatjant, tud dels drets poUties
"
tegulr~ne 14, 1 de 150 representanta
senyor Quinquelal
El dret -electoral acttu pertany en del '?eDat, n'obtingueren tres. De diel nostre pafs als dos sexes des dels tes catorze diputades ctnc eren BOCIaTAMBE ELS GOVER.NS ... vint-i-un anys, per -a la Cambra dels UStes <dues txeques i tres alemanyes),
La senyora Elvira Santa Cruz Ossa, Diputats, i nes dels v1nt-i-61.s, per &1 tres nacional-soc1a11stes, una republique va presentar un magnfftc treball j Senat. A l'Assemblea COnstituent no ca.na agrària, una catòlica 1 dues coUta..
en el Congrés InterO-Americà de Do-·j hi va haver cap dubte en aquest res- mun.istes.
De la. mateixa ~a.nera que en l'AsCreu, la dona, 1 és una l~mentable equIvocació, que l'exhibicIó constant nes, celebrat al Panamà, esmenta el Ipecte; perquè ja en el règim austríac
de la seva persona pot afaVOrIr en. molt la carrera que creu ,emprendre. Les cas curiós que el Ministeri que va l la donà txeca havia pres una part semblea Constituent l'activitat de lea
~ qualltat5 f1siques no interessen als electors. La bellesa. és, indiscutiblement, aprovar, en el seu pals, la llet de Con~ molt activa en la vida públlea, i ja' diputades a les COrts va orientar-so
un atractiu personal, però no és prou per a convèncer un públlc el qual ha . tracte del Treball ~ en igualtat per als és sabut de tothom que, després de vers les qUestions socials, pedagòg1...
~. d'escoll1r un determina.t criteri per a fer-lo decidIr en .qüestions de molta dos sexes, ha fiXat el sou de 15.000 pe_ Finlàndia, fou Bohèmia el primer pa1s ques 1 higièniques, com ho demostren
més alta. valor.
sos anuals al cap de la Inspecció de europeu on va elegir-se la dona com els projectes de llet dipositats en la
L'exh.i;bicionlsmc, la intriga i la desvalorltzaeió són, podríem dir-ne, els I Treball en la Direcció General del a diputat (1912)1 això amb l'ajut de Presidència del Parlament referents a
defectes capitals en la dona que vol sobresortir en politica; creu que aquestes I Ram 1 tan sols 9.000 per a la cap I tots el:! partits poUt1cs que reconei- la sustentac1ó de 1& maternitat; reorarmes poden entortir-la I usa t abusa d'e1!es amb tan poca habUJtat, que se ¡ d'Inspecció del treball femení en la x1en la vàlqa de la. coHabor&c1ó de la gan1tzacló de servei d'Infermeres; per11 descobreix el joc. '
mateixa oficina.
dona en la nostra vida nacional 1 es"' secució de l'ús d'avortius; abolició de
No ignorem nosaltres que alxò és un llast del qual no pot despos...c:eirNo són, doncs, únicament els in- pee1alment en tot el que ta referència cases públlques; admissió de dones eD
se'o tan fàcilment. L'educació primària en prlm~r terme, l'ambient en el I dustria1s aquells qui tracten de bur- al camp pedag~:c i soclal.
els alts càrrecs de l'Administració púqual ha hagut de desenrotllar la seva. inteHlgència després, 1 els _prejudiciS llar les disposicions favorables a la
Durant la Gran Guerra 1& dona va bllca~ situació de les professores de
d'una religiÓ que l'ha. tinguda. dominada espiritualment, han convertit la _dona, sinó que el mateix govern que prodigar-se d'una manera 1nversem- lea Escoles Maternals; reforma de la
dona amb aquest ésser un xic frèvol i un molt inconscient que es produeix l les dicta.
blant. I on va produir el gran efecte, llei del divorci, etc.
que 11 ha merescut sempre més tot ~
L'admissió de 1& dona en el Parla..
en poHtlca tal com es comportaria en societat sensa preocupar-se massa de
la diferència. que existeix entre una i altra cosa.
respecte 1 admiració dels seus con~ ment ha tingut també com a conseciutadans, va ésser en crear aq~ella qüènc1a que els mateiXos partits poEl fet que no&a1trcs pa:i'lem així, no vol pas dir que aquest estat d'in-,
consciència. femeninA. no cI trobem també en l'home 1 no ens preocupi exac...
organització model denominada COr . lítics s'han vist obligats :l. ocupar-se
Txec" per l'auxtll i salvament de mt- de l'educació polftica. de la dona, 1
tament per les equivocacions l~mentables que pod~n sofrir-se, però en dedicar a la dona les nostres atencions creiem que potser així contribuirem un
lers d'infants i velleu; que, a no M- que la. premsa de tots els partits presxic 8 l'educació política de la dona, avui, en el seu començ, que és quan
ser per ICS dones, haurien mort for- ti m~ atencIó a les qüestions feme ..
més efecte 11 pot fer.
Argel. La.dy Bai1ey, que havia çosament de fam.
n1ne... en vista que les dones, a més
La. inconscIència. pot perjudicar notablement la seva situació en poli- marxat de Tallua pels seus propis mitLa concessió del vot electoral no de la seva participació I activa en els
Uca. La discreció sempre la situarà. Obrar per propi impuls sense meditar 'I jans, ha sortit de Nia.mey durant la fou ,un acte de justícia fonamentat treballs legislatius presten valuosos
que les circumstàncies poden fer canviar totalrn,.ent l'objecte de lloc I s1- nit, amb direcció a Argel
en 1 apreciaciÓ de la capacitat de la I ;;.erve1s als partits en les reves lluites
LUació, moltes vegades, per no dir sempre, la: perjud~carà. Cal ésser precavut
El capità Ma.ry, comandant de l'es- ~~~~~~ ~~!u~~ ~~:ts ~~ . PO~l~~~'que el vot femení reforçaria
en pelftica; no astut, pero.u~. aleshores desvlariem el sentit que per a nos~ q~a.dreta de G8OI, que es trobava a serveis prestats en la lluita. per la. in.. les tendències antirepubllcanes I antialtres deu tenir el mot: Pohtlca.
Nlamey, ha desaconsellat vIvament a dependència
socials ha estat completament rebutLa dona, que no s'ha embruti~ encara politicament, que no ha tingut l'aviadora el viatge, sola, a través del A les co;U; Constituents lú pren- jt. ja davant les rea.lltats electorals 1
temps d~ fer malbé la. seva consclè~c1a, que arriba als partits polltlcs SQ- Sa.hara. Però Lady Ba.1ley no ha vol- gueren seient vuit dones: dues pel poUtiques.
turada d uns ideals no~ilfsstms que 1 em~nyen a actuar i a destacar-se, ha gut seguir els prudents consells de partit socialista; dues pel na.cionalMés encara que al Parlament, la.
de tenir molt en comp.e les seves ~CtiVltats 1 actuació. Ha de curar de les l'aviador. Abans de mancar ha de- socialista; dues pel republ1cà agrari; dona txecoslovaca es fa valer en l'addues amb delicadesa i amb precaució.
el
t h a i possibilitat d una pel nacIonal-demòcrata t una pels m1nistració de les ciutats 1 prov1ncles
Ni en la seva activitat ha de barrejar-hi o confondre l'exhibicionisme, ara que no
va
e eslovacs. I aquestes diputades han pre- I on les dones regidores s'ocupen 'Pr1nni cn la seva act~ació la intriga t desvaloritza¿:ió d'altres element:s: ~uesta perdre's, seguint les Unies marcades sentat diversos projectes de llei, per! clpalment de qüestions d'assistència
conducta rebaixarIa. notablement la seva pròp18 valor i convert1na I activi- per la Companyia transahar1ana.
exemple: contra l'excitació a la
públ1ca; d'organització de cases ecot.at pelltica en lluita de personallsmes que no interessen pcr res en la poEs de notar que la premsa anglesa rupc16-; la introducció de mitjans con- nòmIques; socorsos a dones malaltes,
critica molt aquest raid.
tra 1& prostitució clandest1na¡ aboll- a Infants; refugis, etc. _
l:tica general.
Cal no oblidar que tot just comencem a intervenir en aquesta lluita ciu·
[ Al CanseU Municipal de Praga, de
tadana I que és Indispensable enfortir els partits en els quals mllltem. I • • • • • • • • • •
100 regidors hi ha set dones compeens és necessari defensar-nos de les escomeses que en les èpoques de lluita.
.
t
netrades amb els partits polítics i col..
electoral es farà ús de tot el que s'abasti per tal d'enderrocar l'enemic. De
laborant amb els homes en perfecta
la nostra activitat no se'n podrà blasmar, però, podrem dIr-ho així mateix
igualtat de drets i deures públics,"
de la nostra. actuació?
-Quant a la meva opinió personal
Cal prevenir-nos.
- ha dit el senyor Kyba.l- crec que
l'end1nsament de la. dona en la vIda
Hem de deixar de banda totes aquelles condicions que ens atribueixen,
però no hem d'oblidar que és molt Indispensable que fem un examen i amipública en un règim democràtic no
norem els nostres defectes cabdals que poden perjudicar molt la n06tra
és tan sols un acte de ju<>.ticia social,
sinó una mesura d'utilitat general
condicIó de ciutadanes que volen intervenir d'una manera directa en els
destins del poble.
perquè ella condueix a 1& formaci6
d'Un preciós coHaborador polític, ad..
Són perills en els quals podem caure 1 hem de voler prevenir-los amb
l'estorç de la nostra voluntat i denunciar~los amb l'interès que ha de moure
ministat1tu 1 social.
totes les nostres activitats.
rlod1sta .~a.drlle~
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MISS SANS 1933

MARIA TERESA GlBERT.

Fou elegida la senyoreta
Trini Salazar

GARBUIX DE LA SETMANA
PREe

o e J TAT

rament tota la Impetuositat i valentia
de la seva raça.
Ulrlca Rlngstrand, una xamosa nena
El seu caràcter l'ha dut més d'una
sueca, de cinc anys .d'edat, s'ha revelat vegada davant dels tribunals, i accom una matemàtica de primera ca- tualment compleix una condemna de
tegorta. Els seus professors" merave- sis mesos en la presó d'Ontàr1o.
nats, li han fet una mena. d exà~ens
Però la més notable exentric1tat l'ha
per a provar aquesta rara capacItat. realitzada Agnès fa molt pocs dIes desUbrIca ha reeixIt en aquestes proves, prés de mort el seu pare 1 qu~n el
en mig de l'expe~tació naturaJ. dels seu advocat va comunicar-li que l'havia
savis professors, q~ no poden expli- deixat hereva de més de vint mmons
car-se aquest cas únic.
! de dòlars.

,

I

NENS

Quan ja anava a retirar~se aquest,
després de complerta la seva missió,'
A Anglaterra, la dona va guanyant va rebre, de mans de MIss Hawk, un
més terreny cada dIa. A Brixtou exis- document en el qual feia cessió de tota vaig aprendre a usar el raspall de les dents a la mateixa edat
teix una. fà.brica d'indústries metMU- la seva fortuna a determinats cstablt- en què vaig començar a manejar la cullera i ja veieu com està
ques on tots els obrerS ... són obreres. ments benèfics de Nova-Yor1t.
La fàbrica ha estat muntada per una
-Per què vull jo totes aquestes ri- meva dentadura. Com que us vull, us mano que tots els dies,
de les prImeres dones que a Anglaterra queses? -ha contestat Agnès a les
ban obtingut el titol d'enginyer me- preguntes d'un repòrter-o Prefereixo
al matí i a la nit, us renteu les dents amb aquesta nova
cànic.
cent vegades lo. independèncIa salvatgIna dels meus avis que tota aquesta
CERCANT LA FELICITAT fortuna acumulada amb l'opressió de
Oharglng Hawk era. cap dels" slux", lamevr\ raça. Quan acabI de complir
una de les poques tribus pells-roges la sentència aniré a viure amb els
QUe ha sob:r.:eviscut en territori ame-¡ meus germans de raça, en plena na- i així podreu estar orgullosos de les vostres dents, com jo es·
ncà.
turalesa, a les muntanyes Yellowstone.
Chn.rging, orgullós de la seva raça, Quina. f~1t,,: pot fer~me, en mig dels tic de les meves. No oblideu que una dentadura bruta és la base
defensava amb segetes o la remington ,boscos, lodiat dòlar? La ..felicitat no
de moltes enfermetats i desfigura la cara més bonica
els drets dels seus súbdIts, quan el go- I es compra amb el diner ...
~rn federal de Washington, a canvi
Heus ací un temperament fcm2nl.
Es ven "- totes les Perfumeries
de la sotsmissló incon:dicionada de
LA DONA PERFECTA
la seva tribu, va. oferir-li la bonica.
El tub gran aPtes. 1'40 i el petit aPtes. 1'00
quantitat d'un milió de dòlars anualEl senyor Benet Quiquela 1 Martln,
lnent.
és un pintor argenti que voldria lleElixir MILADY, des de Ptes. 4'00 flascó
El pell-roja va acceptar, amb la con- gar a la posteritat una obra mestra.
dic1ó de poder vetllar sempre pels inEl senyor Qu1nquela va recorrent
teressos de la seva raça -qui pot dub- món amb l'únic afany de trobar "la De no trobar-lo a la vostra localitat, us serà tramès contra relar-ne.
dona perfecta.", podríem dir-ne, fisiemborsament, demanant-lo a LABORATORIS PUIG,
Han passat vint anys, els quals han cament, 1 per tal motiu porta ja re~
servit per aburgesar el cap de les tri- correguts diferents països, entre ells
València, 293 - BARCELONA
bUS "slux" en el seu palau de Nova- Itàlia, Espanya. Fr.ança 1 Anglaterra.
La dona ideal que cerca aquest pin- _____________..;._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __
York, on aquest viu en companyia
de la seva :filIar- Agnès,. una indòmita tor -això ho ha declarat a un
"girI" que porta en el seu tempe~ riodlsta londinenc- h. de posseIr: I., • • • • • • • • • • • •
ORGANITZA CIO FEMENINA

ta

Pasta dentífrica MILADY

pe- I .

C • • • • • •• • •• •• • '

Al 01rc0l de Sans va celebrar-se,
organitada pel Club de Solters, una
testa per a l'eleoc16 de la nola més
bonica de Ja barrl.d•.
El Jurat era. format pels regidors
senyors Annengol de Llano i Pere
Salvà, l'escultor Vicenç Navarro, els
pintors Oerard Carbonell I Ferran VI.scal, es dibuixants Oplsso I Guardiola,
els periodistes Frenoesc Ald.z, SAnchez Qcafia i Benavides, representant
d'"Estampa" 1 «Ahora", 1 el senyor
Uyà.
._
Després d'una seleccló laboriosa entre les nombroses concursants, fou elegida. M1ss Sans 1933 la senyoreta Trini Salazar.
Seguidament fou nomenada la cort
d'honor, integrada per les senyoretes
totes elles molt gentils, Margarida Raurell, Elena Cortès, Angeleta Saga.u, Pepeta Muntada, Roseta Montaner, Carme Negre, Rosa COdina i R06er Mart1nez.
El regidor senyor Salvat, pronune1à.
un breu discurs de felicitació a la
nova "miss ot o-

LES

ARTS
EXPOSICIONS

"Bon" exposarà a "L'Amic del
L1!bre" de l'I al 10 de febrer un
mUer de dibuixos origInals que do-

narà a 0'95 ptes. la

pe~a.

El mateix que els magatzems dAl
"a 0'95".

•••

Organitzada per "L'ocell de paper" a les Galeries "Syra" tindran
lloc ex¡pos!cions de pintures I carlcaturees de Jaume AlOrd.¡ Josep
Amat, Jaume Ferrer, Llu s M.a
GÚell 1 ;ròaIÍ Rosal.
_ ..c_,~
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formacio s de l'esfran'ger
1

NOTA MARGINAL
A NICARAGUA

L'" Arbelter Ze1tung". òrgan dels socialistes austr1a.cs, donà Ja. veu d'alarma: qua.ni.nt& ve.gons carregats de suposat ferro vell arribaren a l'estació
austrlnca. d'mrtenberg, procedents d'una ciutat italiana -Veronar-o La declaració de la mercaderia era. fraudulenta, perquè no era. ferro vell, la. mercaderia., sinó que els quaranta vagons anaven carregats de fusells 1 metra-

lladores. No res menys que 50.000 fusells 1 500 metralladores... l després
d'una breu estada a H1rtenberg, els fusells 1 metralladores reprengueren el
viatge cap al seu destl: Budapest. En conclusió que Austr1a és còmp11ce I encobridora. de l'armament clandestí d'Hongria...
.
m ha. un tractat -el de Sant German- que prohibeix a Hongria tota
lrnport..aci9 o exportació d'armes. I Austr1a ha permès que pasSessin pel seu
terrltcrl armaments amb dest!nà<:ló a Hongria. O sigui, que 1& ennfabuJacló

és evident entre els dos països .esmentats 1 Itàlla.

'

DolIfuss, canceUer d'Austrla, ha !ntentat donar exp11caclons. Ha dit que
les armes arribades a H1rtenberg eren velles, 1 que, una. vegada. arranjades,
tornarien a ItàUa. Però com que a ltàJ1a no 11 manquen bones fàbriques
d'armes, l'explicació de Dollfu.ss no ha servit més que per a -acabar d'enredar rB,SSumpte, S'ha seguit el f11 de la. troca, 1 s'ha an1bat a la conclusió que
H1ttenberg proveeix d'armament la He1nwehr, l'exèrcit dels fe1x1.stes hongaresos que comana. el pr1ncep Sta.rhenberg, i que la. tramesa dels 50.000
f usells i les 500 ·metralladores s'arranjà en diverses entrevistes que sostlngue.
r en el beHicós príncep 1 el director de la fàbrica a Roma. 1 Buda.pest amb repr~ntan~ d'ambdós governs.
Aquesta 1nteH1gència secreta. entre lIongria. 1 Itàlia, feia temps que se
sospita.va. No s'ha d'oblidar que presideix el govern hongarès Jull ·Gomboes
-del qual ens ocuparem un altre di&- mussoUn1sta. convençut, el qual, si
11 mana el "Duce", farà el que calgui o es cregui convenient. Gomboes, si
11 p.la.u a. Mussolini, encendrà la. guerra. On? serà el ' mateix, mentfe pugui
.servir Bo Roma.
Però els soc1alisbes austríacs han complert el seu deure denunciant l'afer. Un de tants que la Itàlia feixista està dese'nrotjllant~ a. 1'Etll'opa. central.
No en té prou Itàlia erigint-se en campiona de ,1es nacions vençudes en la.
gran guerra: fac1l1ta els mitjans perquè es: produe1xl la topada flntre algutla
d'elles 1 les seves veïnes enemIgues un dia. .•
El que ja és més incomprensible és que el Govern austrIac a.favoris
a.quests treballs clandestins, atrevint-se a vul~rar el Tractat de Sant German en el seu article més discutit: el referent a la Importació 1 exportació
d'armes. França portarà l'assumpte a la Societat de Nacions, 1 és de creure
que la seva actitud envers Austria canviarà. No hem d'oblidar que els francesos accediren, el mes de desembre pa.s&at., a obrir un crèdit a Austr1a. El
diner encara. no és lliurat, 1 pot molt bé ésser que el govern francès es revens11 no faci el préstec, com semblen desmostrar-ho les paraules de P1erre
Cot, sots-secretari d'Afers Estrangers.
La llàstima és que la culpa recaurà damunt el solert poble austrlac .. :

J. Ro G.

Gestions de Roosevelt per a formar el
nou Govern

acabdilla Sand1no, s'ha agravat
Inesperadament I el Govern s'ha
vist en la precisió de 'declarar l'Estat de _ _ a Manàgpa I la seva
regió.
Les autoritats han pubUca.t UB
ban en ol. qual es diu que sl s'ha
procedit a la decla.raeió de '¡'estat

de setge ha estat amb motiu d'una
Sllgnant topada que hl ha hagut
entre la guàrdia nacional nican;...
gueuea l les forces sa.ndtn1stes, que
segons la versió oficial sofriren 15
baixes.
Diu també el Govern que el gene...
ral Sa.ncllno deu ésser poo.a.t fora de
la Del perquè ja. no ofereb:: cap
dubte les seves decIdides simpaties
pel comunisme.

EL CONFLICTE DE L'EXTREM ORIENT

Han fracassat els esforços conciliatoris
del Comitè dels Dinou, i s'ha constituït
un subcomitè de nou membres q ue
estudiarà el text definitiu de l'informe

El general Sandino
torna a les seves activitats guerrilleres i el
Govern l'ac~sa de co"
munista
Manàgua. __ La .ltuacl6 creada
per l'aetua.éló dels grups rebels que

Ginebra. - El comItè dels Dinou
: de l'assemblea de 1& Soc1etat de Na: clons, els esforços del qual per a la
¡solucló del eon!llcte de Manxúria per
f l' n~ttjà. d'una. c~ncWàc1ó sobre la base
del parl!gral tercer de l'article 15 del
Conveni de Ginebra, ban fracassat, ha
nomenat
subcomitè· que redactarà.
un report d'acord amb el parà¡¡raf
quart del mateix article.
'
Aquest subcom1tè està reunit aquesta
nit i consisteix en delegats representants d'Alemanya (president) Angla.'
terra. l"rança, ltà.la1, Espanya, Suèe!a,
Txeooeslovàqula, Bèlg!ca I SuIssa.

I

,lm

AL JAPO TAMBE HI BAN
ANTIMILITARISTES

El Govern fou acusat ta.m.bé d'haver
omès fo~ular una. polft1ca davant la
SocIetat de Nacions I M'!DXllrla I de
sostenir una polltlea !ra.sclble a 01.
neJ>ra..
PROTESTA SOVIETIC4
Maooú. - la autorltats sov1ètt_
queB han env1at instruccions al seu
representant diplomàtic a Toqu1o, en
el sentit que presentí una nota redac..
ta.d8 en tons molt severs, protestn.ni
contra. l~ declaracions, del ministre
japonès de Guerra, senyor Ar&ld. segons les quals. els soviets promOVien
un gran mOViment a Xina 1 que volien arribar a una aliança amb el
Govern de Nanqu1n perquè en el mer_
cat xlnès només es vencssin productes
xinesos i l11.SSOS,
El Govern de :Moscou diu que lea
declaracions de Araqul no solamenl
estan absolutament mancades de to-.
na.mènt, sinó que constitueixen una
provocació.

Toqu!o. - Un representant del part!t Selyuka1 ha preguntat al Govern.
:...------------~ durant 1& sessió de la Dieta, sl és l'eI xè:-clt qUI Iia de 1& polltlca exS
terlor del Japó.
"
• •
Ha preguntat també per què l'exèrcit I la marina .x!mn crèdit tan ImLa Paz. _ L'Estat Major bolivià ::o=;;.:n perjudkl de l'eqUU!brl del
comun1ca que s'han reprès amb gran
activitat les hostU!tats entre bolivians
I paraguaIs a 1& regl6 del Chacc I que
de cessar les persistents pluges
quests dies es concentraran tots dos
exèrcits per a donar una Important I
bataUa que pot ésser declslva.
Segons el propi origen, elo combats .
desenrotllats durant les darreres 48'
El millor servei
bo,... s'han dec!d1t a favor deIB bo11-\
v1i1.ns,
Les millors qualitats

Al Ch aco 'han repres les hostilitats

I
I

d'a,.. I

I

Automobilistes
Els millors preus

DE VALERA? COSCRAVE?
Avui hauran ting.u t lloc eleccions
generals a .Irlanda

Warmsprjngs (GeorgJ.a, EE. UU.). El president electe senyor Roosevelt,
Dublín. - La propara.el6 de les eJecpn: lrIgm.f d'tJIlUO.t, cf<>1w:I, 8eml>la
que es troba a. aquesta. ciutat, està
c::upa.t en escollir ara els membres etans ir~deses prosseguehen amb ab- el mú probable. 1 ".,..,¡treo en tlnsoluta tranqulllitat.
driem una ¡¡ran alegri4.
que han de formar el seu Govern.

....

•

S'assegura. que el senyor Owen
Young serhà. secretari del DepartaDublfn. - Se celebraran eleccions
ment d'Estat, mentre que et senyor generals a Irlanda.
N orman Davis,' des de l'amba.1x.ada de
Es difícil fer pronòstics sobre el seu
L<lndres seria.l'enearregat de~ manten1r re,w.tat.
el contacte amb les grans potències
Et partit De Valen. i el de (JMgraeuropees.
ve ambdós es confien en la victòria.
El resultat definitiu de les eleccions no
podrà saber-se fins el dijous, perquè la.
NOTICIES DIVERSES votació està supeditada a la represen..
tació proporcional.
Nova. York. - El Tribunal Suprem
dels Estats Units ba decidIt que els
Es dltieU ter prcmòstics electorals.
va ixells que efectUÏn el contraban d'al- Peró més n'és en aquesta ocasió de
cohol, tant britànics com ca.na.dencs, no les eleccions irlandeses, puf:¡; . que la l "'-~'.
puguin ésser legalment abordats, es_ oigualtat de torces és evident. Per un
corcolla.ts o .segrestats I¡I. més d'una hora cantó De Valera, l' esforçat lfd.er de
de distància de les costes dels Estats les llibertats del seu país, demana el
Units.
vot del poble per a prossegUir la seva
tasca d'alliberació de la tutela d'AnWaSblngt<>n. - El Comitè Judicial glaterra. 1 per l'altra, Cosgrave. amic
del senat ha. a.provat un projecte de dels anglesos i amtc de les soluctons
Llai, d'MOro amb el qual serà leg~ la. en::rebancadores. o sigui de les d'anar
venda de cervesa 1 vi que no contLngui fent I deixant que el temps digui la
seva darrera paraula.
més de 3'05 per 100 d'alcohol.
La clau del tri&mt ambd6s contrin-

.-""'C'''''
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La desastrosa situació de la. .Hisenda
pública italiana

• ••

Pn.ris. - Comuniquen des de Roma a "Le Temps":·
Lea calses del Tresor ltallà dls¡¡osaven el 31 de desembre de.lTer d'Un
fons 11quld de 3.181.000.000 Ures.
.
Durant el mes de' desembre, els 1ngressos dei Tresor :tta.M ·s 'elevaren a
1.558.000.000 Ures 1 les despeses a 1.814.000,000 lires, és a.. dir, que es, deduIa
un dèficit de 256 milions de llres.
Amb data de 31 de desembre de 1932, el dèf!c!t total del Tresor Italll.
s'elevava a. la xifra de 2.127.000.000 llrea.
.
El total del Deute Públic aooendfa, a l'esmentada data.. a la. suma de
95.936.000.000 Ures I 1& clrculacló de bltUets de Banc era per valor de 13.6'11
mU!ona de lireE¡,

• ••

Un anglès ha inventat
una làmpara sense
filament

cants la cerquen en els agrtc-ultors;

Atenes. - El president de la Repú- peró no cal oblidar que avui hauran
MIca ha signat, a peticIó del senat, votat peT primera vegada 50.000 elecel decret de dissolucIó de 1& Cambra.
tors ;aves, els qua!!, en gran majoria,

•••
Lisboa. EL President de la
R>púbJ1ca, general Cs.rmona, està

malalt.
Ha estat r""l1Ita.da una nota a
1& premsa en la qual es diu que el
general Carmona s'ha agreujat
una mica, per bé que, per ara, el
seu estat no és galre delicat.

• ••
Estocolm. - [.a. manca de notícies del doctor Nils Ambolt, explorador suec agregat a l'expedició
del doctor Sven Hedin a l'Asia central, està produint viva inquietud especialment als cercles científics, on era
molt volgut. L'esmentat doctor havia d'arribar a Peiping en novembre
últim.

• ••

El fe.mós ex-alcslde de
Nova York Jamer Walker, que ha
passat alguns mesos a l'''Hotel cap
d'Antibes OI, ha llogat una viYa a Cannes per un període míni!ll d'un any.
Nlça. -

• ••
RIo Janeiro. - Han marxat a Betlem tres a.vions de 1& marina brasUe~
ra, segons sembla., p,.mb l'ordre de remuntar l'Amaçones a.mb motiu del
conru.:w ""tre COlOmi>l& I Penl.

votaran a De Valera.

.

DE VALERA

LA CONFERENCIA DE LES QUARAN't A HORES
En la sessió d'ahir aprovà, per gran
ma)" oria, el principi de les quaranta
hores setmanals de treballs

Londre& "Tbe SUnda;v Express" anuneia que un jove savi anglès ha construit una ll\mpara elèctrica d'un nou model. En aquesta làmpara no bI ha filament, sinó que funclona per la !lIum!nac1ó d'un gas d'una manera igual a 1& del neoD.
Per6 com s!gu! que els tubs del gas
neon no s'1Hum1nen més que a una.
tensió ¡n!n!ma de 2.000 volts, 1& neva

A LONDRES

Ha acabat la vaga
dels transports
Londres. - El comitè de vaga ha d0nat ordre perquè tots els emplea.ta es
reintegrin al seu. treball demi\, a -prImera. hora.
Queda. doncs, soluo!<ma<la 1& vaga do
transporto.

EL MOMENT POLITIC ALEMANY

1&mpara ut1Utza la corrent del sector
i el seu -;:onsum no és més que una de-

ES RECONCILIARAN BIT'
LER I STBAS8ER?
sena part del que consumeixen les
Berlin. - Els senyora IDtI.,. I Stbombetes actuals.
ser .'entrevlstaran probablement delJlÍ
Ginebra. - La COnferència de les I ni.. per objecte saber sl el futur ccnLa llum ob"'~-'.. és molt blanca a Berlin o a Mun1ch, i ala cercJ,es de
quaranta hores ha. dedicat la sessió veni ha.via de contenir dlspos1cion&IOUI-6UMA
la dreta. es creu que d'aquesta entreY1S~
d'avui a discutir els punts que han de particulars per a la. seva. aplicació als i idèntica. a la del dia..
ta aort!rà 1& reconcU!ac!6 entro )OI
figUra.r en el conveni projectat.
petits salaris,
esmentades personal!tats.
P er 35 vots contra. 2 i 19 abstencions
La segona es referia. a una. proposició
ha admès primerament que la duracIó del delegat obrer belga. en la qual es
La. Conferència ha admès la propoCONFEBENCIEN BJNDBIImitjana. de la setmana de treball no perguntava sl serla convenient prepa- sicló de la Mesa encaminada. a recoBURG l SCBLEICHES
pot exoed1r de quaranta. hores, llevat rar un sol conveni per & tots els tre- nèixer que, slgu.1 quina sigui la reglaBerlin. - El president de 1'l!lJPl'r!.
d'excepo1oDS que puguin ésser pre- balls, o hauria d'haveT-n'b.1 dos: un mentació que s'adopti per a. 1& reduc·
vistes.
per als treballs industrials I un altre cló de 1& durada de trebaU, ban de mar1scal R1ndenburg, ha celebrat &'VU1
Ha admès igualment que seria de per als ests.b11ments comercIals I 011-1 figurar disposIcions referents o.l nivell u.nD. conversa amb el canceller,
desitjar que es fixés un l!mIt per a c!nes.
I de 1& vida dels assalariats, I decldl Von Seblelcbcr, en 1& qual han trao
le& hores suplementàrles.
La COnferència ha vot..t, de confor-I també que els Governs han de comuni- de 1& sltuac16 poUtlca I de 1& prt9O'
En la reunió de 1& tarda s'ha dlscu- mitat amb el text que figura en leo car periòdicament a l'Of!o!na Interna- racIó de 1& lluIta contra l'atur f~
___ ~......
tit 1& reduoci6 de 1& setmana de tre- dlscusslona de l'Oficina Internacional clonal del Treball tots els informes so- ç6s.
En els cercles poUtlcs es COUO--.
beU en certs establiments I no s'ha po- del TrebeU, o sigui que el projecte de bro l'atur forçós.
gut arribar al QUorum en dues vota· convenl s'ha.urà d'estendre no sola.L'Oficina InternaciOnal del Treball que aquesta ennferènda é.l molt fJI1'
clons que s'han fet.
mènt als establiments industrials, sinó va. a prepa.rar un projecte d'1nlorme. portant, I que eIB seus reaultato DI) lP'
praD. ~
".., .... .., "' ,:;.
La primera d'aquestes votacions te- taml>6 als comerclals 1 oIIclnes,
!lue se:à dlacutlt demà a 1& tarda,

aenYr.:

•

•
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Llegint ia

ESPORTS

CO RREO C.\TALAN" I fes.~IU, però, que 110 crèiem pa..., que
El vapor espanyol "Sa,sunt.o", pro- I. ________________• _____________
,
,.
.
comcncês tan nvlat.
cedent de Cartagena, amb carrega.ti/u!C! el sell edItor/ell El auo del desFa poques setmanes que s'halin ment general i 19 passatgers; el va.dén -Lerroux, Maura y \'Ice~'er~ E!1t constit .. lt cI primer Govern parlamen- por alemany "Arioo" l)1'ooedent de
La gran ve tll a d a d" aques t a niOt a 1'01'ImpIa
,
¡femem un !rar/ment perqtle val a tan de la Catalunya .autònoma I ¡'Q
,
.
.•
'Bremen. amb cal'regament generaJ; el
pe¡;a.
to'
"I
di'
s'ha donat aqu('st cspecta::le ta.n poc italià "$antoni" procedent d.'HousNo hny _cm,ma. Ci\"",
a, sm . que encoratjador Importen poc els pre'
1
100 • amb carregament de petroli; el
a<l10S
la
son,,(.
o
motivo
lit;co
de
te.
. d
ls
t!
olg
t
"tos
que
es
onen,
e
mo
us
!~
vapor
francès
"Me.n.d07A"
proc..."'<icnt
I
uno u otro de esos d os repu bi callOlS O aparents de la sortida dels Quatre
. '
de
en despeeho o gobemsnles en agraz. conseUers que semblaven p01'ia1' la di_l
Buenos Aires, amb passatgers 1 cacuando no Maura. Ler,roux. Cuand.o ¡l'ecció política. del partit. <La realitat! :,l'ega.~,ent generar; el va.por fl':\ncès!
no Lerroux. Maura.. Y SI no, ambos a qu no es pot am:¡ga'" és que la ma.'5 - Aoni , J>roced~mt de Mogador, amb
1< vez.
.
. 1 bl .,_
San' sa edCI partit no I", v~ll:'Ut seguir con- ca7~mCleudnt dgone!'oJa.Jm; ~ v~por --I El president de Catalunya, SI', Macià i el de la
Ahora., Sl MaUla la a....... en. , - acntiut d'ésser dirigida 1 s'ha. Uança.t nyo
a de P a , p:oced.ent de
b
C
I.nder, dOll AJejandro a ." pe¡loou;- a devorar el:! prtmers homes que en Palma de Mallorea, amb 226 "a.. atgen¡! Carn l'a, Sr.
ompanys, presenciaran el combat
ta. ha. hecho n~Yoo t.ristes augudos ell havien sob~ort1t.
i ea.rrego.ment geJlí!l'al; el vapor espasobre la Slt.u.sc16n gubcroanlenta.l y
NOS31tre.<.: no hem pas de judicar la nyol " Al'io", procedent de Casa- Blau- ' Es un brillant progro.ma el que tota quaots l'han vist llUitar el re}1a6ta la ReptlbUca m1srn.a. Y ~UB de- vàlua. efectiva d.els que se'n vagin t ca, amb C:l.I'regam.ent general; el va.- l'Olímpia-RJng oferelX a l'afició aques- nom d'''El Carpentier gu1puscoi.'\
cta.ra.clones, dijo el telêgrafo. :'ha.n dels que entrln, f~nt comparacions. por panameny "Marsella ", prOCedent! ta nit. Cinc com~a.ts de vetllada. de
El preliminar, a. quatre represes, emà
producld~ gran re.vu~lo. en" los cmm- Podem d!r. però, que sl 1nteress.'\ no-- de V&lènela, a.mb C9.1'T'egnment gene- grau. gala, ~nant I estela-r a. dtreo de encomana.t a dos dels nostres m.UlOtB
)OS pol.it.1COS Y periodíst.icos.
.
I més a. c.ada agrupacl6 poHtien de po- ra.1.
, Pa.ul! UZCUQun contra Giacomo ,Ber- segons.
• • 00
•
Senellla.mellLe: na .lo crecmos, o llO Isar al seu davant W\S o a.1tre8 homes,
I ~nas. De Paul1 no cal fer-ue l elogi
Aquest mati ha estat l'ebut Paull
sabCInOS à.e qué. &1 tema acou~tido i.nt.e~a. ja al J)81s que en el Govern
V.UX:ELLS DESPA1.'XA'J'S 0& 11 de Bergotnas, la ~lor ,Uoe.nça .la
por uno Y ,otro. lo tencmos OlVld.a..dO hi hag'1 hon\t'! d~ certa aptitud pot1_
SORTID.I\
: faran. sens dubte, els que I ha.¡r1n vist Uzcudun pel President de 1& Generade puro sabldo. Et tono de ambos, ,Je - tiea d'alguna experiència que hagin
.
r en. el seu entr·en.o.ment, singularment litat de Catalunya, senyor ~Ià, iii
reroiaco. El resultado, oero, Nt los de pr~a.t les dificultats que' tanca 6Cm... ,El veler espanyol "PepU..o", cap a. els que, com Cecc~ll1, han creuat Qua.l ha volgut invitar el gran camarriba :oe van, ni 106 de ab9.jo Ics es- pre la eon,'crsió en realiUtts legals de I VIlla.roç, a.n::b carregamont gcneral; el e18 guants am~ ell, pmx Que aqueU no pió espanyol perquè AS8lstelx1 a.VUi al
cuchan-, ~ siguell.:'.
.
les promeses de \'egndes fetes massa Vl\por tra.:nces '"Mendoz:\", ca.p a. Ma.r- .8'am8tra de ellr q~ el "punch" de seu encontre amb l'italià 01a.como Uergolnas. Tanta contia.nça. té Pa.uU en ell
Sf, ~1~, Els et aba.Jo .no'It.e, escu- 1nlptl1dentmcnt en 1'~-M:16. I la m:!.- sella, amb.ca~:eat:,.a.n~nt general; el va.~
mate!x, que no ha dubtat en invitar
cban I Slg-ue,n el, de D lOS, Patrla Y nlobra. Que estem presencinnt, de l'ex • . por frances Aoni, cap a Ma.rsella, !
el seu a.mic, el Pres1c1ent, da.vant el
ltey. Es clar .
citació d'altes va.uitats, amb el
amb carregament g-etl P ra.1 ; el V3.pOl' l
qual e¡,1.à. ~gur de quedar bé quan
..
"
, " text de la reivindicaci6 de tacultats lt·alià "Pacheco", cap 11 Palamós, amb
posi en joe les seves grosses bateries
LA VEU DE CAr.4.J~USl'¡\ que hom \'cu claI'3IDent que hom no ¡can'eg"ament genera. 1; el va.por noruec
contra. el seu Jove i gep.nt1 advertitula aixt el "eu ectitoria~:
sabrà usar, podrà ajudar a enl.a.irar- .. Sveln J arl", cap a. València, a.m.b
sari It,tllà. El Preal<lent ha ..,..ptat
"La - eri,,: as l'Esquerra. - L'Esquer- se els que tenjen urgents asp.i~ons, t carregament general; el va.por espala invitació I assistirà aVUi. a la rut,
ra. Rcpubli.c:tna de 09.talunyo. s'ha però no sembla pas la més uldicada. ' nl'ol "Ciudad 4e Palma", cap a Palal gran combat.
mU1'flt ben aviat al gust q~ sembla. per 8.. inspirat· a Ca.talunya l8. con-I ma de Mallorca, 8.1ub passatgers 1 C8.rEn el seu últlm entrenament efec..
més grat A les esquen'e8 polit!ques t1:ança que ta.nt U com·indris. en la regament genet'al; el vapor espanyol
tua.t. n.ban!; d'ahir, diumenge, a la vis..
"J~ Tarti~l"', cap a. Avilés, en llast:
catalaneS: el de devorar els seus pro- direccl6 ~ 1& seva vida politica."
ta d'una enOl"Dle gentada. que acueU
pis homes, Tots teniem la seguretat. L4 direcctó cU la vida poUtica d~, el vapor panameny "Marsena ", -cap n
ta rOllmpia, t.ant PauU com Be.rgomas
intima que tard o d'horn. començaria Catalu.nya per af;.ar bé - per anar bé: ~te amb càrregament de vI.
I
demostraren trobar-se en perfectes
aquest procés Que sembla. inevlt.able segom La V~u -l'11a1lria de portar la
I
condicions tísiques, ben preparats 1
en les esquerre6 de Oata.1unya. Con- Lli{¡a.,
SOl\IES ..\..t~El\rrl'
completament' d.1sposa.ts per a respondre a la crida. del "gong" que ha. de
El senyor Ja.wne Abril, oficial pdllançar-los l'Un contra l'altre. PauU
P R O BLE M E S MUT U A L I S T E S
mer del cos dels serveis m. a!'ltlms, ha
assegura que Bergomas no passarà de
estat nomenat habUita..t de la. Dela. quarta. represa, mentre que l'ant1c
alabarder del rei d'Itàlia diu Que a
¡•• ooI6 Maritlma
Paullli espera. la. gran sorpresa de la
seva vida. perquè ell - Bergomas Creiem d'interès per a la nostra ! "Monte-Pio" no pot ..pal:lar~se·ll, si
El v.ap~1' esp::UlyoJ " Rfo Segre", de l'italià BergoJUas és dels més formi- està cert que derrotarà el basc en tota
entitat, sortir al pas d'una cam- \ no és amb "so~-d~l1a , s ha ~am· lla Companyia Tr.ansmectlterl'ània, h3. dables que ha. rebut.
la Unia. Com que els dos no poden
panya sorda que a·rran dels nostres j pat a.que!ita ndlcula veys10,. que canviat el seu capitA, nomenant el &e~bban. campió d'Oran, ha estat el guanya.r, un à'ells ha d'estar comple ..
articles es fa pel carrer. Ens 1n_ lnosaltl'eS refULem, de que haguem oro" R:c.':\rd Sa.mat'anch 1 Alueda
des1gn~t per a donar la rèplica. al tament equivocat. Qui serà?
.
vallisoletà. Anlla, amb el qual $Sn poos
tere.ssa' desfer l'equivoc d'alguns I oca~lonat perjud..ici.s a l'entita.t~ 1_·
socis que, enduts per la seva bOl"~a ¡ Sl el ~ue pretenen és un C()P ~ e-l
els homes que hi vulguin creuar els
fe podrien a.cceptar com a bo ei tò- J f~te, tlIlg'Wn els n.ostJ.:es a.dvelsa~
guants. Sabban és un p"Ogil va.lerós
pic del "perjudicl", sense donar -se I ns la. seguretat de que el cop els!
que ha resistit la. topada dels més
'compte que una vegada més, són fallara, puix que estem. d.l:sposa~
perillosos colpejadors 1 ve disposat a.
víctimes de la maqula.vèllca. habl... a p3J.'lal' tan clar com s tg Ul pl'eclS
conquerir grans UtUtes a. Pa.r1s a coslitat d'uns homes que no reparen per posar les coses al seu degu.t I
ACCIDENT DEL TREBALL t.& del renom d2 Marian Arilla.
en mitjans - peT tal de sembrar lloc. Llançar~se a !~r campanyes
A t.re~ Q,u3..l'to ct'on7.e d'aquest maU
Altres deu rep~ estan encoma.la desorientació entre la D?ass& sordes de dlfa:maclo contra ho· ha. estat auxilia.t., lo Ja ca.sa de socors nades a d06 Virtuosos del "'ring": Vi ..
d'a.ssocl.at.s, sl això pot afavonr-los l' m es, dels que no en poden ésser del ea.rrer de SalmeroJl Aleix L10rens trlà, "la, meravella. del. ring", que tan
en els seus plans 1 canviq.r la seva _ desment1t.s Ls arp-ument3,
Cn.sta.ny que presenta~a. la fractura grati vtctòrln aoonseguI daVant Sangsttuació poc envejable,
l' tra mal.a f'e l absèno\l\ absoluta. de del eubiÍ, f radi dret de pronòstic re~
eb1li, contra. ManUel Gontàlez. ex ...
En començar a parlat" des de la mora.lLtat.
..
.
servat
'
campió d"Espanya, que en aquest com ..
premsa, dels afers que orlg~ren
.~?e h em pel'JUdl~t, el "M?nu:~
AqU~8tea lesiolls 8e les ha prOduïdes bat tractarà de recobrar el terreny
•
les tumultuoses ~mblees de l any PIÓ ? No, senyora ex-o.moo dç.a. en intentar amb unl\ maneta J)(JISa:r perdut en la seva darrera. lluita a
GENERAL. 5 PESSETES
PQ&Sat, sabiem p er end~",:ant, que l "Mont~~', ~O'll~l1yors¡ d e l'ac .. \ en ma.l'xs. u~ camió.
'
l'Olúnpla., per a la. qua} no sortf deguJa nostra. a.ct1.tud prodmna a més tua.l DU,~wv a, a o que em. nosd&ment prepa.rat.
d.'un a saludable reacció entre els· altres, es a.ssabent,.ar a.ls SOClS .de
A G R. E S 8 J O
Una. lluita també interessant ¡,;el'"
BUTAQUES, DES DE 10 PTES.
nost.res consocls, una -ona d'ln:dlg- l'entitat d'afers que .sl no hagu.esla Que 1lluraran el gracienc Tuset conESPLENDIDA QALEFAOOJO
nació contra nosaJtres, per part óim elnprat la prem.sa pel' a. dlvulAl d1spen..~ri d'HQSt.at'l'a.nchs ha. es- t.ra el basc Go1coéehea, fi estW.sta
dels nastre:f' adversarIS. Coneixe .. gar·l00. h a urlen Queda.t sense la tat a.uxiliat, aquesta matinada., el vi .. fort colpejador, que lla meresc.ut de
dors com som de les arts t ma·n:res I degud-a fiscalitzaci.ó, i això en e:a.p gUa.nt particular Francesc Moliner GU, _ _.;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
d'alguns dels anteriors d ll'eCtiUS,¡ maneTa ~t. pcTjudi~r l'e.nt1~; de 26 anys. Li tlprcci:u-cn dh~r~s con-.
UNA ESTADISTICA MES
sabiem que el ~e\1 despit assoliria com a maxln~, pot eV1~en~la~' ID- i lusions al braç e3Q.uerre.
1
el màximum, al no poguer-nos I te.ressos par·t Iculal\s d algu l fer i Aquestes lesioru 11 ban est.at pro- 'I
desmentir res d'aJlò Que diem. Ja I caure d'una veg~da a.qu~ castell ! dur~s per uns desconcguu; que l'han
8Ill>iem que d'una manera o altre I que alguns ex-<llTecUUS l consul- ag¡..dit, I 11 ha calgut treu",'s I. pl.tola
ml
intentQrien contrarestar aquesta I Uus ' - aquests, ~és que els aJ- per "- fOt"1'g¡tar-los.
reacció, que és indubtable que s'es-I tm; -:- s'han bastlt de la seva au- I
Ià operant, i que ellB saben molt pe.rlOl,tat. Però, pot mteressar-no.s
K O a A'r O R 1 \
bé que, en la propera. Junta Gene- ~~o a nosalt:es da,\' ~n t del ~neA uesta matinada uns ll.a.dl'e ts _ Berlin. 23. - La revlsta setma.na.l
l'es fon, - Max. Sctuneling; Primo
ral e-ls .ser.à molt difíeU valdre!s ~ lleI, que la eal.gud~J un: fUghU ~- han'\ntr9t en una U;nda de e3m~a! especla.litM.da. en boxa, "Box Woche "¡ Carnera.; otto Von Po~t; .Plerre Cha.r..
eonf.U~lODlsme ,I la desorien~6 po~tar a la. c oHect• .~at . a,. o ~ ue hi ha al número 72 del carrer de ha pUblicat, en el seu da.n"'el' nUmero, les; PAUL! tJZO;uDu:N: He1n Muller;
que son tan 9JIllants de manejar guer~m. en un, an\ell~rt escut, QUl heu Cuberta i s'han emportat d1ver- la. següent class1flce.e16 dels deu millors Walter Ñeusel; Petersen; Hi.nmla.nn, t
interessadament.
l PUguI aesmentir e ¡ e s que nos- sos èneres l' 250 ssete! en metàUic boxadors europeus dc cadascuna. d~ Rower.
En la. ca.~oria suprema flgurm iii.
No ens ha vingut doru!5, de nou a:ltres. ~posem·. Que ho ,fad, però l que ghi havia. en : caJ.ll1x Els mal. les C-.'ttegortes:
l'a.lJa.u d'.anat.emes j blasmes uen- l amb soltda lU·gUn;:~t..aCl0·o f ¡ t, ' factors no han pogut Kscr' cletlngut..s, ! Pes mosca, - Jackie Brown; V&lent1 boxadors de m\D8 ttJema.nya (Sehme..
çada cont¡a. n osa.l!4>e8, per havet i . Voler contrarCSvoCI.l ,acru.... s~ e ~ I
Angelmann; Mac Gu1re; Young Pérez; llng, Porat. Muller, Neusel. H1rumann
emprat la pre.: msa com a mitjà per ! que exposem amb di.farltlClODS ¡
UN 'tRES ATROPELLA l J:"\'A M.ARIAN ARILLA; Kid Ol1va¡ Hugue- i Hower), la qual cosa explica, tal ve..
S
a posa.l'-nos cl:1 contacte amb els falsetat.s ese~Pallad!1es tPed =alre~,
DONA l ' LA MATA
.
nin; Praxile Gydé; Olingel' PoraD, 1 gada, l'arbitrària cla.ss1fica.cló que fa
nostres conSOC1S.
sols pot ésse~ qu
ca e m a J.~ .
Bert K1rby.
la uBox Woche" dels pesos peaat&.
Tanmatei.x, ens ea.p.fica ben poc,
Ea molt comode em·prar el tòpIC
Al pa..s nivell de la canetcl'9. de Ri.
Pes gall. _ Kià. Francis' Pete Sansel bl~me ll'anatema, en bota d'a- ".pel'judlci" per 3., inten:ar Justi~ bes, encreuament amb la vIa de M,S,A. tol: Em1le Pladner; Euge~ Baut; JohNOTES CURTES
quests elements, puix que són prou fic!ll la manca d argum ... nt~ amb un tren atropellà una dona 1 Ja delxà ny Klnç; GREGORI VIDAL; KocslS:
eonegut.s per la nostra. classe ; ens que ~~r-nos desmentir. l .a.ques- morta.
Dick Corbett; Crowley, i Peters.
preocupa,rien si anessin daJ.'rera. 1 ~ verSlO de què. hem pel']udi.cat
Avisat- el jutjat de guardia, es per- I .Pes ploma. _ 6ea..ma.n Watson; .)0EL CONCURS D'ATERR.ATo
d'una Dlés o menys raonada. rè- 1entitat, no és mes que això,. llna I sonà aI lloc del succés t ordenà el
SEP GlRONES; Nel Tar1eton; TaGE DE UAER.I CI.UB DI!I
plica a allò que fins ara. hem dit. fo.rma. força còmoda. per a. ,Justi- ¡lat del ca<làver al dlpóslt judicIal. No magniru; lienrl SClllie; Mickey Gelb;
CATALUNYA
,Hem parlat des de la pl'emsa, l'cal' el ;;tJel1CJ, 1 1& manca. d rugu- . ha estat possible dldentificar la VICU-\ Lepersoll; Ma<: MiU"n; Regis, I Tassln.
d.a.te.¡'s anòmals d.e:l nostre
~-ent:.s..d uns homes 9ue , al vOlta.ntlma.. per ta) com no duia cap docu.Pes l1cu.¡e.r. _ Jack Kid Berg; LocaPer a. pa.rUclpar a. 1&
eoncura
nen molts ment.
te-Plo."; estem segurs ¡>el'Ò, que en d una taula, <le ~afe
. tem; AI Poreman; P. Sybllle; Orl.ndi; <l'aterratse organitzat per l'AerI Club
els n06tres escrits no hem trB.spas- "8.l-guments I pero a l hora. de dir
!Deckmyn' Baudry' Duebbers' Hume- de Catalunya, &'ha.n rebut les lnscrip...
sat els límit" que la més elemental les ve~tats Tes més Que "aigua cnPERQUE NO V01-EN ESSER ry, i MICO.'
,
clons següent~:
1>l'Udène1a aconsella.. Te-nim la. més lenta.
DEL S~'DICAT UNIC D'EPes welter . _ Jack Hood; Va.n Kla-¡
1. Esteve Pemàndez.
lerma. segw-eta.t. de no haver dit
No li ~nlbla aixi. a l'actual Jun- l
8ENIS:TES, SO~ A 1\1 E N A.I veren; 8toker R.e:rno1ds ; Eddie Ran;
2.-Enr1e Cera.,
rea que pu~ perju;i1car ni dir~-, ta Directiva?
j
ÇATS DE MOR]'
jTnnet; V1ttorl0 Ven~url; Ou.stave Eder;
l. Joe.n Rold.i\l1.
JD.ent ni indtrecta, I entitat. AlIo que
JOSEP J . PADRO
Els obrers ebenistes del taller pro. Tencl:-; Desmet, i H\l:izeno~\J:.
4. Rafel Maç1nyà..
~~, ~m. ni ens interessa saber:
Barcelona, gener de ' 1933
pietat d'AgU6U Fernàndez, lnsta.Ha.t all p~s mig'. - Mal'~l TbU; Le~ Hal'·
S. C8J'les Muntades.
gut
sl hem dit quelcom qt;.e pu
_ _ _ carrer d·Al'gcutona., han denuncia.t a vey, IGNASI ARA, Mac Avoy, Gus6. Ma.rlà B1go11'8..
t.t Posar en evidència a nIgu, parla. policia. que des de fa. alguns dies Lave Roth; Jack Ca.sey; Ez10 F1ennon·
~ Josep Mar1&. SabR.ta.
~im:n,t,
.
són objecte d'amenaces de mort per te; Candel; Kld Nitram, 1 Domgoer8, W1:t:red R1ea.rt.
l> ... r.o, alguns elements mLe·
pa.rl d'uns indhidu6 que els volen gen,
9. Henrl Lawton.
e.rt1el ' diuen que amb els nOiÍJ:es
.
obllgar a és..<::er del Sindicat Unit; del I Pes mi&, fort. - Adol1 Heuscr; Pe10. AgusU Ba.rangé,
PlO" es hem perjudlca.t al :'Monl.eVISorA DE CAUS." PER TI- ram.
' . t<:rsen; PhUllps; An<lersson; MARTI-¡ li; Jaume Camar....
11 h . Quins SÓn els pecjUdlcJS, que
NENÇA IL-LlCJTA D'ARMES I
NEZ D'ALFARA; Spako.W; I.ebrlze;
12. Maurici Kamké.
em ocaslo.nat? Matm • .)s ... ? MoStc!nbach; Abel Argote, I Jack Etlenne
18. A!ffe<l Davlns.
rals,.,? No podrien concretar-ho els Da.vant la. secció quarta- s'ha. vlat una reccíonal ï !nde-mn1tzacI6 de cInc
:JY"OES .que empren aquest tòpic. causa contra Aqull1 Ferrer que tou un pessetes.
perJudici"; per què l'hem. per- I' dels depol1ats a Rio de Oro i al qua!
~
.
l '
JUdiCada l'entitat, 1 de quin ordre' sc li ocupà. un carnet de la C. N, T.,
A ¡a. condemnada se li ha aph<:at 1 Ln~
~ els perjudlcis? Què pre~enen?! Wl revòl\'er i una. navalla.
àult del 8 de desembre de 1931.
lA I1.A.Rt 1\
c,,,t ~~ .iP~ RA
a hem dit abans, que ens preo-I El tlscal soHtcltà, p,:-r al pl"~[.
Per tal ~i qtte'd,"n do'i m:·,5()1; de re~
(OloJr :.AJ:ll'%A
~P&ria aquest "bluf". sl hagués un any 1 un dia de presó
elusió.
t t.s t conseqüència d'una rèplica als 'I
.
e
exposats per no.saltres en
SENTE,'òCIA
HA ES1'AT RECOLLIDA "~O&questes columnes. Però, com que
&.quests fets no poden ésser des- \ El. Tribunal de la. secció ~-gona ha
LIDARm.~D OBRERA"
ntent.1t.s, ningú ha intentat fer-ho; d.-\cta.t sentènCia. en la CI\U.9Q. seguida.
Per a lustJflca.r aquest ,s.11enc1, que I contra. A."sumpc16 Juan. Na.va.rro. a.cuHa est.<l.t denuric~a~a. "SOlldarl.da.d
COIllJ)!etament equipat, pt»at a Ban:elona
»odria astorar als pocs socis que' sada d'ha.ver lla.neat a. la. cara. d-e1 &eu Obrera." per eont.enh' injúries a les
eneal'a creuen que els anteriors
promès Josep lBando, un liqu1d oorrorect1tlB són lnsuootituïbles _ pot_ siu que 11 va fer perdre un ull.
autoritats.
·~r ]Jel' mút.ius d'a.ndst-at
l S'ho.. .CondemnE:' a. h }»'OCe6S/a>r..l\ a la. Aix1 mateix 1'e.d.1016 h¡l estat rccolU
•• ':Ut: c:; ...~ <.. ltdl;:-l.tS.. úcl; lX:ll.'1 d l.L1 .¡,;tl" l "Jll {'Ja à:.o Pi ~.~t;- c~> d,. P',?l'" }.1. p.o1~h.
"EL
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MANIl'EST ACIONS DEL SR. AZA1itA Un voraç incendi
destrueix una casa, Diu el cap del Govern que el primer
i queden sepulta- proj,cle que discutiran les Corts, serà
des set persones la llei de Congregacions religioses

quan rebeu aques-

Companyia de

Any ill. -

s e la penínsul

CIO
ta crònica-

HUMANITAT

Je~

Es tUta data que
Ubeda. - S'ball rebut impressionants
cal ""lebraT. El n~.... prooodents del poble d6 60- - Ma.drid. - A 103 nou de la nit I COfem. ja q"" &!sun dia hafl& 4e
dia 23 de geneT rilluela <1<>1 Ouadalima:t. que donen ha rebut el president del Consell de Dlorir. i aqueat GoYern _
m~
d. rall~ 1932 el compte d'un incendi ocorreguI en dit mInlst<es els perlOOLstes al ministeri en...udes lIno que o'apro.t la llei
b I.
I poble,
,cie la Guerra.
d'onIre.s rdlgioaes I "efectuln I.. eleo.
,,'alUWa de 1CJ. ttaela ;es.1ti1ica.. Tots Nbe1.n com ha. estat .tvMSt4 a 14 vida
Sembla. segons les referències, que t -Qtl-tnes notk~ em doneu? Qutns ciotl3 munie1:paJ.s.
f31)irítual Ò'Espa311B. 4QUest4 t1deia. To$s acrOe1ll. com. aquel14 . pretaa sa~a I es prod.ui. pet ça.u.sea 1.gnm'ades 1ln.s t
-El pri.mer projecte <¡\llit ea _ .
de18 Col.zegf.s de Jesultes era n.omé.! un pretm <pa R mt~ ~ 14 po!itica ara, Wl incendi en una casa, de tan
temi. ioerà el de les ordres reUJ:io6es!
i en la finança del vats, donant, per ttm:t, un to bab de .sostre G la nostra grans proporcions, que foren endeba~
-Aquesi. 1 els Slne es Ues1ra.n ea
polítJca -recordev Z'a/tUell4nattU de Rízal. 4. Filip1.nt3; recordeu. l'alus~n~~ dea els treb8U3 realitzata pels velns
reprendre'3 les- sessions 1 acordam ea
wumt de Ferrer Gv.àTdia~ a Mcm.tju.ïo- t arnau.ant Zes /i1ut1tce8 del pellS', per a dominar~lo.
els darrera COnsells de m1nlat.res.. Il&
lt1'W'Q11t la: 1t03tres intJú.strLef. el nostTe comerç, la 'ftOOtra riquesa a. -;twns
Les f1a.ules deatru.il'en l'amladura
estTangere$.: mans estrangere3 que OOTil-ven. al servei de Roma., al servet de amb tants. rapidesa, que es produí
de repre&')16, com diu la gent. aqueeta
l'ESglésia .Romana.
.
¡l'esfondrament total de la casa. i quereprassló que ~ diuen el3 que ea¡
Es per airó que avui. aq'u.uta data, a nosalt,es, ens 3emòla digna de tote¡ daren enterrades les set persones que
tenen per Wl home san.gu1narl: dl.spo..
161 Zloancu. Poder celebrar aqueda. data és Ulla gran COsa per al poble es· constitllleu la familia habitant de
sat. a a.fusella.r tot el món haurta. de
panpol que hmrla. estat junyit innoblement sota la fèrula. del 1esuïtisme. 1 l'edtftci sinf3trat..
fer-se, no em deL'Xen reaJttzal' ela ..
é, per això que /l'tu!" deu ésser per atxò que avui, uns pobres :nd'nyon, han
cial1stes.
intentat jer una f7t4nt!utacló 'm onàrquica pels carrers de Madrid. d'aquest
Jo _ ha. ategtt. tOlnant al. te..
Mtsdrid qv.e /ta salm! """",!saT-se per s011l,1"'c ",.és el pes !CUltC de la mo-¡ ELS RADICALS GALLECS
ma _, si ¡,. crisi existeix no 111'

"0

''''''''IO!

I

t

I

nar~::;"._vos

com

"",.pre el Je&1iitumc

i U¡ Monarquia van juu/s. CoHobo-

INO
¡

VOLEN ESTATUT I

n'lle

'e" ..",,,,. con/Ta el poble. Per tant, és just ([ue el dia d'avui .rif1UI cu ¡esla PENSEN FER UNA CAM>naior per al poble. PeT !ant, "'. j1J>1 que q""" ...~I""
¡1¡'muna,ls ai
PANYA CONTRARIA A
caner el dia precisament de ramver.san de la awoz:'KCi6 de la Companl1U1. de
J.m f criden "v!.sca el rei", el polJle dant un mé, ur'" 4ba.rt a aquest crit,
L'AUTONOMIA
qU6 1X>l significar: Visca la mona"quia, visca et d.~spotisme, 'lñsca r a r b t t r a . - .
I
rletat, tnaca el la1UJ.Usme. Es a dir, tots a.qu.ell.s Wque3. QUe el poble republlcd I RedondeJll. S'han reunit ~.
hll bandejat per sempre més i que ~s inútil que (jt'Gtre landtta, o qu.atre 1n~ I Pont,e\'edra. la delegactó del Com1te
conscients, 1tUlgliiPl de3enterrar.
]gecuUu del Partit Radical de les qU8.tre províncies ga.llegues, acordant-se
per una.nfmltat. rebutjar l'Estatut ~_ _ _ _~. .IIII!~_ _ _ _-1
°
Gallec, per coDSi.dCl'B.r~10 contra.rl. als I
intereosoo de la regJó.
. ,=ora circulen aVUi?,.ha preguntat

_'Te

I

I

les, a Madrl d , comenta
El Sr. Mo
. , SOCla
. I d e ea t a 1unya Iliva C3mpausa per
·
1a sltuacI0
.quest ..nUt.

_~...

a~:ciólJ decidida en contra de sus
eho. A esto ha contr1hu1d.o la repeti- c ... ftu:rz,)s.
c1ón del mo\'imieuto extremista frus,\h(lra-añadió ci scñor :lloles--,
trado, por Que ha dada oca.s16n a que
pa.rGu~ad en las dec.laracicues y a
la masa obl."en\ reacc1onara. para soprocurar haccr mucho.
meter y obtener sus reivin.d1cactOlW..8
Mi critn-io per<òonai-terminó dldentro de prooed.im.ient-os legales y de
ciendo- es que hay que huir de caordeno y después redimirsc. como se
rnari lla.;; )' servil' a EspaLSa que ha de
redimirÀ de Ulla. minoria. que se ha.bla apoderado de I<JO COmitès direc- estar por encilUa de ti,ldas elias, 1)(0t1V08. 1ncluso del periódIco de 18 cl1rando en to(lo monH!:tlto y con todo
C. N. T., querlendo lmponer pot" pro- csluerzo tllla moral a.bsoluta CD tos.
ced1núentos de violencla, su tàctica. ser .. idQ5 inspirando s¡empre Ja eon~
extremista contra el parecer y la cou- <Iueta en un e"píritu jtlsticier~ qne
e5 la labor mà" dificil, porquc al1i
\'enlencia de la cla.se trabajadora."
Després. referint-se al passat mo- hay t)anderí:t!'i e intcreses creados y
uno ha dt e!'itar por encima de todo
viment u:trem.t.ta. diu:

~ para rccobrar por el pàn1co ]0. q,ue se ]e \11
de la mano. En él sc ha podido observo.r, ndemà.s, algo que parece josUficaci6n del d.inero recibklo, c:ruyos
. orige""" y p~~encl& no est1l.1l bl....

pretereixen el monòleg fora d'ell.
Es com eIs que diuen que el Qo.

vern no
ha fent
de governar
amb la nu,..
Joria...
Sinó
el que demani
qual-

Ea innegable que lo inlegxan, en
parle, el fmto de loS atraooo Importantes Q.ue hSCieron, "I Que denominan
expropiac1ones, aun cuando hay gran
desproporel6n entre el dInero gastado
y lo. que por esos procedlm1entos hu~
biera.n podldo o.btener.
Ray quieD l'elad0Da como oligenes
probable> del retueno econ6ml<:o, el
hecho d<: haber observado sobre todo.
pos~

tcrlores al movimiento.
Alguno:s que se m05trabsn el domin·
go de 108 sueesos muy optimista.s y

esperanzad08. tenta.n el martes una
ca.ra mU1 la:rga.
En lugar del l'8$Ultado que 10& ex·
preteJl~

I

- -

pellans. respectaria el. seus II<l1lro&,
encara que em posessin un Jeoulta

senyor Azafia - éS que ~
Corts paguin eaure en el desprea1i81
en què call11Ieren les ú1t1~ de 1&
monarqula, pe"luè aleShores, què

m..,qu...ln

Des del Ooftrn I

s...

==

deSpn.,

tundó

a rOllO'

aquesta s' entonsa i des- .sicló. jo procuraré .empre
que (es
•
apareix un home
Com
vlsquJn amb ., màxim pres'
tigi,

eo.~ó. secció de pa-

S!ndi<:&t. de

11>1

Corts. quedava el ~l, que amb Iol
I éSser dolent era un& InstltuoIó,

.

ilIa, La poIlcia ha del!ngul p,'Ui<o Ruiz VerdU¡o, ...,retari del

8·a.coo..se.-l

DEL BANC URQUIJO,
DE GRANADA

ELEMENTS EXTRE- ~~,~:~_trobot,
MISTES DETINGUTS A PENATS PROCEDENTS DE
MADRID DIES ENRERA
FIGUERES AL DUESO

¡

Orànada, - A dos qw:ortg de '
deu de la nl~ .'ha .enUt una forta I
Mad.rld _ La Direcció Gene-I
'
detonacIó, produ!da JlOT l"explosió
8antauòer. _ Ell el correu arrid'nn petlU'd -conocat a la finestra l'al de Seguretat ha dlspOilat que l.......n qnara:,ta p....... procedent. de
de la planta boixa cie la sucursal t siguin allIbOl'a.t.. la najor jl<l.l't 1"Ig'.l"...... _
eIIs <*!domnats per ci&d.1 Ba.uc Urqu1jo, a1tuada a. Iai dels d~t1nguts la matinada del dia ~et<:s socials.
Gran VI'.
1~ de 1 actual com .. suposats com· O_iais per foroeo de la
Hi ban acudit notnbrose.s perso- ll>ucate en la subleyacló extremlata! clvll, maaaren .. !!3 Dueso. en ol \>en
n .. , I.. quals han &<IverUt que I que tingué l\oc a 8e'YUIa.
de Bilbao
nbl havIa un:> altra a la fiMStra
Ela alliberats són mêJ¡ de vint, 1
•

i
I

'

I

tenia el ble apagat.
L'explosió ha causat la trencaclissa dels vidres de la finestra 1
danys de poca Importància a 100
oficInes del Banc.
S'han ln<:rusW alguns balins i
tro.ssos de f,erro a Ja vall.. que hi
h. davant l'.. mentat Banc.

le5~

¡La Fclguer.. COntinuen
iavest;p'"dOf1S ~r tal d'aclarir el

les
Uiu~

rament de hombes procedent" d'I·
gualada.
Entre els detinguts ptr aquest mo"
tiu fi UI a un individu anomenat Tcó~
filo Gutiérrez, el qu:tl ha manifestat
que J'estiu darr~r r('tirà de l'estació
.del Nord 113n pesada caixa procedent

tado.

. d'Igualada. la qual portli al seu domiciti d'on la recollí POQ dies després
un d,."COll('gut del qual solament retri" i el d~ la Repúhlica.
- ¿ Cf'I:.t .;('r:" 6.lI actilu·.1 .5i enenu· corda.va. les sen;ree personals QUe ha.
pa ~

ooteusl1)l~-

""",pany,

IDELS

L E S BOMBES TRAMESES
DES D'IGUALADA A
LA FELGUERA

-He vcnido a · conferenciar con el
r.obierno. Estaré aquí un dia o dos:
\'olveré a Barcelona para despaclur
mis asuntos, y a principio.s de la semana próxima p3"aré nuevafT'entc por
'.fadTid. c:l:mjno de Tetuàn.
-¿ Cuà.1 es su primer propósito como Alto Com¡~ario?-le: fué prcfun-

I

¡

ble que venga la desmembraclón, 1&
sepa.rao16n d.& los e1ementos obreros
sanos de lo. p. A. I.ot
Preguntat sobre ela motilU del seu
viatge a ~fa.drid, digué el s.enyor Mo~

rara elzmontos desatoot.os

t.i m.6I

t

DETENCIO D'UN DELS SUo A conseqüència d'una : : :. ~,<fel~~m~
POSATS AUTORS DB L'A- topada entre un remol· de la Repúbll<la té 1& seva
TEMPTAT DE SEVILLA cador i una gasolinera, limitada a Bill anys.

es muy proba·

-Servir lealn:cnte el intt:rés

d'

tia i .. causa del frec!. El s_61 presen\a, una. nota curtooa. puix el dit In- Notà acl1
dr.idu bavia avuI d'eukar en possessió d '11ll!\ berèJlOla cie 45.000 _tes.
Abans, encara que
que projectava de6peJldre en un viatge a Parls. i B~06 Aire&.

en em\gl1ldoo poUtIcoa de caràcter mocostat.
nàrquico, una desviación sospechoI;a de delL'e'qlloslu

lrem1stas

ol

lpw;a que no comp
que amb el seu vot.
Jo. Sl vinguessin \mes Cort& amb
una maJoria compOSta de 300 0&'

sev

I

!etes.
IIlI_. - Ahlr a la brda, al riu,
El cap del Clovem despréa ha DIA'
Es reIaciODA aquesta detenció amb I davant ei pon¡ de Zorroza. topà una nit1!sta; Que havia conferenciat amb
r",'ptoof6 d"uAA bomba • la ...... del gasolinera de la Oonslluctot'& NaVal el nou Alt ComIsSàrl ai lIIarroo.
Poble.
¡amb el remolcad",' "AlaI-M<ndI". de
Probablement s'efectual'en altre. de- sota. i Amar.
Domà - ha dit - e1 .ael17Or Iloe~I(I.
Cou es\(. creo que Ja Patria estarà tenclona per tal -d'esbrinar Ie.! respon... ' La. sopada tou \aD YioJcnt.a, que 1.. les tortlal1l: a Barcelona t dllluna
• vindrà a Madrid. de l>aa: cap a '])o
:JÍen servida y 11('1 se frustraràn las SQ.hWtats que puguin existir amb mo-- g&so1lpera, s'6t11'oosà.
Despr61 d.'alguns esforços
tuan.
csperanza.! ne los naturale.'> del país." tiu de l'esmentat a.temptAt.
¡¡ui treure a flor d'a!&'WI un cle1s ......
-.t d<ll nou gwernador de Bar'
ESCLATA UNA BOMBA EN HAN ESTAT POSATS EN u:lpuJanls que resuItt. 11Iê8.
"'¡ona? - li han pr<IgUnto.t els pe'
UNA DE LES FINESTRES LliBERTAT O I VER S O S El ....
&nomenat Mrulta- rIodlstes,

det1n1d06.

actitud entre los d1as antertores y

~ oU

casa, pe"luè els hauria par· a b ans d'heretar ata!,"da
M or d e f re d e1 d la
. la maJoria
del pals. Treballaria
per portar en ]es elec<:lono 8O&t\Oo1>
la majoria..
quaranta-cinc mil pessetes
El que cal evitar - ha afOgIt el

~ocial en Ca.t&luña, ha mejorado mu~

no es otra que 1& F. A.

t;ll'>'oW)

-Així .ha d'ésser, però hi ha mol.
ta gens, que no vol el Parlament 1

l\Udrid.. "Heraldo de Madrid" mente al rég:imcn en la. zona de JlUes.d'avui, publlea un intervru amb l'ex- tro. protcclorado?
saragossa, - A les dues do- la matinada. cia.rrera, fou 1'eCOllit. al carrer,
governador civil de Barcelona. El se-No puedo ·afinllar categórica~
el comptable d'oma lndlistrla saragosoana, anomenat J ..... ';¡Uder1ao 14arnror Moles, ha dit:
mente, pero si hubiera iOC03 de esa
"-1nd1scut1blemente. la situaci6n n<ltnrak"a. han de encontrar estos mi tíne24, El conduireu a la Casa de socors.. on mort ])OC despr6a d'J.ngresaa.r.
Els metges han manlf~ que mori a conaeqüéneia d'una. ma!a11ia que pa_

"-Ha sida uno de tantos esluerzos
hechos por km minoria. a que. me
refiero en las palabras anterlore:i, que

Què bJ fareml

cfnIr al Parlament.

S'acordà, també. començar una. ac- el sen:vor .Az:afia ala. informa.dorL
Iota Ga!!cia en
-Avui, e¡'" de or181 latent.
, -.L& crisi està !alen~ per & lot el

I diu que la vinent setmana tornarà
a Madrid, de pas cap a Teluan

_abenta~.

-Vós, setlJIor preaident - ha in~t_~t qupe.riIodIs
.. ~.,-:-:...."""'anPdNe pbeo
....

<tonat a la policia.

pro=l'~ ~':,..~~

:: :

la Governació.

t amb aqueslea paraules et seIlJO'
Azal!a ha donat per acabada la ...
va converaa amb eis perIudI&Ieo por
tal de eonfCrenclar amb el mInIJIIt
d'Obn!ol Públiques. el qual. per tel!"
fon. l"ha cridat dea d·Alacant.

0_1-------------

entre ells figura Mauro Balatlern.
QUE '8llFONl!l!
é - El Jutjat corresponent tamb ha
decretat la llibertat dels dotze va·
guist.es repartidors de llet de la
Oranja Poch. els quals foren detinguts com a suposats autors de
coa.cclo1>8, per no haver-se pogut
comprovar aquesta..,

Segueixen els tiroteigs als voltants
de la presó de La
Corunya

LA BRUTAUTAT D'UN
PARE OCASIONA LA'
UNS NENS DE CASA BONA
MORT DEL mL
PANUNA MANIPESTACIO MIIr<ta. - Ell una barberia ~.
QUE ELS COSTARA CINC- ttWla ai eatter cie la Leallad. a'JIl
pl'...nta~ aVUi una doua aoompaDJtd'
CENTES PESSETES A
d'un nen _ a l .
CADA UN
Ei fm del propJetañ de r...,u·
MadrId. - Al p¡weig de x... oaa·
lellana ahir, al mat!. un grup de jo".s
cie fWació monàrqulca organitzaren
una petita manlf..ta.ei6 I es d!rigi-

ren " la Presid~ncl. del COnaell de
_ _ _ donan~ >1oq..... I moria
Amb aquest motiu foren cletlngut.s
Pere Oondl.ez Arqueta, Pranoeec

pi.

ment, Jesús Ma.rtIn.., s'ba d!op06ll
Immedlatament a ...
per6 lOpant amb la grossa c1incullat qu<
l'.rmari que contenia Ol ma\er181 qUi'
rúrglc, en. tancat.
Jesús. que & practicant, bo. _tal
d'ansar el IOU pare, que .. \rObI"
descansant a una de les bab1taefoDS
del primer pb.
Com olgUi que el .... pare \afd>"
en baixar, el noi ha trencat 1'&1'111'"
agafant tot el que preciosa.... aJ08b'"
res ha baixat Ol pare. I en .eort Y'"
marl trencat, l'ba omprê6 ro bote'"
des contra el nol

_10.

nlé3 IIaf!.are.o, l'r....,..., l'oUaréo de
Borla, Rafael Màrquez d6 Prado I
La corunya. - En la maUnada del Eduard Canoera Sacrl!t~
diumenge, la guàrdia mllltar de la
Conduits a la Direcció General cie
presó feu una descàrrega vers les
munt.n.Dyes que rodeeen aquell&. Aquest Beguretat se'¡'" notl!l<:à lo. imposició
succés se ha repetit ja dues nits ce- d'una multa de 500 pessetes a cada un.
guides i és objecte cie molts coment...
Unicsmen~ va pagar la multa raris. Els soldats han manl!estat que J10menat Franuso Pln!és. que fou alliAquest s1>& defensat a cops cie :.
hi ha indivIdUS que voltcll durant la berat.
dira. i el pare, enfurlamat. U bit
nit prop de la. presó. però. a pesar de
Els r ..tants foren traslladato • Ialgega~ tres kets, matan~-lo.
leB batudes efectuades, 1\0 .s'ba trobat
Uagressor lla ~t deUn8Ut.
Presó MocIel.
cap persona.

Any ro. - Núm. 377

LA

HUMANITA't

EL SENYOR OSSORIO I GALLARDO PARLA DEL E L BANQUET D'HOME·
NATGE AL SENYOR DIAZ
MOMENT POLITIe
CANEDO AMB MOT I U
D'HAVER ESTAT NOME.
NAT MINISTRE D'ESPA.
NYA A L'URUGUAI

I diu que és bo, que no haurien d 'existir lleis d'excepció, i que quan li presentin una força conservadora amb
programa social, parlarà de les dretes

li

Madrid. - "La. Epoca", continuant
la. seva. enquesta sobre el moment poHUc, ha interrogat avui el senyor Ange! Oosorlo I Galiardo.
En contestació al qüestIonari que "La.
EPoca." n presentava, el senyor OssoriO ha dit:
":"'permeteu-me de fer prèviament
una exposició de motius.
públic tan prevLngut contra meu com
el de Ol Ll. Epoca", no- es donaria
compte dei sentit de les meves respostes, sinó conegués l'estat del meu
!.nlm.
NingÚ

es produ.eixin de cop tres o qua.tre
mil plets en els quals es revisi tota
l'OOr3. del Govern, són afic!ona.ts al
bat1bull que s'muslonen amb aquest
pretext per a fer caure la República.
-Ens podeu dir quin és el vostre
judici sobra el projeCte de llei de

Madrid, 24. -

En un cèntric hotel

se celebrà. un esmorzar íntim a honor
del senyor Díaz Canedo, nomenat ministre d'Espanya a l'Uruguai. Assistiren a l'acte el director d'assumptes ad-

Ha arIl' b a t a M a d n'd l",1n d'1V1'd u que
assegura que encara h I ha presoners
en pod er d els moros
Madrid. - Antoni López Expòsito, que com és sabut ha declarat a A1<
taro, que havia conviscut amb diversos presoners espanyols que enca.ra. es..
tan en poder dels moros, ha estat portat a Madrid per un redactor de "El
Imparcial", periòdic que ja. tractà d'aquest asswnpte extensament.
López Expòsito s'expressa ma.la.ment 1 sobretot demostra un graoll temor
a Ja policia. SegueIx afirmant que veritablement exts~iXen aquests presoners i
que he. conviscut amb ells.

ministratius del ministeri d'Estat, senyer Alvarez Buylia; el senyor Mora,
cap de Comptabilitat del dit ministeri;
el senyor Tejero, del Gabinet Diplomàtic, els secreta.ris senyors Sebastià.
Erice i Ruiz del Arbol i els senyors
Pefl.a i Soriano.

LES AGRUPACIONS OBRE.
RES D'AVILA ANUNCIEN
LA VAGA PER AL VINENT
DISSABTE

no va fi!r caure la monarquia,

OBSEQUI ALS MALALTS
DE L'HOSPITAL
El dia 22 del corrent els malalts de
l'Hospital Municipal d'Infecciosos fo~
ren obsequiats amb un esplèndid pre~
sent per part de les senyores Angela
de Salvat, Balbina de Pie, Eulà.lia
QueIa, Pepeta Ferre I Maria Ramos,
les quals visitaren els diversos pa.vellons de l'esmentat establiment, 1 feren personalment donació a la mainada de formoses joguines, i als grans
un obseqUi de dolços i altres presents.
Foren acompanyades per l'administrador se.,"1yor Vives, el qual, en nom
dels hospitalitzats, els donà les més
expressives gràcies per l'obra realitzada.
.

del Departament, a. més de llur distintiu à'agent i documents corresponents.
Els motoristes del Departament no,}
tenen cap necessitat de presentar~so
sobtadament 1 amb els llums apagats;
són ,molts centenars els automobilistes
que poden Justificar que aquests motoristes realitzen llur comès amb la
mà.xima correcció i respecte als de•
nunciats.
Aquesta pr esidència respecta totes
les opinions 1 accepta totes les cerum~
res quan són justificades; lament 'l,
però, que part de la premsa es fa ci
ressò de la fantasia d'un senyor de
earàcter extraordinàriament meridio·
nal.
Hi ha qui, amb candidesa o mala fe,
es lamenta que els inspectors de circulació no motoristes, no Portin unífonne, la qual cosa ve a ésser exacta~
tament com .sl hom censurés qUe e:s
agents de pOlicia no vagin uniformats
com els guàrdies de seguretat. El
que cal és evitar les infraccions del
reglament i castigar les que es produeixin.
La. censura i l'humorisme són ac ~
oeptables .. tot hora, però sl es te
en compte que les contravencions
al Reg!&m.erut de Circulació han

Avila, 24. - Les agrupaclo:ls obreres
afiliades a la. Casa del Poble, han prebril no hi hagués hagut a Espanya un
sentat l'ofici de vaga que es plantesol republicà nI un sol socialista., la.
jarà d1ssab'. e vinent . Els obrers han
monarquIa s'ha.uria. enderroca.t de la
reps-r tit un manifest, adreçat a. l'opimat.eLxa manera.
'
nió, manifestant que van a la vaga
Un cop coB.oca.da davant el fet irreobligats per la fam, després d'esgotats
meiable, hi hM'la una cosa. per a. detots els mitjans -per aconsegtúr treball,
sitjar per damunt de tot: que no repetrobant-se abandonat pels poders pútíssim la vergonya. de 1813, és P. dir, que
blics i les autoritats locals. Es propoencertéssim a. donar-nos unes institusen fer-se oir per tots els mitjans lecions estables, i això ho hem acOl1Segals i inviten els obrers no associats
guit.
a secundar l'atur, per tractar-se d'un
Cap d'Estat, Parlament i Govern, teconflicte completament aliè a la poMATRIMONI
no..ll un sehmt que 1& monarquia no
lítica. puix únicament té per fi veure
aconseguí en ols seus darrers vint
El Consulat d'Espanya a Berna nola manera de remeiar la situació dels
anys.
.
tifica a aquest-a Alcaldia el projectat
treballadors.
congregacions
religioHeus ací que el meu enjuiciament confesslODS
enllaç matrimonial de Hennan Stotma.1"Xi sempre atès a. aquestes preo:u-, ses?
zer, de prOfessió muntador, domiciliat
pacions de l'esta.bUitat.
-En aquest punt, el que em rembla
a Bienne, amb Concepció Lluts& MiVeig moltes coses que no m'agu- I mala~ent és el text constitucional. Un
quela Jàuregui, domiciliada. a Barce. El quc cap V1gent aquest, no .e m sorprèn el
lona, carrer d'Enric Granados, 61, pre~
tifi
Ò
den, per Ja es rec caran.
text do. 1 11 i
gant-li que li siguin manifestats els
no tL."1.dr1a rectificació possible serla un :o.....sitjo a qU~ . es suavitzi tot el que
impediments, cas d'ex1stir, per als
canvi de política cada sis mesos, una 'g' possibl
efectes oportuns. La qual cosa. es fa.
dissolució del Parlament al cap d'un Sl ~~ p er a.:~bar: Com veieu l'orgapública per tal que sl hi ha algú que
any, una de!';llela1tat del preSident d~ ni"za.ció de les forces conserv.adores?
tingui quelcom a oposar-hi passi per vinvut ocasionant un any darrera.
dent
la Ce.mb.ra per al Govern, un p:est
:"Quan em presentin una. força con- Apat en homenatge al les Oficines d'Estadística Municipal, l'aLtre, trenta morts i mil quatre, que fuglS, una fal ta d.e majons,. és a servatiora amb programa. socIal us
Avinguda dei Portal de l'Ang<li, lO, cents ferits, i que aquesta. xifra ho.
cònsol d'Itàlia
dir, ~a trà.gica. comèq1a. de la pnmera contestaré. Ment re no hi hagi sinó
de deu a una del matí, durant els quedat rebaJixa.da. en més d'un 35
wr 100 des de què el Regla.mer. t
Republica.
. . conservadors d'interessos creuré que
Col. Guido Romanelli vuit dies següents a la publicació del s'aplica,
Queda, a1xi, explicat ¡x:r ~uè a aDW l'obra cons~rvadora està ~ense comenpossiblement aquests cenpresent anunci.
ho subordino tot a. l'estabilitat, p erDissabte passat, 21 de l'actual, la
suradors 1 aquests humoristes soquè cm semblen enemics no de la
çar.
Colònia Italiana va. celebrar, a l'Hotel
rien més circumspectes en els seus
UNA NOTA DE CIRCUpública, sinó d'Espanya. el! que <remaFalcon, un à.pat a homenatge del cóncomentaris ja que aquesta pres¡LACIO
nen tots els dies canvis de gabinet i AUTORITZA CIO A UNA sol generai d'Itàlia Col. Guido Romadènc1a. vol creure que tothom sa....
dissolUCió de Corts.
nelll t de la seva esposa. comtesa de
Havent a.paregut uns comentaris en brà apreciar el valor inestimable
l ara Ja puc contestar precisament CONGREGA CIO DE MA., Romanelli, els quals després de
alguns diaris d'aquesta ciutat que, de la vida humana, que mllltes v~
ies seves pr?guntes.
RIS~ES PER A VENDRE LA I anys de residència a aquesta ciutat fent-se ressò d'una noticia. fal.m ata- gades és la d'un tendre 1n1a.nt que
-Doncs, digueu-me - ,pregunta el
1
tornen al seu pals, on el senyor Ro· quen la gestió dels inspectors de cir- ha deixat la seva carn trossejada.
periodista. - quin ju<ü<:i us merei:{
SE'l A FINCA
mane1ll ha estat traslladat per a cobrir culacIó. i sobretot dels inspectors mo- entre les rodes d'un automòbil apo.
un important càrrec al mln1ster1 d'A~ toristes, aquesta presidència es creu d~rat del vèrtig de la velocitat.
el moment poUt1c i social?
-L'esta~ politic és bo. El social és
Madrid, 23. - La. "Gaceta" d'avui fers Estrangers.
Aclariment. - Els nous Reglaen el deure de fer observar en primer
Es pot dir que la totalitat de la Co~ lloc que els motoristes del Departa.~ ments de c1reulacló que han estat
molt menys dolent del que augurà- publica, entre altres, les següents dis- rem tots fins a la vigi1ia del dia 12 posicions:
lònia Italiana acudí a retre als senyors ment de Circulació no poden ésser posats .. la venda al Departament
d'abril.
Justícia. - Dooret autoritzant l'Ins- Romanem el testimoni de ]80 seva sim~ confosos ~b uns atracadors, tota ve- de Circulació, Clut..t, 6, són elOPe-Les llets d'exc'21>Ció, cri!ieu que titut o Congregació dels Petits Ger- ptl.tia i devoció. També prengueren gada que porten un uniforme lncon~ dits al preu de cost que és el de
han de continuar en vigor?
mans de Maria, Germans Maristes de part a l'homenatge molts a.m1cs cats.- fusible 1 una. moto amb el número 1'60 ptes.
-No han de continuar les lleis d'ex- l'Ensenyança de Barcelona, o a qui lans 1 espanyols, entre els quals recor~
cepció ni haurien -d'existir mai, ni els representi, per efectuar la. venda dem' el tenor Francesc Vinyes, el dihan servit per a res, com. no sigui de la. finca. que s'lruUca.
rector del Banc Espanyol de Crèdit.
per a d~sprest1giar el règim.
senyor Glbert, i l'advocat senyor Rafel
Una Justici. forta, ràpid. i senzills HA EST A T DETINGUT UN Gay de MontellA.
RUA - BALLS - ASSALTS
és el que fa falta.
INDIVIDU QUE GUARDA. A les postres, ei senyor Carandin, a
CARETES - ANTIFAÇOS
-Com. conrebeu una llei d'ordre
nom de la. Colònia. i de les seves soARTICLES GROTESCOS
VA TRES QUIWS
cietats manifestà als senyors Roma·
públic?
nell1 el sentiment que la. seva pa.rtJ.da.
-Enèrgica, lIexlble i acompanya.:la
D'EXPLOSIUS
produeix a tots eis italians de Barced'una llei de Premsa que acabi amb la
lona .- els assegurà que to·- ells conper 1. H. HERRERO
lmpu it t d I llbel
Bilba<>, 24. - Alguns agents de po~
e te .
(de con!ettt blanc)
Sobn a
tin
t-.lI lleia descobrrien tres quilos d'expIo- servaran el me's g-t
~ ... record de ia sere &ques s coses
c presen ~a ~ius en una canal del domiclll d"lm va estada a. aquesta ciutat. DeSprés els Les cara.cter1stiques del diamant.
a 1S'50 el miler, fins el 31 de gener
El
comerç
i
lapidació
del
diamant.
una. proposició de llei de la qual per veí de Durango. Aqu~st fou detingut. oferí un objecte artistic i un ram de
cert, el Govern no hil fet gens de EIs agents busquen el destinatari I flors com a modest homenatge d'a.gral- Les ca.racter1stiques de les altres
pedres precioses - Els colors de les
cas.
d'una caixa que fou tramesa a aques- ment dels seus compatriotes de Bar· pedres precioses - El seu pes espe~
- I de la pollt1ca jurfdica que se- ta capit al des d'Igualada. Es coneix celona.
RAURlcn, 6 - TELEFON 150SB
gue1x: el Govern, què podeu dir- el nom d'aquest individu i es creu que
A les paraules del senyor Ca.randini cUic .. La seva duresa .. Els seus
Demaneu catàleg
nos?
ha fugit a Madrid.
i a les que proDtmclà tot seguit el se~ caràcters òptics .. La. seva fus1bi-Que no ha tingut fins ara. cap ponyor La Vllla, presidfmt de la Cambra Iltat - Els pesos - Les ped..... imitades
i
falses
Les
pedres
recons~
llllea Jur!dica i aquest ha estat el seu
LA MANCA DE TREBALL
de Comerç itallana per a Espanya a
nom dels socis italians, catalans i es~ tltuldes i sintètiques - Les pedres
major desencert. Amb tot, sembla que
aquests dies apunta el propòsit d'espanyols de la dita entitat, respongué preciOses industrials .. El mercat
diamant en 1930 .. La. tècnica
¡ EN UNA A S S E M BLE A ei Col. Romanelll, manifestant ei seu del
mena.
la lapidació de diamants .. Els
-En marxar els socialistes del pO-I D'ENTITATS O B R E R E S agraïment 1 ei de ia seva espooa per de
noms de les pedres .. El pes dels
der, el Govern que es lormi ha de se- S'ACORDA EL NOMENA. i'homenatge rebut i dlrig! sentides Irabrillants, segons el tamany
guir amb orientació esquerrana o bé
ses de salutació als presents.
GRAN ASSORTIT D'OBal contrari, ha de constituir-se amb MENT D'UN COMITE EXE.¡ Ei discurs dei senyor Romanelll fou
Amb un centenar de gravats i una.
JECTES PER A CONSmagnítlca planxa en colors amb els
una base més àmplla de convivènCIa CUTIU QUE FIXI LA DATA calorosament apiaudit.
TRUCCIO
na.c1onaI?
L'àpat transcorregué en una. atmos- de les pedres més correntment em-U'agradaria un govern de base més
DE LA VAGA GENERAL lera de cordialitat i resultà brlllant I
pleades en la joieria
MAGATZEMS I DESPATX:
àmplia i on hi ha.gués el majQr nom~
Toledo, 24. - S'ha celebrat tma. simpàtic.
Luxosament relligat en teia,
bre d'_ols.
Assembiea de tots els gremis obrers
DEU PESSETES
--<Olulna oplnló us mereix l'apèn- en ia qual s'ha arribat a ia formació
Més notes esportives
Telèfon 54998
De venda a.
dix de la. llei d.a Trlbuna.l de Oaran- del front únic. S'ha acordat nomenar
BARCELONA
-EL BOGAR DEL LmRO'"
ties?
un Comitè Executiu 1 ftxar la data
RUGBY
- No ha de tenir aquesta llei efec- d~una vaga general com a protesta
Clads. 20 • Telèf. 24129 .. Barcelona
tes retroactius. Els que vulguin que contra. la manca. de treball.
S'envia
contra reemborsament tota
A L'ESTADI, EL "JOVENclasse de ¡¡¡bres
TUT" VA VENCER
"BARCELONA" B, EN
Vendes a tenninis
PARTIT AMISTOS
Se serveix a domicili qualsevol
comanda feta per telèfon
Tan sols un dels dos encontres
anunciats per a diumenge va tenir ¡ _____________.:
lloc, entre els equips a. dalt esm.en~
Especific de l'
tats, els qua,ls forniren un bon par·
tito E! partit va celebrarse a l'Estadi.
(MANCA DE VIGOR SEXUAL)
E! "Joventut, cOll1l>let 1 amb molt
Dc la eyacuiacló prematura (perdues seminals); deia Peblesa y d'entusiasme, assoli vènoor un mixt
molt ellc4s per a combatre la NEURASTENJA, en totes les seves del Barcelona, poc cohesionat.
El "Joventut marcà els Seus 9
m anifEstacions.
~!!!!!CAMISERIA
punts a la primera part, mentre
Ea el més poixanl estimulanl de t·aclivitat neuro-espino.méi:lulo.genital. que el "Baroolona" aconseguí els
Slnérgic i homo·estimullIS8 de les gl6ndules interslicials. Producle piu seus tres a la segona.
rlglondulor. completamentinoren5fu. Mai perjudica ni lesiona cap orgue
E!s equips s'arrengleraren tal
ni el runcionament dels moteixos.
'
,
com segueix:
3 8
BOQUERIA, 3 6
No conté, ni estricnina, ni fosfurs, ni canliiridts, ni cap a1tre medica"Joventut": Rodríguez, Abril,
ment excitant.
Pasqual, Orciniega, Polo, Delclós,
CORBATES - CAMISES - PIJAMES,
P RODUCTe MAGNE E JNSUSTITUIBlE PER A RECOBRA~ Frank, RoInero I, &omero II, Bosch,
López,
Pérez,
F1erro,
Navarro
1
MeGUANTS - BUFANDES - BATES, etc.
LA PERDUDA FELICITAT CONJUGAL. PROSPECTES GRATIS
lon.
Ltlborll/oris Farmacolóllics de! Dr. W . Du/rem
"Baroolona": Ballester, CataluMlt_ I mitjons gasteu sempre MARMateu, TorOA. FERRO, les millon
AI'd.S.n'Pc,.,SO-BAI>CeLONA_~<I"on'86J' Preu: 21'75 ptes. ña,
res, Egui,
!sart, Tanamera.,
AguIlar, :Miret, Blanco, , __.;.;;;;;.._ __ _ _ _ _1....________ ________.J
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del Director
UNA RELLISCADA REIAL
Ha mori el novel'lisla anglès, Conferència
General de Seguretat
John Oalsworlhy, guanyador amb el senyor Macià El príncep de Gal'les és casal,
del Premi Nobel 1932
encara que no ho sembli
París, 23. - Un telegrama. rebut de !.ondes pel "New
York Herald", edició continental, dóna compte de la
mort del famós escriptor John GaJswortby. guanyador
del Premi Nobel 1932, el qua.I, de poc temps a aquesta
part. estava greument malaJt d'anèmia a cons~üència
d'un excés de trebaU.
Joan GalswoTthy havia nascut Z'any
1876, a Coombo, i cursà a Oxford la car·
Tera de llei!. Tenia, ara, seixanta-sis
anllS.
El seu pare sra procurador i tingué
el seu /ilI al despatx, però el jove doctor

en llets @ Uançà aviat per altres camins.
Viatjà. Visi!d els principals pobles à'Europa, t després els dominis angleso! J
l'India; més tard es traslladà als Estats
untts, on lLi fixà la seva residència. De
tornada a Anglaterra decidí consagrar-

se enterament a la literatura.
,--,_or
Era un escriptor de sensibilitat tina
I pro/onda; ningú com eU ha descrit
l'anglès, amb les seves virtuts i els seus
defectes. Els seus mestres en literatura
toren els francesos -Balzac, Maupassant, Flaubert-- i els russos. Aquests in-

IluJren tant en el seu

gust

literari, que

quan, fa anys, li preguntaren en una enquesta, quin personatge literari ha~
qués volgut crear, contestà, sense vaciz.lr..r: Sònia. Com sabrà el lector, SÓ~
nia és la dolça heroina de Dostoeiwski en "Crim i càstig", sens dubte una
de les mUlars creacions de 14 literatura universal de tots els temps.
Amb això queda dit que Galswarthy era un paladí de la justícia. Apallissa aura i cruelment, en totes les seves obres, a la societat actual, perquè
ell volia una societat millor, més humana i més 1usta. La q1Ullitat de les seves obres està al nivell del profund sentir que les animà. Moltes vegades, la
simpatia que respiren les seves noveHes í els seus drames record .::n l'immens
Dickens, de qui ha dit Chesterton que "és més anglès que Anglaterra" •.
La tasca literària de John fifalsworthy és copiosissim a~ Entre els seus
drames socials eS1nentarem "La caixa de plata", "La vaga", "Justícia", "A legria"; i de les seves noveHes, "Socelyn", "Vila Rubein", "L'illa dels j (;ritseus", "La propietat de l'hom. e", "La casa al camp" i "Fraternitat", entre
moltes altres que feren mundIals el seu nom i la seva fama.
I
L'obra de Galsworthy 1/.0 era massa coneguda a Espanya. L "' Eàitorial
Joventut", de Barcelona, és la que ens donà a conèiXer aquest admirable escriptor, per mitjà de la seva noveZ·la "El simi blanc", a la qual després seguiren altres traduccions. Dels seus drames, sola.ment "La vaga" havia estat
arranjada al casteUà.
L'any passat li haVia estat atorgat el Premi Nobel de Literatura.

CRONICA DE BUENOS AIRES

El descobriment di Amèrica
Sense el menor desig de minvar un · rilJQ.t en altres temps les barques jaàpex la glòria de Cristòfor Colom, és poneses fins a la costa americana per
ja sabut que, en justicia, no pot atri- a difondre en el pafs la civilització i
buir-se a aquest Ja primacia d'haver la cultura asiàtiques.
an1bat a les costes americanes. A EuAmb el que s'ha dit no es de ' suporopa existeixen documents bastant sar que el problema queda completaexactes que demostren el fet que els ment resolt, puix que hi ha la possiVlklngs ja visitaren el continent ame- bil1tat que sorgeiXi qualsevol dia un
ricà; però el que ignoren molts és que altre especialista 1 enunciï una teoria
el savi argenti Amegh1no, en el feu completament oposada. Són tan fe1l1bre "Antigüedad del hombre en el bles les bases en les quals podem elaPlata", reivindica per als japonesos el borar teorIes referents a aquells redescobriment d'Amèrica, per bé que motfssims temps, que per força és neper la seva coota occidental.
cessari apel·lar a una bona part d'imaEn primer lloc hi ha una sèrie de ginació 1 de fantasia per a donar-hi
dades antropològiques en extrem in- significat. Però en el cas que la teotereS\Sants que estableixen, gairebé rIa del doctor Arnegh1no fos acceptaM
d'una manera indubtable, el parentiu da com a bona, resultaria que una
dels azteques amb els fills de l'Imperi gran part - per no· dir tot _ del m6n
del Sol Ixent; però on més evident civilitzat deu el seu origen a l'Asia,
sembla la certesa de la hipòtesi, és és a dir, que aquesta ha estat l'únic
quan es comparen les arqueologies ael bressol de la clvlIltzació mundial.
Nou Món amb les de diversos països
~iàt1cs.
D'això pocs dubtes se'n tenen ja, 1
Però això encara és poc. A Mèxic resulta curiós veure que, precisament
existeixen obscures llegendes que con- un continent com l'asiàtic, que conefirmen aquesta emigració aslttica vers gué temps de veritable esplendor, hagi
decaigut de tal manera fins arribar a
Amèrica i, per si mancaven dades on la dtuació en què el veiem en l'actuarecolzar-se, veiem el que ens diu Ame- 1itat. Però sobre d'això s'ha fet també
gh1no, basant-se en estudis i descobriments segons sembla dIgnes de l'observació, Que ja coneixen els nostota fe.
tres lectors, de què les grans emigracions - i per tant la civilització _
Diu l'esmentat home de ciència que marxen seguint el mateix carni del
Amèrica. fou coneguda pels asià.tics Sol, és a dir, d'est a oest, i potser en
molt abans que pels europeus l, a això mateix haurem de bU:.3Car la caul'efecte, recorda que l'historiador Li sa de què la influència predominant
Yo Tocheou parla del descobriment a Amèrica hagi acabat per éEser l'eud'un país
llunyà,
anomenat
Xang,
no l'a.s1à.t1ca,cas
perquè
situat
a l'est
d'Asia.
A 12.800Fu
"lys"
de ropea
cIó delsi nipons-en
d'ésserl'em1gracerta-

Xina hi ha el Nippon i a 5.000 ''1ys''
cap a l'est el pafs Ta Han, rodejat
per tres costats pel mar. Els sacerdots budistes que parlen d'aquest viatge havien recorregut 20.000 "1ys" quan
anaren a parar a un pafs estrany, el
m!sterlós Fa Xang.
Diversos savis. entre ells De Guinees, Ouymet, Pa.ravey. Eichtal, CIa.rency i el famós Quatrefages estan
persuadits que aquest Fu Xang cor~
respon a l'actual AmèrIca i asreguren
també que en aquella èpooa tant els
xinesos com els japonesos cone1xlen
ja el sistema d'emprar la brúixola.
Paravey ha escrit un assa1g, per tal
de provar que els 20.000 ''1ys'' esmentats corresponen 8 la <llitàncla que
recorre el gran corrent oceànic del
Yuro Sivo, que va des del Japó a Califòm.ia. l és cert que àdhuc en la
nostra època a.rrtben de vegades a la
costa californIana algunes barques
aba.ndonades i restes de naufragis de
les mars del Japó; de manera que amb
la mateixa facilitat podrien haver ar~

estava en desacord amb aquesta. llei
emigratòria. i, per tant, de poca durada, relativament, havia d'ésser la
influència que allà exercissin.
MANUEL CAETANO
Buenos Alre8, gener de 1933.

Després de la reunió celebrada aquest migdia entre el senyor
l\Iacià. amb els consellers senyors
Gassol, Casals i Pi I Sunyer, junt
amb el president de la Cambra i
:tJ.tres parlamen tarIs, el President
de la Genera.'ib.t va rebre el DIrector general de Seguretat, senyor
Menéndez.
La conferència entre ambdós senyors durà més de mitja hora,
sense que s'hagi fet públic el motiu de tal reunió encara que és
de presumir que en la mateixa es
pa.rl.'\rla del tr:vspàs dels serveis
d'ordre públic en retació amb el
nou Govern de la Generalltat que
a.ques:a. nit ha de quedar nomenat.
Preguntat el senyor Terradclles
pel motlu de la ,..IsIta del senyor
l\fenéndez contestà que no sola.-ment no sa.bia el motiu de !a mateixa, sinó que Dl tan sols sabia
que es trobés al Palau de la GeneralItat l'esmentat senyor

Així ho afirma una senyora que diu
també que és filla de l'ex-reina Maria
Cristina i del duc de York
I afegeix que és· vídua d'un empleat català

Vigo. - CoIncidint amb l'arribada a aquest port de l'esquadra. angles&,
féu la seva aparició en aquesta. ciutat una elegant i bella dama. que es v,
inscriure a l'hotel on s'estatja amb el nom de Just1ne Helly.
Després marxà a V1llagarcfa, i féu lllurament al cònsol anglès, perqtà
la fés arribar al cap de l'esquadra anglesa, d'una carta. En el dit document
referia una llarga història, per acabar afirmant que encara els elementsméa
extremistes d'Anglaterra, 11 permetrien tornar al dit pafs per tal de reun1r-ae
amb el seu marit.
L'almirall de l'esquadra, conferencià amb l'alcalde de Vülaga.rc!a, !
aquest cridà. al seu despatx la dama en qüestió.
Aquesta, en correcte castellà, dictà una relació exposant els seua d.eslga
1 després ella mateixa féu una perfecta traducció a l'anglès perquè fos l11urada al comandant de l'esquadra anglesa..
En marxar la flota anglesa. de VUlagarc1a, la dama vis1tà l'lcalde, 1
aquest djgué que no havia. rebut resposta al missa.tge.
Segons sembla, l'autora dels docwnents aHudits pretén ésser la. 11lla
de l'ex~reina regent d'Espanya, Maria Cristina., 1 del duc de York, amb el
qual l'ex-reina es casà secretament a la. mort d'Alfons XU. Diu també haver
nascut al Palau reial de Madrid.
~
Afirma. ésser la. vídua d'un català, alt funcionari de comerç, i casada,
Fa uns quants dies Que la casa Suc}¡ard presentà una denúncia contra després en s€cret amb el pr1ncep de Galles, amb el qual es vol reunir a Anel seu repr esentant a Barcelona, el glaterra, la qual cosa. li priven les autoritats angleses.
• • •
qual acusava d'ésser l'autor d'un desfalc de trent a núl pessetes. Aquesta
Vigo. - El tema de totes les converses del moment, és el suposat ma,..
nit passada la policia, com a conse- ¡ triI?oni secret del prfncep de Gal·les amb la vIdua d'un comerciant ca-qUència de la denúncia, va detenir tala.
l'esmentat individu anomenat J osep
Segons sembla, durant l'estada a VUlagarc:fa. de la suposada esposa. del
Pere que ingressà' als calabossos del príncep de GaBes, aquesta fou invitada a un te al Club de Regates per l'o..
jutj~t de guàrdia.
ficia1itat de la flota anglesa.

Denúncia per
desfalc

UNA ONA DE FRED HA INVADIT CATALUNYA
AQUESTA MATINADA, EL TERMOMETRE, A BARCELONA, HA MARCAT
QUATRE GRAUS SOTA ZERO
Ahir, a primeres hores de la. nit, el fred, que durant tot el dia havia
estat ja molt viu, va intensificar-se de tal manera, que feia preveure una
nit del tot desagradable. A les dot.ze, els tennòmetres havien baixat, a la
ciutat, a d06 graus sota zero. Barcelona estava deserta, pels seus carrers ,n o
hi passava més que algun que altre vianant retardat, que anava tapat fms
a les orelles.,
A les dues de la matinada, estàvem a tres graus sota. zero, i a les cinc,
arribàrem a quatre, batent-se el rècord de les m1nimes d'enguany.
Avui, el dia s'ha llevat fred, com és de suposar. Al centre de la ciutat,
el termòmetre, a les vuit, estava un xic més avall de zero. A la. part alta,
marcava un grau sota zero, dos graus també sota zero a Les Planes i tres
al elm del Tibidabo.
La glaçada ha estat general. Els sots d'aigua, els petits estanys dels jardins i fins els aiguamolls del Besós, prop de Santa. Coloma, estaven coberts
per una. gruixuda. capa de glaç, que ha durat tot el dia.
En moltes obres en construcció, degut al fred, que ha glaçat els materials i feia di11cil la tasca, no han estat començats els treballs fins a mlg
maU.
Les noUcies Que avui s'han rebut d'arreu de Catalunya acusen totes
un fred vivissim. Al Montseny la. neu acumulada aquests darrers dies, s'ha
glaçat, essent , a Santa Fe, la temperatura pe 5°. A la Vall d'Aran, la neu
nssolla avui 1'40 metres, essent la temperatura de 13 graus sota zero. A Andorra el termòmetre ha assenyalat -lO graus, amb un metre de neu. A )a
Molm'a, la neu tenia 20 centímetres de gruix, i la. temperatura era de -60,
com a Núria on la neu tenia una alçària de 0'90 m.
A Ad.raU: Vic, Sant Julià de Vilatorta, Tremp, Esterri, Pu1gcerdà. 1 altres llocs de l'alta muntanya catalana les m1nimes han estat avui de 9 a 12
graus sota zero.
Per tal de saber sl teníem fred viu per dies, ens havem adreçat als tèe~
nies del S. M.
-Mentre buIi el vent del Nord, t indrem fred. Poden calcular-se m1n1mes rigoroses per un parell de dies.
-A què és deguda a.Q\IeIlta ona que ha envalt Catalunya?
-A què els vents del primer quadrant ens ban portat el fred que regna.,
aquests dies, al centre d'Europa, Catalunya, Balears 1 el Rosselló han estat
atança.des per l'ona. freda. Cal, doncs, tenir paciència.. l abrigar-se ...
Aquest mati, la ciutat, presentava, sobretot en les barriades extremes,
un aspecte inacostumat. Arreu es veien fogueres, on els que tenien que treballar a l'aire lliure escaIraven llurs cossos. La caritat particular ha donat
escalf i moment.a.ni alberg a molts infeliços esmortuït& pel fred.
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Atracament a un xòfer
Al carrer de Provença, davant del de
Benlloch, tres desconeguts, pistola. en
mà, atracaren el xofer Ernest Humbert,
apoderant·se de 30 p~tes que portava.

VUIT OFEGATS

Es trenca un dic i les aigües envolten
diverses famílies que estaven al camp
Sidney. - En vast camp que ocupaven nombroses famute.s que havien
anat a passar alli el dia del dtwnenge, sobrevingué sobtadament una. inundació a conseqüèncIa d'}¡nver-se trencat un dic proper al parc de Stanwell.
La. rapidesa de l'accident impedi que molta gent pogués salvar-se. Han
resultat vuit negats.
Entre els morts figura un ma.trimoni amb els seus dos fills. La inundació causà Important. danys.

A L'ATENEU MARTINENO

Va ésser inaugurada la
Cooperativa Escolar, a
qual acte assistiren bon
nombre de personalitats

represen tac16 de la. Com1ss16 de Cultura de l'Ajuntament; la !nspecto", do
Primera ensenyança senyora Elionor
Serrano; el president de l'Ateneu, senyor Conrad Guardiola; el preSident de
la Comiss!ó d'InstruccIó, senyor V!Ia,
acompa.nya.t de tots els vocals que formen aquesta Comissió; el director de
les escoles, senyor Jesús Mercader, 1
els nens 1 nenes que formen la Junta
Mminlst",t!va de la Cooperativa Escolar.
Feren ús de la paraula el nen Marieges, secretari de la Cooperativa, el
senyor Campal-a.ns, la senyora Ellonor Serrana, el regidor senyor OUé, 1
finalment el senyor Garcia Banús, e6
sent molt a.plaudits tot.s els oradora.
e

Les dones podran presi·
dir les «meses» electorals
MadrId. Aquesta ta_ s'ba
reunit la Junta Central del Cens, p¡:e..
.!dlda pel president del TrIbunal SUprem, sènyor Didac Medina.
Un cop acabada la reun!ó, el e!!rector genere.l d'Estad:fst1ca., senyor
Honorato de Castro, ha dit que la
reunió havia tingut lloc per tal de
resoldre tres o quatre consultes de les
Juntes prov!nclals, totes elles poc Im'
portants: i resoltes Ja per la "Gaoet&",
Una d'aquestes consultes es referia
a saber si les dones podien ésser presidents de "mesa", responent hom
afirmativament tal com ~tava seOl'''

dat.

POLlTICA SOCIAL
II.• LES ETAPES DE
LA EVOLUCIO
Les desvlacloDS de l',,,,tuacló sine!!cal cata..lana no volen dir precisaDlent

que la. nostra massa; obrera no hagi
t!ngut en tot temps una coDSCIènelA
autènticament societària, de cla...<:Se. E~
nostres treballadors, per tradició
sentdments racials, han estat sempre
propicis a l'agremt.p.c1ó professional. rIa solidaritat, a l'esperit de reslstència. Les reivindicacions, en allò
ha respost a suggestions pròpies d
oficis 1 rams de casa nostra, han pas~
cut !nva.r!B.blement d'un seny ea~
r!.st!c adient ! compatible amb ol ~.
namlsme UUmitat de tots ela es menú¡ catalam. Perquè nosaltres:::
dels que neguen aquell ln!eliç
éS
que la burgesia catalana és de lea JI1 ..
sòrdides deI món. D'això ja en pot
larem quan .serà l'hora.
"
Entretant referim-nos novamen\
l'esper!t de s!nd!cac!6, con.sc!ent I 00;
plet entre les nostres multituds
ballado- aflrtnant que la mort>O'"
.....~
dOcu"
1nfluèncta del foraster1mle in
a
mentat seria fà.cllment contraresta;!a
per la "sindicació legal" (obllgatb

Diumenge a l'Ateneu Obrer Martinenc, s'inaugurà amb un acte brlllanUssim la Cooperativa Escolar constituïda pels alumnes de l~ Escoles que
de temps ve sostenint aquesta popular
institució.
La saIa teatre de l'enlltat estava totalment plena de nens als quals acompa.nyaven llurs respectives fam1l1es. La.
presidència de l'acte estava ocupada
pel vlce- rector de la Universitat, doctor Garcia. Banús, en representació del
rector; el .senyor Campalans, per la
Comissió de Cultura de la. GeneraU- ! únlça).
tat; el reg!dor senyo~ Oller, també en

q:

