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consultat per

s. e.

<Express - Foto.)

Implícitament , Azaña I Chapaprieta
ex pressen també el seu parer CC?ntrari al manteniment de l'actual situació

·Però S. E. confia 1encàrrec de formar Govern a Martínez de Velasco
1

Un resultat sorprenent
Veiem, no sense una certa sorpresa, que acaba de formular-se l'en~
càrrec de formar Govern al senyor Martinez de Velasco, cap del part!t
agrari. El senyor Mart1nez de Velasco és íntim amic del President de la
República. En ésser consultat per aquest, la persona que ha. rebut l'encàrrec es manifestà, naturalment. a favor de la. continuació (!el cBloc»
1 del manteniment de les COrts actuals.
Perfectament. A part que la posició de les esquerres catalanes ~s
categòrica en el sentit que amb una solució aixi no s'aconseguiria altre
resultat que mantewr l'estat de subversió que mina les entranyes del cos
eoclal de la República 1 que es posen en greu perill els fonaments de
l'Estat republicà, hem de notar la inutilitat absoluta del tràmit protooolarl de les consultes evacuades pels representants dels grups poUt1cs 1
~rsonalltats independents, davant. S. E.
Poca fe hem tingut sempre en el protocol, En aquest cas concret, la
,.•• lnututtat adquireiX proporció escandalosa, fins al punt que ens cal
subratllar 1 aplaudir com a ímica. posició plausible l'abstenció del senyoJr
Azali& 1 del representant; de la minoria parlamentària socia.ll.sta.
El fet concret és aquest: de les opinions expressades pels consultats
davant el President de la. Repüblica., tretze s'han mostrat partidàries de
dissoldre immediatament les Corts actuals, 1 dotze s'han pronunciat per
la. permanència de la sltuac1ó.
Les tretze primeres opinions corresponen als senyors Beste1ro, Martinez Barrio, Bantaló, Maura, Horn, Barda, Cirila del Rto, Iranzo, Portela
Valladares, Hurtado, Unamuno, Ossorio Gallarda 1 Sànchez Roman.
Les dotze opinions favorables a la situació actual són les de: Alba,
0 11 Rabies, Martinez de Velasco, Lerroux, Melqu1ades Alvarez, De Pablo
Blanca, Cambó, Samper, Galderon, Marafión, Pedrega! 1 Gonzàlez Posada.
A les tretze primeres poden afegir-se'n-hi tres més: la rotunda nota
t e Chapaprieta contra les COrts actuals, la carta del partit .socialista 1
l'expressiu silenci del senyor Manuel Azaña.
Aixi tenim, de fet, 16 vots contra l'actual Parlament 1 dotze vots favorables a la seva continuació. Sense ànim d'estend.re'ns en comentaris
que ens portarien lllmy -a nosaltres 1 al funcionari encarregat de la censurn de Premsa- ens limitem a destacar el fet davant l'opinió pUblica,
la qual troba justificadament inexplicable l'encàrrec conferit -ja veurem
amb qutn èXit- al senyor Ma.rtinez de Velasoo.

Rlo participen d'aquest crttert. Va,.

lA CRISI PER DINTRE

La Ce da

•

NORN 1 OISSO LUCIO ; Ml•
LLOR , AUTOOISSOLUCIO
Poc després ha sortit el senyor
ment de la crisi. Des de molta es- Hom, cap de la minoria naciona·
èÜ8
ton~ abans de l'hora anunciada per llsta basca, d qual ha murat
al comen'l(Bment de les consultes periodistes la següent nota:
cHe tLngut l'honor de manifestar
s'havien congregat pro1 del Palau
Nacional nombrOf"os diP"J.tats I pe- a S. E. que són de tal Indole lea
riodistes. També s'hi veia. força pú- causes de Ja crtsl, nascudes de discrepà-ncies en la majoria, no d'atacs
tallc.
A les 10 del mati ba arribat al de l'oposició, que es !a di!lcll, a1S
Pe.lau Nacional S. E. el President de que en formem part, aconsellar Ja
solució com no sigut a baSe de la
la Repüblica.
dissolució del Parlament, a pesar
S AMP ER 1 GOVERN PRE• que encara té pendents diversos pro.
S I OIT PER UN CAP DEL jectes que afecten l'economia pUblt·
ca i certes pruposictons nostres de
BLOC
A le<J lu'30 lla acudit el Sr. Rl~ tipus SOCial i espiritual que seria decard sampcr, el -qual es trobava a sitjable que es traduissin en lleis.
JUdiCI sena preo
València féu el viatge ràpidament Amo tot, allanostre
dissolució s'operés per
que
ferlble
de
plantejament
1el
noticia
en tenir
ie.s prOJ.J1t::S curt.::. Ja que àes d ·avu1
la. crts1. El senyor Samper no ba fet prectsa.ment és més gran Ja faclli·
cap manifestació aJs periodistes
tat, només que relativa, per a l'a,..
A trtls quarts d'onze ha sortit el curd amb motiU de 1a projectada
senyor Samper 1 ha dit als perto- reforma de Ja Cunstitució. Mentre
dilltes:
es procluts, es podrta donar fi ala
-He acons~llat a S. S un Govern projectes al:ludits 1 deixar normalitpresió.it per algun dels caps dels zada Ja situació pressupostària pel'
grups que formen el bloc parlamen- una pròrroga trlrnestral.
tari. sl bé a~.;omooats a le.!s exigènPerò st¡ut quin slgUl el criteri que
cies 1 possibllite.ts de la realitat.
s'adopti 1 Ja resolució de s. E., en•
tén el grup al qual pertanyo, que
A RR IBEN MES DIPUTATS el politlc que rebi el deHcat. encàrA les onze menys clnc minuts ha rec ha d'ésser zelós certament del
arribat el Sr. Maura, el qual ha sa- principi d'autoritat 1 de Ja conser·
ludat els periodistt!s. A les onze han vacló de l'ordre pübJic 1 social, per()
arribat junts els seuyors Santaló 1 no menys del jur1d1c t que en vir'l'rabal, 1 a les onze 1 cinc ho han tut dels postulats democràtics del
fet els diputats de la minoria n~ règim els ciutadans tinguin en ell
clonalista basca, Srs. Born 1 Carea- un empar total per als seus dreta
f&, el3 quals no digueren res als lndiV1duaJ.s i col:lect.ius que la Con.speriodistes.
titució reconeix 1 que siguin efec...
tius. Nomes ai.x1, amb elevació d'esSA NT ALO ; UN CANVI D' O• 1 pent, serà 1nnecessa.na ta vtolèncta.
vingui d'on vln¡¡ui, i tnmqu!Ha la
RI ENTACIO POL ITI CA
Poc després de llos qaarts de dot- vida clvU.
La. mateixa norma hauria de seze han sort.it junts els senyors Sangu1r quant a altres aspectes no
taló 1 Maura.
El Sr. Santaló ha. dit als perio- menys importants, a saber: Ja reconstitució dels Ajuntaments que
distes :
M'he reiterat ara en la raó que perllonguen iHegalment les seves fun ..
m'han donat els fets parlamentaris clons 1 no pocs, encara, substituïts
• de Govern. La nostra opinió és la per Comlssions gestores municipals
de la necessitat d'un canvi lmtne- que han de desaparèixer, a l'igual
dlat d'orientació polltica donant el que les provinctais. per eleccions
Poder als republicans que per llur d'immediata convocatòria que pro-doctrina 1 per llur conducta respon- cediria estendre tambe a les vacants
guiu a les aspiracions del pobltl que de diputats, que ja són 33. sl és que
slg\U integrament restablerta la nor- les Corts van a subsist1r per més
malltat. constitucional i consultat el temps que l'lndíspensable per a
sufragi primer pas efectiu de la so- aquesta apeHacló parcial del sufra...
birania nacional. ~Jalsevol altra so- ~1
El nostre problema basc, viu 1
lució que s'intenti serà pertorbadora
saturat de raó, veu allunyada d'Una
i perillosa per al règim.
Un periodista U ha preguntat què a una altra crisi Ja seva possible
U semblava l'opinió plasmada en els solució, dlDS del marc constituclo-dlaris dels qui havien estat consul- nal, 1 es produeixen amb això in·
tals, 1 ha dit que no l'havia sor- quietuds que els que sentLm el pes
près la resposta. de la majo4 part de la responsabUitat I l'honor d el
d'abr:ò, car està dictada no en un mandat tenim e1 deure ~·apaivagar,
sentiment nacional. oinó per !a por mitjançant aquella soluc10, que en·
precursora davant de l'anunci d'u- cara que no afalagui del tot les nos...
tres aspiracions retnteKradores, hem
nes eleccions generals.
propugnat de bona re perquè enFETES TOTES clou una era de satlstacció 1 l'be
MAURA :
L ES EX P ERIE NC IES, CAL tornada B propugnar avui. amb re-UN GOVERN QUE PACIFI· ferència al futur Govern davant el
Sr. President de la República.»
QUI
Per la seva banda, el senyor MauAZA RA T AMPOC NO ACUD
ra ha manifestat:
A PALAU I DI U QUE JA
-He dit al senyor President de
OP INARA EL PARTIT
la. República que em semblava que
Al Pala u Na ciOnal s'ha rebut una
ja esta ven fetes totes les experiènAzaña en
cies. S'han format governs minori- carta del senyor d Manuel
la "'ua1, despres ·excusa.r-se davant
taris, majoritaris, nets i no nets, és el
secretari general de la Presidèn•
a dir, de totes menes. i amb tots
han
que
han estat estèrils les Corts,
(Passa a la pàgina 7)
demostrat que no serveixen en
aquests moments per a resoldre la
situació interior I menys encara l'exSEGUEIX L' EXP ECTA CIO

gi's a la rormacl d'un Govern elec·
Madrid, 10. - Ha seguit l'expecta·
toral d'1n.:tscutible republicanisme, ció aquesta. mattuada pel planteja-

fort

de rep•Jblicanism · sense reserves ni
condiclona's 1 acabi's amb tots aquestls pesombre: que entristeixen
e' pais, es crid~ arreu. Prou contemplacions!
El bloc, pesi al que es digui, con-

tinua ,.estroçat. Qualsevulla solda-.

(Crònica dol nostre redactor a tots els camins. tanoat.s a les seves dura és òJ!icil donada la contusió
Mad rid, Alard Prats)
asp1racions de domini totalitari del refilant entre et~ radicals. Encara
Com sempre, s'acollirà a la que .~:~'encarregués el senyor Gll RoMadrid, 11, 1'20 matinada (per te- Poder.
de la teoria del mal menor. ble:.. de formar Govern, la realitat
lèfon). - Acabada la desfilada J.e tàctica
Els seus òrgans oficiosos clamen apremi.:m.t de la situació dificument
personatges pel Palau Presidencial una
mic:-. angoixats que la situació ho farta viable. No sembla, però
i ultimat el tràmit protocolari de .a polltica és confusa 1 presidida per que
vagt l'aigua per aquest carni.
nova compareixença del president la
veu clar, la Es discuteix sobre s1 el Govern,
desorientació.
del Consell dimissionari, s'esperaB Ceda. Tal vegadaNoa ho
això es deuen sense faltar a. la Constitució, podria
l'arribada del senyor Martinez de
els repu- no comparèiJ.."t>!' al Parle.ment tins
Vela.sco. El cap agrari d'Aranda del le::t seves escomeses 1contra
els .socialistes, el mes de febrer, i a principis d'ablicans 1.'esquerr~.
Duero ostenta.va el mlllor dels som- la
nota dels qua:_¡ constitueix l'esde- quest mes, davant la compareixença
riures torbat per l'intent fallat 1a...
rellevant 1 sensacional obligada, dissoldre el Parlament. Els
vant dels periodistes d'una greu tt... veniment més jornado.~o
de crisi, amb criteris sobre el particular són convant.or d'home apesarat per la res- de la segona term.inants
1 nobilisst· tradictoris. La impressió de moment
paraules
les
q-ae
l'encàrrec
de
)l'òpia
ponsabilitat
me# d'Osc'lrio 1 G~tltardv 1 Unwnuno. més generalitzada és la que anuncia
U ha. estati fet.
com a molt probable al final d'una
De tots eis consultats, catorze sèrie
En efecte, moments després, c ~ >
d'intents de formar Govern,
municava als repòrters quelcom '~a s'han pronunciat enèrgicament con- el lllurament del Poder a un Gabisabut d'ençà que es plantejà la cr1S1. tra la supervivència de les actuals net que, en tot cas, pogués dissolHavia estat encarregat de formar C<..rts 1 dotze al seu favor. També dre les Corts. Es clar que existeiGovern. Abans d'aCc~:::ptar davant el motiva això una comprensible 1rr1~ xen per part de qui en aquest pLet
cap de l'Estat tan honorosa missió tac1ó per a les hosts ignasianes 1 té decisió lnapeliable, escrúpols ja
ha demanat un termini. Un termim feuc:tst:J.ques. En efecte, tot es con- sobrerament coneguts. De totes mad'una. nit. La que vivim, dit sigui de f~sa en aquesta segona jornada de neres la situació segueix confUsa 1
passada, sense grans inquietuds ens!. H1 ha qUi alirma que no serà és molt dlficU que es vegi clar en
quant a la possibuttat que el cap possible apellar a més pal:11at1us per la jornada que avui comencem, teragrari aconseguelXi sortir airós de a la situació que no arrenqui del cera de la crisi. Creiem que es con·
l'empresa. Zl senyor Ma.rtJnez de fet de la dissolució de les corts en f1rmaran els nostres pronòstics¡¡ que
Velasco després de les visites prat<> Wl termini de pocs dies. Fins Por- la solució del conflicte serà arga
colà.ries al president de les Corts 1 tela Vallndares, Iranzo 1 CtrUo del I laboriosa.
al senyor Chapap1 i eta s'ha tancat al
seu domicili. Des de la. taula del ~eu
des99.tx famutar ~·ha posat a parlar
per telèfon amb els representants
dels grups parla.~entarts que integraren el bloc i (f.Je s'obstinen en la
seva perduració.
El judici que ha merescut a tots
els sectors pollttcs, inclosos els que
En el curs de la criSi ha entrat en escena -ta era de suposar- el
amb aquest tltol ha integrat Ja majo!ia parla...entà.rta l'encàrrec de trist senuor Martínez de Vetaaco. Qutn aerà el aeu paper?
Les dretes espanuoles~ Que governen de dos anys ençà~ directament
posar a coutribució 1es dots de convicció i tacte p.!r atraure col:labora.- o indirecta~ 3enten crèt:r:er-, a mesura que l'hora de deixar el Poder s'acoscions del senyor Martinez de Velasco ha estat unàrume: Fracàs des- ta, el punuent dolor del comtat. Ja havien pres e l costum de manar • disposar al Parlament, als ministeris, a les corporacions públiques i als llocs
comptat.
A LA MEMORIA DE PAU IGLESIAS
Els cedistes, ja a darrera hora de oficials. carlins i vaticanistes Que en temps de la monarquia borbònica
1. tarda, anunciaven que no e3taven restaurada estaven allunt~ats del Poder per massa reaccionaris, han trodisposats a rac-Eitar-ll ministres. So- bat la manera de governar -oh. paradoxal- sota el rètol de la República..
ls,ment l'ajut parla.mentar1 de llurs
Però la dominació de les dretes haurà e8tat curta. Han jet tot el que
forces. Estimaven la temptativa com
quelcom perfectament inútil, tota. ve- han pogut per destruir la Constitució ctel 1931, i no 1'1l.an acabada de tirar
gada que sota la presidència del cap a terra. Quan anaven a intentar-ho, quan anaven a tntciar la tercera d'a.
a,;rari sols es pot formar un Govem
de tipus minoritari com els que han quelles tres etapes famoses que El Debate explicà ¿oiosament -a1uctar
Vingut passant pel banc blau amb es- Lerroux, coUaborar-hi 1 substituir-lo-, un nou corrent formidable de l'opicàs pes especí!lc quant al desenvolu~ nió esquerrista ha vingut a desjer els projectes de Gil Robles~ d'Herrera
¡:.- ment d'una tasca de Govern efi- i de la gent negra i morada Que hi ha darrera d'ells.
caç. A desgrat de l'anunci del cap
Els àrettstes s'adonen temps ha Que llu.r estacta aL Poder és a les aca~
agrari R!D.b l'afirmació que se 11 ban
promès tota mena de facllitats, po- balles. I no saben resignar.s·ht. El moment del comiat del Poder se'ls
dem assegurar que aquestes es fan presenta com a terriblement dolorós. Per a homes de llur mena, tornar
tan condicionades 1 en terme3 tan a l'oposició i veure CO?n governen altra vegada les esquerres, és una begu~
vagues que es .¡eurà obligat, avui
da amarguissima. I tota llur tàctica consistet:r; a retardar el moment amb
matcJx, a. declinar l'encàrrec.
Hom cal .lla <,U\l seguidament serà els recursos i les oombinacton.s que els suggereix la por.
s-...:bstituït en l'intent pel senyor Al•
•
ba, cabdill del grup heterodox radiAquesta és, aZ nostre entendre, l'explicació de l'allargassament del pecal, que el compo::.en quaranta dos
diputats ben comptats. Encara que rlode dretfsta . .Aquesta és l'explicació d!: les crisis freqüents t dels Mhtis..
&.quest és persona+::e més grat a la teris absurds que S'han constituït en els darrers mesos. Els que se n'ha;a
Ceda que el cap agrari, ha de trobar
s'arrapen desesperact:ament al Poder, ajudats per certes complaen ...
sens dubte diucultats considerables d'anar
cas ~ue sigui cridat a formar Go- ces. Saben que no podran evitar la catguda, i que la trigança a caure és
vern. Entre aquestes dificultats tal plena de perills per a ells mateixos. Però totes les raons de la tnteUigènvegc..da sigUi la major l'especial es- cia són ofegades pel crit profund de l'instint.
tat d'anar.:¡uia en què es debat ei
Volem creure, de totes maneres, que aquesta por creixent que les drenucli radical, coHocat en una situació de general desbandada, sense tes senten per la caiguda, no les portarà, quan els petits recursos d'ara
més estimul a l'obedlèncto. i a la dis- estiguin esgotats, a la provatura del cop de força. I ho volem creure aixf,
ciplina que el3 que pot lmposar-:os perquè pensem que la por de les conseqüèncie,., a•un cop d'aquesta classe
li.nstir.~ de co1.servació davant el
serà més jorta que la port de perdre el Poder.
crit Je csalvl's qui pugui!J.
Reconei.rem que el pròxim adveniment de les esquerres ha d'ésser
La ceda jugarà fort en la partida
plantejada. Els seus caps no ho o- més dolorós per les drete3 que el de l'ant~ 1931. Aleshores les dates del
culren. Els seus òrgans oficials a 12 i del 14 d'abril van ten(r molt d'impreviSt. La sorpresa no va permetre
aquest propòsit són prou expllcits.
Desplegaran totes llurs 1nt1m1da- que les dretes reaccionessin tot seguit. Quan començaren a reaccionar, 7a
cions, totes les forces que disposen tot estava llest. Actualment veuen venir les coses, i en els més ctudaços
vers una !i única: Que es lliuri el i folls pot néixer el desig de destorbar el curs norma! del.s esdevenitnentsJ
Poder a la minoria més nombrosa polítics.
tenor, a Ja qual Ja gent a. pent:s
de les corts 1 al seu cap senyor OH
PertJ, i després? Una aventura dictatorial en l'Europa d'avui i amb presta atenció tot I que IndubtableRobles. EstA disposat el partit jesulmenti és més greu que aquella. He
tlc a juggr tots els recursos i tota l'ambient peninsular d'avui, seria sens dubte contraproduent per a les aconsellat formar un Govern que
obseu
el
conseguir
a
la tàctica per
dretes.
aconsegueixi definitivament !er la
jectiu.
• • •
pau entre els espanyols i que pugu1
La solu'!ló d'un Govern-pont entre
Mentrestant, surt a escena, am.b la seva jaç banyada de melangia, el governar.
la situació en crist i el moment que
es consideri oportú per a una con- sen11or M artfnez de Velaaco. La seva tristor natural, el seu posat de can.sa~
Després hom ha preguntat al sevocatòria electoral que realitzaria ment I la lluiSsor d'injortunt qu hi ha als teus ulls, en jan un símbol pa- nyor Maura la seva impressió sobre
un altre Govern, la procedència del
la solució 1 rapidesa de la crisi, i ha
IL Oe
qual tingui una garantia minlma per tèttc del comiat dolorós i plorós dels qui han de deixar eL Poder i han de contestat que esperava que aVUi a
.. ÍIIIon So ANIVERSARI DE LA MORT DE PAU IGLE81E8. - Coa tots eis espanyols en les taules rie veure com les esquerres el r econquisten democrdticament per obra àe l'em... la tarda quedarien enllestides les
l IO<:Iallstes visiten la tomba del fundador del partit socialista
sufragi. ~s arbitri que la Ceda ~e bramida popular.
amb motiu de l'anlvenari de la Hva mort
consultes 1 que demà h1 hauria G~
butja enèrgicament 1 no sense soA. ROVI RA 1 VIRGILI
vern.
rolloses rrot.estes en cas que vegt
(Express-F oto.l

El dolor del comiat

•

-

,

I

AVIS IMPORTANT
Assabentats que a lgun desaprensiu
procura sorprendre 1a bona fe d'amics a base de r ecaptar donatius
utilitzant el nom d'estimades pers~
nes que es troben d.zs dc fa mesos
a ls pen:l ls de Puerto S:lnta Maria I
Cartarcna, h o fe m públic des d'a.-

quest Lloc per ta l que ningú no es
deb:i sorprendre. AdnrUm que totes
les activitats en aques' se nti' estan
dezudament avalad es i conl.roladea
per lea orpoitzaciooa responsable&

A-quest numero ha estat visat per la. censura

ta humdllitaf
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D IMECRES, 11 DE DESEMBRE DEL

~

-......

TEATRE.S

TEATR E

GRAN TEA fRE DEL LICEU
DEMA. DLJOUS:

Bu Ï 1t:RFL Y

MADAME

per la genlal artista

URQUINAONA

Avui. tarda, a les 4~
les 10 El grandiós éxit:
•a

LA

NAVE DE SATAN

per Spencer Trac~ 1 Clalre Tre

vor

Teiko Kiwa
Debut del celebrat tenor
ANTONI CORTIS
Dlsanbte: U. "RAVIATA, pels
dtvos Caps1r - Basoola 1 el celebrat tenor CAJ:U.E.S .M.I!:H..lli 0.l>s despatxa a comptadurla Segueix obert l'abonament espeCiat alB Fesllva.ts
WAGNER
MOZART- SMETANA • DVORAK.

PRINC IPAL
Rambla Centre, 4 - Telèfon 11882
Gran CompanYia Dramanca ue
la ce nlal actriu Margarida Xirgu

TEATRE BARCElONA
CompanYia de CARME DIAZ
Avui. tarda, a les 6'15:
Nlt, a les 10'15. estrena de:

l

de Quintero i Guillén.

l~snAN TEATRE ~SPANYUl

I

CompanYia de oomèdles valencianes dirlgrda per P E P E A L B A
Avui. tarda, a les 5. Entrada 1
butaca 1 pta.:
UNA CONFERENCI A

ELS ESTUDIANTS

Nit a les 10'15. ButaQues a 2
p esseieà:
L'AS D'OROS

AMB

I

Demà, estrena de:

ENT

TOT PER UN XIQUET
l'obra mès gracl06a de r autor de
«Pare vosté la burra, amiel»

Llegiu L A HUMANI TAf

TE Al RE POL IOR AMA
Companyia de M. FERNANDA
LADRON DE GUEVARA
Avu1. tarda, a les 5'16:

S OLA

Nit, a les 10'16:

ESTRELLA DE MAR
de .Joan dosen Alcaraz.

TEATRE

Pel recobrament del nostre
teatre

perjudicar els conjunts I, el que és

COMIC
PALAU DE LA
IU:VISlA

no h1
tuncló

ha

Nit, a les 1016:
MORENO

MuJfnfS DE fdfiJ
MnDY CORTES

TEATRE ROMEA

'l'ereseta MO RENO
l.sabeleta NA.JERA
&va ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWI

Tolèfon 22026
Compan~l a Ar~oentlna de Comèd ies de PAULINA SINGERMAN
A les 5 90, la nova creació de
Paulina Smcerman :

UN

8ANTP~Rt;

dt.tk

uE

PARIS

A les 10'15. ESTRENA de la
coméàla en eres actes. de Danvru, traducció de Hloken :

L~ON

ALARES
ROY

l.Jna cmea unrarnoderna

31 btlllasimes ciris

Aquesta !unció ha estat organitzada pels senyora dele¡ats del
DIStricte. patrocinada per la
Cooaellerla Dele¡ad.a, a .BENEFlCI del3 pobres del Districte V .
Serà l.nstallada una Tómbola benèrtca. per a la qua.t nan ret
va!UOIIOS Pl'e6enta e1B Industrials
<l'aquest. Acabarà la !unció amb
un .l"I OE f'ESTA en el qual prendran part els artistes Cin ta Lloret Tornarnira. An&'e leta Martl•
nez. Ceolha Gubert. Antoni Mi·
ras. Francesc Martlne:t i .Josep
Torres. acompanyats aJ plano pel
mutre RAMON OORGE. - DE!.1A, tarda: UN BEBE DE PARI S.
NIT:
UNA CHICA ULTRAMODERNA - Divendres. !uncions
a Honor de Iu ModJatetes Barcetonrnes: Tarda. UN BEBE DE
PARIS. NIT: UNA CHICA ULTRAMODERNA.• Tarda I nlt: GRE·
ETING el!peclal per Paulina Slncerman, dedicat. a les modlstetes.

A P O L- L O

Te!Mow.: 1~8 - 1.2125
Companyra Lrrico - And<llusa d 'A.
Alcorlza, d el r eatre Ideal, do
Maòrrd

Avui. tara.a. a tes 41$0 t nit.
a 108 lO el &Tandlós éXlt:

Una estrella i un lucero
pets wvos
bTRELLITA CAS·
n 10 • NINO uE UT'RERA · PE·
NA llUll I NINO SAtiiGAS
1:1 mrllor 1 mes com111et ConJull, ArtJo;Uc. l..A t$l.J'f.&CA M.&>
CAHA, 4 t"l'.t;::;, - ClliCULARS
A ~ l'TES. Oh.'lERAL, 1 PTA.

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
D1vo barlton PAU HEHTOGS
Avui. dl.m.ecres'- a les 4'30. Colossal Matinèe .t"Opular. Sisena
sortida de l'eminent cantant
EMlLl VENDRELL. Butaques, 2
ptes. Localitats regalades, 0'80.1er.: LOS DE ARAGON. per F.
Suritlach, .J. Arnó I Acuavrva 2on.: DORA FRANCISQUITA, per
E. Vendrell, G. Aloaraz, M. Mar.
tln. Trlom! de tota la Companyia - NlT, a les 10'16. GRAN
E::>OEVENIMENT: UNA MAN•
CHA EN EL HONOR I LA VIU·
DA ALEG RE, creació de P. Her•
tosa. C. Bal\uls. A. Miras,
sura. Divendres. 13, tarda,
colossal programa dedicat a les
mod1Btetes
barcelonines:
LA
VIUDA ALEGRE. per Ht rtoa Setmana entrant.. ESTRENA de
la sarsuela LA MESONERA DEL
LLANO.

S•·

CI NEMES
CINEMA PAR I S
Tel. 14M4 AYda. Pt&L

~el

11-U

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTJU

I~AIR E

NOVETATS

TEATRE VICTORIA

f ~

A 1 R 1:. C A T A L A
Çolll~>ilf'IYI• NICOLAU · f,AR1 ORI

NOVA EMPRESA.
Divendres. 13, tarda l Dit
I naucuració Tem !)Orada
per lo. Companrla O.el prl.m.er aot.or i director

Avu¡, dlmocres, tarda, a les 5.
dc 1 any:
AMA LIA, AMELI A I EMILIA
.Nt~. a un quart d'ouze. EXTRAUt~Ol..NAR 1A reprcsente.CIO de
la comédm <LO .Josep Ma. de
Sagarra:
L'èxl~

no~ER

Antoni Palacios

LA

rLORIT

- 1"-0 R!
_N_I::ti
_ . - -N-It_._ti_omena
_ tg
_e
_ a.....;

A. 11a1ta, Ameli a

\,

1

tmtlia

TARDA. 4'30. NIT. 9'45:
DOCUMENTAL Henry Carat
en LOS OIOSES SE DIVIERTENfrederlo March - Ann Sten en
VIVAM OS OE NU EVO
(Vel'Sló
&ngl86&1 - DIUMENUJ:, MATINAL. 10'20. Desnatx de loc~litats numerades per a le sessió de doumense. tarda, a les I.
DILLUNS VINENT:
Eadovent·
men t-...." Esdeve11irnent.~." Er
devenlment•• ~

Prlmera ESTRENA:

DAMA

DEL

SOL

d 'Andreu de Prada I del mestre
Padllla

crenClo de ME!;CE N1COLAU 1
RAMUN MARlUlU - Oema. dljous a tes b. t.>rlmera de I& dues
ut.. l.lllcs rcpresentacton.; de la
rondalla en 3 actes 7 QuadrOs.
de ï'olch 1 Torres :
LA Vt:N 1AFOCS
pe, ¡a seva creudo'a
PEPETñ
Llu1s Elles, amo mol.tu ae la
cu,~¿uaol.ll reprcseotac1o <lo.

-

~ssel&~r_!cia, 86. Tel. 7&taa

Assolí un gran èxit el festival organitzat
pe Is est ud'lant s d'esquerra de Barcelona

Les darreres noticies del "''
Sesslò contmua de S tarda n
matinada. Butaca, 1 Pt.a . a 1
TICIARIS : FOX MOVIETON~Q.
FRANCI:. ACTUALITES; DIBUII
XOS • NOCHE DE AfiCIONA•
DOS • FOX, L'emocionant dn...."
mental
~-.ABIS I NIA

pitjor. la categona artlstlca dels actors, els quals es veuen obligats a fer
esforços superiors a les seves forces.
u ·
d ' cepcló un
L:\ nit del passat dllluns es cele- Carles P1 1 Sunyer, 1 els senyors
. rucament en casos ex
brà l'anunciat festival benèfic orga-1 Rouret, Jaume Aguadé, Galês, Juartista pot emmotllar-se .a tot, abas- nitzat per la Secció Escolar d'Esquer- I nyent, Tauler, Trias Pujol, August
tan~ des de la comèdia fms a la tra- ra Republicana de Catalunya.
Pl i Sunyer i Llardent. entre altres.
gèdia; però el cert és que, en general.
Es representà - en repo51c1ó única
aquesta adaptació perjudica els con- 1- la fina 1 graciosa comèdia en tres
junts. Diem això perquè en la pre- • actes «La dama boba», original del
paractó de temporades normals de més fecund i genial dels dramaturgs
teatre català s'hauria de tenir en del Segle d'Or, Lope de Vega CarFrontó Principal Palace
t
t f t
rmal en qual plo
CARTELLERA GRATUITA
Avui, dimecres, tarda· RiÑ'
comp e aques e • no
«La dama boba» aconsegui una
Relacit de les Companyie, que
TE1UA • ALDAZA.BAL '
•
sevol altre pais.
I Impecable lnterpretació, excellint de durant les testes nadalenques actuaOAONA • VICENTE I. NICOotra
En conseqi1ènc1a, doncs, hauria d'e- manera especial l'eximia actriu Mar- ran als Teatres de Barcelona:
traordlnari: JOARISTI I :• d.r.
xlstir una companyia dedicada al tea- garida Xirgu en el seu personatge
Al Barcelona la companJiia de
RIOLA contra ANDRINU4 • ~~
ZALlS • URRESTARAZU.
tre còm1c, divertit, teatre de grans de «dama boba» i l'intelllgent primer carme Dtaz.
'
rialles· una altra dedicada a l'alta co- ¡ actor, senyor López Lagar.
Al Novetats, la compan21/.a Nicolau~
èdia, al dram al teatre d'emocions
Després de la representació de la Martori.
m
•
.a.
r
oomèdia de Lope de Vega, Cecllia
Al Poliorama, la companJ114 de
i en~ara restana lloc per a altres or- ~ Gubert cantà amb remarcable dic- Marta Ladron de Guevara.
macwns: teatre vodevilesc, melodra- cló les dues cançons «T'estimo» i la
Al Romea, Paulina Singermann
màtic, etc. El que és necessari, abso- sardarta «Cançó d'amor 1 de guerra». 1companyia.
- AvuL- dimecres:- tarda,~ •
lutament necessari, és que les obres
Emili Vendrell, el nostre depurat
A l'Espan21ol, la companyia valen4
Partit a pala. PASTOR . JLOa
-còmiques dramàtiques, vodevlles- tenor, tambe volgué contribUir a tan 1 ciana.
RIO contra AZUR..\i~UI • \il
ques _ ofe~·elXm un m1rum de dlgru- benèfica festa i cantà amb depurat
A l'.ApoUó, eu /larnenct del sen21or
LLARO. Nlt., a lea 10 16. Partii
a pala. QUINTANA IV - ClUQ
tat artistica per tal que el públic, en estil cCami de la font», I «Cançó de Alcanza.
.
GALLARTA contra IZAGO LB.Ri
as 1 sense que pugui cons1de- taverna» d'ApeHes Mestres.
Al Nou, la companyta de sarsuela.
d
I - ORZA Y. DetaLla ""r -ca a e
L'iHustre novel:lista Joan Pulg 1 de Mata i Ros.
teua.
""' -rar-se enganyat, es decanti pel teatre Ferreter clogué el festival amb un
Al Victória, una compan¡¡ia. de
que més li plagui
enlairat 1 patriòtic parlament. Amb sarsuela, ll qual estrenard eLa dama
Manuel vALLDEPERES
paraules plenes d'emoció regracià Sol», de Prada f Padtlla.
l'assistència del públic a tan humaAl Principal Palace, la companyia
nitària - 1 alhora arttstica - festa ae Itfargarida Xirgu.
de beneficència. <<L'art pur - digué I 1 a OlJ!mpta. una nova companllia
-. l'art sense mistificacions de cap de circ ¡ atraccions.
mena, és sempre signe afirmatiu de
A tot, els desitgem una unes bola vitalitat 1 fortitud d'un poble i nes testes t que esgotin cada dta Zel
. aVUi, en aquesta festa, una ''egada localttau.
més, s'ha palesat que Catalunya és 1
TEATRES
un poble viu, ple d'espirituals In- ~vui, dlmec~es, a les 11 de la nit,
bell· unes «Variacions per a orques- quietuds i amb ànima pròpia. Fest1- s estrenarà 1 obra de QUINTERO I
LICEU. - Demà: «Maclame Butter.
tra 't piano» premiades igualment en vals que serveixen per a proporcloGUILLEN
fiylt,
els concursos Rabell l'any 1931 I e.<>- nar ajuda a moltes llars que es tro- M I H E R ~ A t4 A C O N C H A BARCELONA. - Tarda:
«La rlaat
trenades el mateix any per l'orques- ben en situació diflcll, són prova
Nit: cMt hermana Concna».
·
Protagorusta: CARME DIAZ
COM.l{;.~<AiUJeres
de
!ue¡o».
tra Pau Casals. La resta de la meva palesa de l'alt esperit de germanor
ESPANYOL. - Tarda~ cl.Jna cont..
producció la composen obres per a dels seus organitzadors.
ARA VA DE VERES I SAréncla» I cElS estu<Uan ta». N.\.
piano i cançons.
Acabà tan Important vetllada enTANAS PODRA <!CONSE«L'as d'oroS» I «L'ambient»
'
Actualment no puc escriure gaire, mig d'entusiastes aplaudiments de la
LLAR
NOVETATS. - Tarda: «Amàlla. AJU.
puix que les meves tasQues en la dl- nombrosa concurrència, la qual sorlla 1 Emllla». Ntt: «Roser noritt.
Per fi aquesta setmana s'estrenarecció artistlca de Ràdio Associacló ' t1 del teatre plenament encoratjada rà al Teatre de la Comèdía de Ma- NOU. - Tarda: ú..os oi(, Aragón» 1
cDof!.a Francl.sQ.uita». Nit: eLa viude Catalunya absorbeixen molt ·1t" per les belles paraules pronunciades drid cLcu cinco advertenctcu de Sada alegre».
temps. No obstant, intento aprofitar per Pulg i Ferreter. Paraules de ca- tanàs», de Jardiel Poncela.
PRI.NCIPAL
PALACE. - Nit: &Boda~
t ots els moments que em resten lllu- ratge i fe en l'esdevenidor del nosde &angre».
res per tal de continuar la meva tre poble.
POLIORAMA - Tarda: «Sola» i c&tasca de compositor, en la qual
trella de mar».
Entre les moltes personalitats que
PRINCIPAL PALACE
ROMf..A. - 'l'arda; cUn bebè de l'ahe posat sempre tanta d'amor.
assistiren al festival r ecordem
el
Demà,
dljoua,
a
la
nit,
rin.
Nit: cUoa. chica ultramocterCrec que s'arribarà a fer-se la tan Consell Executiu d'Esquerra Repuna».
esperada temporada de liric català blicana. amb el seu president senyor
APOL-LO.
- Tarda 1 Dit: cUna ee.
puix que h1 ha qui brega lncans.'\trella y un lucero».
en la comèdia de
blement des de fa molt de temps per
GARCIA LORCA
tal d'aconseguir-ho.
Demà, dijous, una actriu genial,
En canvi, permeteu-me que lamenDORA ROSITA
CINEMES
ti el cas de nombrosos autors - nlLA SOLTERA
guns d 'ells dels més indicats per a
AMERICA. - eLa vuelta de Raflea.
o el lenguaje de I" flores
sostenir amb llurs obres el tea&r'l l crearà la protagonista de
Qulèn mató al doctor Crosby?t l
«El tan~asma del conventc»>.
català - que esperen que comelU..i
ARh...a..-u.t .m.ls~erlo aet ca.stlllo
DORA ROSITA
la temporada per a posar-se a es'l'erockyt, e Vamptresaa 11135» 1 cBl
criure. No cal dir el que aquesta LrlLA
SOLTERA
horror de la auerru.
garia d 'arribar si tots féssim alx1.
AC'l'ua.w rAl'b.-J.nwrwac1oos. repor.
o el lengu&je de laa flores,
La meva illusió és, en el moment
tatges.
...a visió artiStica Santla¡o
de F. GARCIA LORCA
actual, la instauració de!lnit1va del
de Com.POStela.
ARt<AlJ.-oJ:lUQUe sln puertoJ, cV!ateatre líric català. Per tal de fer-no
Je oe Placen eLa ate&Te divorciapossible hl he aportat el meu g ra
da» 1 ot dlbulx en color «Bombeo
de sorra i espero, com ja he dit a- El banquet d'homenatge
ros
de vt.uacotorrat.
bans, que amb l'esforç de tots podrà
AS'J.V.rt1A.-«La oanaeraJ.
Lluís Elies
ésser variat una realltat.
AV.I.NU(JUA.- I~U1en mató a Eva?t 1
ACLARIMENT.-En la nostra t:ncHombres contra norubrest
Tal com s'ha anunciat, dissabte
BAL«;.t.L.ut~A.-u..a nov1a ae' .tranquesta anterior, d~gut a una confu- a dos quarts de dues de la tarda
kenstein»,
«Cnarile vnan eu g¡¡p.
sió, es canvià el nom de Josep M.• t.mdrà lloc el banquet d'homenatge
to» 1 «Un tlpo tresco».
Torrens pel de Joaquim Tenim la zo- a LluJs Elies, autor de la comèdia
BO.I:U!.ME.- o<.;onuce a ~u tUJo». eaomguretat, però, que els nostres lectors, «Amàlia, Amèlia 1 Emilia» que lla
bres olvldados» 1 eLa tela de ara.
fia».
coneixedors sobrerament de la per- arribat a la cinquantena represenBO;:,..,
.-•Una nocoe de amor» 1 «Oro
sonalitat musical del mestre Torre::\S tació -.:J
•
y plata».
ells mateixos corregiran el lapsus.
L'acte tindrà lloc al restaurant
BO.tiE.~. -cEl pan nuestro de ca.
Ho aclarim, però.
Gran Metro. Els tiquets, al preu òe
da dia» 1 «El rey sotdadoJ.
BRuauwAY. - «.Huquo S1n puertot,
15 pessetes, poden adquirir-se a. l'ese VlaJe de placeu 1 uLa alegre dl•
mentat restaurant i al cafè Gran
VOrClada»,
Liceu, Galeries Laietanes, Cercle ArCAPHvt...-a.Ml se escrlDe Ja hiStotistlc i Teatre Novetats.
ria» 1 «El lobo humano».
CALALLJ~ ~A. rEl octavo manctamtento».
CEI\j .uu<.;. «Alegrta escudiantlb,
cl¡uat lll alma de un caballo» I
cVamplresas 11135».
COL~~ul\11.- «Muouos prlvados».
Demà, nit. estrena a Espanya
COMTAL. - c.Nuestra bJJltat, c.Cbarde la comèdla
tle Chan en Egtpto» 1 cBala.a dt
papel».
DORA ROSITA
DIANA. - c.El terror del Bampu I
LA SOLTERA
clm1tac1ón de la vida».
Pepeta Forn6s, la lnteiUgent aotrlu ENTr.. ., vl\.-o.Lo.:i m1steuos de Par!SJ.
o el lenguajc. de Iu florea,
que Interpreta «Ketty» en l'obra de
c.Ocde», cEl lobo».
de P. GARCIA LORCA
Lluls Elles <tAmàlia, Amèlia I Eml· ESPLAl.- I.HaxCBl·ula», tJUUeta com·
pra un hiJo» 1 cEl velo pintadot.
llu, que es representa al Novetats
EXC.,.t.l...::uUR.-cuna nocoe de amou,
ciA muJer trtunlu 1 cEl cac1auet.
PAlu Ab1U. - «.La relha del barrtot.
FLUI:tWA.-c.~jUQUe S1n puerto». &VIaJe de placen 1 eLa ale¡re dlvor·
ciada».
FEM1.-n.. - «El bUiete preliilllOO», ILI
estropeacla vlda de OUverlo Vllit.
El looal dtll aran, proa.rame•
FOO Nuu. - •La vuelta a.e Hatlest,
CAP ITO Lc
cr¿(,¿u1èn mató al Dr. Crosby?t
Avu1, tarda, a les 4. Nit, a lee
cl>,edora».
AVUI, continua 4 tarda a 12'30:
10: HOMBRES CONTRA PECES
Avu1, sesslo continua de t a
GOYA - U!.n mata compattia» 1 ILI
LA MUoiER TRIUNFA (.Joan Blon
¡documental) PARAMOUNT
12'30; EL LOBO HUMANO, per
deli i G . F arreli, 4 1 8'201; EL
alegre divorciada».
NEWS Núm. 14 !Revlsco.) • BET·
Henry Rull 1 warner Olan<1; ASI
DELATOR (V, Mao Lulen en
mU>. - •Coouctl a tu h1Jo», cAl com·
TY SE VUELVE SIRENA
(dilill. .;SCH IBE LA HISTORIA, per
espanyol. 6 1 9'20); NOBLEZA
buix) 1
piui del corazón» 1 lLa novia de
zasu Pitta.
l''rank:enatein».
BATURRA (1 . Argentina I M.
E X C E L I I O R:
Lisero.
6'30
1
10'50
l.
B:U.K::>AAL.-c
una nocne de
MUNDOS PRIVADOS
DemA, dijous, ESTRENES: LA
eLa mu.Jer trlunlu.
Avw, sesalò continua de ' a
LAlE:.lAtjA,- cto¡o temas al amon . dl
VENUS DE ORO 1 EL BAlLE
12'30: UNA NOCHE DE AMOR,
per Claudette Colbert I Charles
DEL SAVOY.
Bonr.
per Grace Moore;
(Es un programa PALA MUoiER
cantar de loe cantares» 1 cRemorTRIUNFA, en espanyol, per Joan
dlmiento».
RAI400NT)
Blondell, EL CACIQUE. en uMA.It..:>uc.,.-•Una aventura en .POlOpanyol, per Wlll Ro¡ers; NOTI·
niat cEl oaralso recobrado» I cJ'11o
ctnactón».
CIARI 1 DIBUIXOS.
MAH.l..NA.-ill6Jame
sonar•'- cTem~
C O M T A L:
tad al amanecen 1 c.uuaue Avui sessl.ó cont.lnua de S'45 a
puertoa.
12"JO: NU ESTRA HloiiTA, en et~U.uu•D.- •Stradlvarlua».
Pl. Urqumaona, 6. Tel6fon 21888
Avu1 1 demt.. darreres proJec.
panyol. ver l:lhlrley Temple;
14E'l'Mf'OL. ClHdo de àgullaat 1
clona del doble pro¡rama de la
CHAKLIE CHAN EH EGIPTO . per
cNobteza baturra».
8essló continua. Tarda, 3'30,
rialla.
Stan
Laurel
I
Oliver
Har·
Warner Oland; BALAS DE PA·
Mll:ï.l'!tAL. «V1uunes de I:l~ 1 •
6'30 1 '1'15:
d~ en
PEL, per Tim Mnc Coyl DIBUI cMercaderea de la muerte» 1 &LI
CONCI ERTO DE LA BANDA
LA ESTROPEADA VJDA
XOS.
tela
de
araf!.a».
(Dibulxos de Walt Dlsney)
DE OLJVERIO Vlll
MOrt uM.!.;'ilnt...-«Sucedló en Nueva
NOTICIARIO FRANCI
I BILL.ETE l'RRMIADO
W AL K Y RI A:
York», «Carretera del lntierno» I
ACTUALITES
Laurel
I Hardy, a les 5'20, 7'30
Avui. sessió conLinua de ' a
cAmor en ruta».
I 11 '20.
12'30: NUESTRA HI.JITA, en etMUt.U1AL.- cMetcaderes de la muerSTRADIVARIUS
Divendres. ESTRENA:
panyol, per Sb.lrleJ Temple; UN
te» i «El rey soldado».
per
EL HEROE PUBLICO Núm. 1
Srbllle
PAR DE DETECTIVES. per EdN U~lA .- •Muslca, mucuacnos•. cA~
Secrets de la guerra concra el
mund Lowe 1 Vlctor Mac Lanescuea»
1 cEl secreto de una
crl.m.. - Producclona Metro Goldalen; UN TIPO FRESCO, per Ja.da».
_,,..
wyn Mayer.
mes Ounn 1 DIBUIXOS.
PAJ:<.1ò:> -•Vlvamos de nuevo», ....,....
dlosea se dlvlerteru.
PA1'ul!o I?Al.ACh &t';Obleza baturrat.
cEl de1aton 1 &La mu.Jer trtunl~~»·
Llegiu LA HUMANITAT PRll•vlt'dL.
•La nuvla ae Frantte~
teint. cEl velo plntado» 1 cBl •
tlm11 mlllonarlo».
PU.I:$W Cl~EM.A .- lnlonna.cloDB. repOr·
tatges I acLualltats
-"'ob ...
Avui. tarda, a les t 1 Dit, a
~U:S.- c¡vaya nlf!.alt i ""' 1
le.. 10. Gran ~xlt ela .Jane Wltu
batu.rru.
ell·
hera en la dlvenlda comèdia:
8A VOY .-Reportat¡res. actuallbt.B;. bl.So
LA REINA DEL BARRIO
buixos I el Ulm «90 mtnuts a ..
Preus: Taraa. pre1erènC1a, :.& ptN.
slnlat.
_,_._
Especial, 1 pl.a . Ntt : Pre!ermcla.
SELM:J.' ClNE.MA .-Ac~uatltats. CUJ
~ '50, Eapeclal. 1'60. Demà, t
ques . revistes 1 cNldo de liUClut~;
tarda, 8esal6 Infantil.
SMAR'l'.-«1!:1 aerecllo a la re
1
cNuest.ra hiJlta».
JSO'
per Llna Ye&rol, Ramon de SentSPLENUIU.-«Cuanao el dlab~jOt
menat ara-umen~ de F. Garaa•
Dilluns 9 a diurnen&e 16 duernbre
mat
.
cJuUeta
coml)ra
un
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Margarida Xirgu

Margarida Xirgu

Principal Palace

Cornnanyla dirigida
Der .Josep Sanwere
Tarda,

.

S A V OY

AL PRINCIPAL PALACE

Els nostres músics treballen

RISA

Mi hermana Concha

EL

QUINTERO I GUILLEN estrenaran
avui, dimecr es, a les 11 de la nit,
Ml HERMAt.A CONCHA

Abans dc parlar d 'altres problemes ¿Com obligar el públic a suportar noque alecten el teatre, convmdria dei- vament la prova? Heus aci el punt
xar ben sentada la poss1billtat d 'ac- neuràlg1c de la qüestió. Procediment?
t.unció, a Barcelona, de més d'una Nomes n'hi ha un que pugui donar
companyia. de teatre caLa.là. Tots es- r esultats posit1us i immediats: oferir
t em d'acord que el nostre públic, in- al pú.blic teatre de categoria, obres
teH.igent com el que mes, omple les de solvència literària i artistica que
sale, d'espectacles Jo 11 són ofertes obrin novament les portes dels nosobres d'empenta, obres que s'apartm tres teatres al públic que n'haVia ded... Ja mswsa meo1CC!'1tat a que t:.ns sertat.
havíem llençat temps enrera i que
Ara bé: ¿com organitzar l'actuació
foren la verltable causa de la catas- de les companyies de teatre català,
tròfica ensulciada de l'escena cata- a Barcelona? En primer lloc, en el
lana.
ben en.:'.:S que es tracta d'enfocar les
Confessem que sempre hem cregut coses normaiment, cal que cada comlò0 tu que t:l puollc s apartes dels nos- panyia - i poden ésser diverses les
tres teatres, quan, a poc a poc, se U que actuïn simultàniament a la nosatro11ava el ~usL 1 se robilgava a tra c1utat - es dediqui
a un gènere
aguauLar, amb una Pas51Vltat digna deternunat, dintre de
l'amplitud nade rrul.lor Ulusa. baJanaaes que no tural en cada cas. L'anarquta
regnant
tenen preccaent en Ulp altre teatre fins ara. que obliga
els actors I acClVUILZat Clel món. ¿Podia fer altra trius a daptaclons
temperamentals,
cosa l'home que, per patr10t1sme, anadifícils d'aconseguir, no fa mês que
vu al teatre cat1.1.1a 1 les empreses el
condemnaven a una representacJo mtecta de qualSevol mtecta producció?
E.n oona log1ca, h em de recone1xer
que no, car ler altl'ame.nt 1óra taut
com manHestar la nostra compi!Cltat
eu un ater que sempre hem combat ut
i que contmuarem . combatent flns a
la seva total soluc1ó.
El fet rea l, la tragèdia del nostre
teatre. poctnem dl.r, fou que els escenalis on eren representades obres
en català ca1gueren en mans d 'uns
desaprensius que amb l'excusa de les
eXJgencles del public-quan era completament a l'inreves, - manifestave'1 la seva mèpc1a oferint-nos comèdles sense la mes lleu espurna d'ortgmalitat I, el que es pitjor, sense la
mes lOSlgnificant prova de dignitat.
I en aquestes condlcions ocorregué el
1 que fatalment havia d'ocórrer: el pú• bllc digue prou! i abandonà el teatre.
1 Ara, la dli'ieultat és la d'oferir a 1
I aquest pubhc obres de prou categona
art1stica per a impulsar el seu r etorn
al teatre català. Ho aconseguirem?
Cal esperar .q ue sl, però el cert és que
el recobrament s'ha lniciat amb una
1 lentitud lnflnitament superior al que
tots d es1tjar1em.
i Què s'hauria de fer, doncs, per a
JOA QUIM SERRA
lntenslficar l'èxit del nostre teatre?
'
Tinc escrites fins a la data dues
1 obres p er a t~atre líric català; una
en tres actes: «Tempesta esvaïda!>
amb •.1 lle•··a de Carme Montoriol 1
Tols els dies, tarda, a les 5,
una altra en un acte: «A Montsernit, a un quart d'ome
rat tot plora», sobre text de Víctor
' ct~rrera obra és una
escenificació de «La mort de l'esco1......
En altres gèneres de música porto
escrites un bon nombre de sardanes
i altres obres per a una o més ~.:>
bles. algunes d'elles premiades en
diferents ooncursos. Tinc, a més. •m
trio per a plano, violi I violoncel pre
miat l'any 1927 en els concursos Ra-

Avui tarua no ni na tunc10
per tai de donar lloc a l'assrug
general de DOAA ROSITA LA
SOLTERA o EL LEN GUAdE DE
LAS FLORES. - Nl'l', a les 10'15.
l!a sorol168
éxlt:
BODAS DE
SANGRE. aenial creacto de Marsarida Xlrsu - DEMA. dijous,
tarda, a ltlll 5'15. Gran Matmée
de Moda: LA DAMA HOBA. creaciO de Marcar1da Xír&u. NIT. a
les 10'15 ESTRENA a Espanya
de la coméàla en tres actes, en
prosa i vers, orlg¡,oal de fr eda·
rlo Garcla-Lorca:
DONA ROS ITA LA SOLTERA
o
EL LENGUA.JE uE LAS FLORES
Protaaoll1Sta: r.,arganòa Xtr&u.
Ea despatxa a comptadurta per
a •et. cinc primeres representaclona.
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L'expulsió d'obrers espanyols 1LAxREUNio
DE L'INSTITUT DE
METAL·LURGIA I DE LA
MECANica
de Fran ça

altre sacrificat

~-

El 0<-batc , n dir:
. «Lamentaffi08 VlV3lllCnte la jO!•
nada parlamentaria del sàbado. Es
por entero Ulllrlm !Slble. NI SIQUiera
queremos unallzar sus detalles. La
perspecnva dc una. prolongada seruón en In que remó el desorden y
e• desconc1eno basta p:va dec.r a
t.ecas Slmp¡emente y con toda energm que no te puc<ie
tir
. •
repe · que
es intolerabt~ que continue ru uua
hora mas. t50luclón . ràp¡da, mmcàl.ata, inaplazablc, ex1gl'! el blcn comun Y el de los propws grupos pollucos. cuyo prestigiO peugl'a en ancmauas tan graves com0 1
.
,
as que 0 1lC·
CIO ~teanocne hasta la madrugada,
el escenano dP las Corte!t»

po-l

~

3
4

és. segons Josep Pla, c:tc La
V"'~ de vuw.w
•·•--•unya (? el ••en Yor
,,...
fa
....
Chapaprwta. A fat'or' Iclc qui?
-- «Ln primera pnne, la Ot!dlcaàa a
uLa crisi s'ba produYt amb el &a·
d 1smmmr gastos aumf'ntanao la
.. lleU" ot- " UIJSC R U'{; IU
crttlci absolut del senyor ChapaAmb molt d'èxi~ va tenir noc la
1 r,u .,,.,. breza dc los pobres. nu tuvo obSprteta. L'obro dc restriccions cscollllit
l.llt·nlo:>. Pero a la segunaa, la cte
mesa per aauest senyor es cons!La ComlSS'ó organitzadora. ~ePro trangcrs. De.senvolupen els seus afers IX reunió mensun. de l'I. M. M. lli
seu
estatge social, la Universitat de
e..... ,;J.~r et wnt!ro aeJ OOIStUu ae los
dem nbsolurament abandonada. Es RLpatrint.s de França» ens prega la 1 obtenen els seus beneficis a Esnc~.~ trope.10 cou 1.1ua murat.a de
!1possible que aquest abandonament • l~serció d'u~a llarga nota de la qual p¡¡nya i per consegüent. la m~ d'o. Barcelona.
El tema tractat per l'engtnyer Roo
ia cnmu ae 111 propla (.;eda.
unpllqul 1 tornada a f tlvitat en reprodu!m els paràgrafs mès in· bra no importa quma, ba d ésser bert
Soyer tu.J: «La correcta aplica.
.
.
·
a
e ec
tercssants:
uel pafs respectiu on aquests afers 1 ció dels
rodament.. d 'agulles», tema
¡Ul&:rcp.ulclaS eu el nuno! No.
dels Ml.nU,'\crls de Justícia 1 Agrl·
cExlste!xen a França un petit ber:.eflcls s'adquireixen.
o,g«muslo ae1 m.x1o mas cJuro: c11..~
cultura, la qual cosa repr~entnna r,ombre ct't!spanyols que no ban esA França es fa alx1 a causa de la que va resultar dc ¡ran interès i.lU
crep.,nclus eu cuw11.0 u ta tlJt'CUCIOU.
que de l'esforç dc l'ex-president 1 tat molestats per haver pres natu- crisi actu'\1.; afavoreixen els seus na- a l'auditori, pulx que el conJeren~ue se aumcma~n tus m~r~s en
Chapaprleta no en quedaria nl ras-- relltzacló francesa o bé èsser &fi· CJunnls t acomiaden els estrangers. clant. a mès d'exposar els prmc.piS
Ja seva raó d'é8ser. va ~
anus 0 , aWJ meJur, en s 1 ~1us, nu·
tre.
l ;.nts a. les Creus de Foc, organlsme
Estem a la disposició de qui ho de
tambe, Ja seva correcta aplicació I
blc:;e t.a~l.';tt:c..v 11 18 (.;eda. LO q1.1e
Es nat ral que el l!en,·or Oh
!e1xtsta; els refractaris n aquestes sd!Iclt1 per a provar ela fets expo. els
.1~fectes 1 eusos inadequats d'u<I
¡
n
u
~
apa· C(lr.dlclons rum estat expulsats amb sats.
no pue e to enu es que se ~~~a
prteta nagl sortit del Govern pro- 1sc.ament v.llt dies de temps.
1 DinS ln Constitució no exlsteiJCen tllltzacló.
Ot! 1:1 uucne u Lu munauu. Y anura
En acabnr la conterèncla. el r;e.
fundament disgustat, preclSilment
D'un d¡- a l'altre, la situació na 1uerèncif>S de classe 1 en canvi nosvcomus 101:. etccu>~> ae Iu dLSCrt:Pt•llpel nauiregi total de la seva obra. a11nt empitjorant, 1 pels últims re- altres, obrers atropellats 1 avergo. nyor Soyer tou merescudamen•
aplaudit. seguidament s'obri .ma
CJu: u\ cr1s1s. una cl'ISJS cu estos
Lu comèdia. que 1a fa massa temp! La Ceda considerava que els etec- pt.trlats arribats que ens mereixen '! t'vits, ;e'ns menysprea.
ruonw11tos Plll'àC Lraer un Uubit:rno es re,•r . nta en l'esmentat escenari, tes electorats de la llct de Hestrlc- ert-dit Scl~m que:
La nostra simpatia es dlrlgelx vers secció de preguntes discussió mola
cualqtUt>ra ac puro pasauempo, que no té èxit. I 1a és hora que s'acabi. I clons eren absOlutament tntolera- 1 En el Departament d'Herault: Ag· els periòdics que tan amablement animada. HI intervlng•.ert:n ela ..e1
Scbmltter 1 Torrada.
teu~o a Sdlataaa 1a teçua ae su muerbles per l'esdeverudor del pa tlt
dt'. ~e Bez1ers,
.00 espanyols, 350 són expul- . hau estat els nostre intèrprts, però. nyors
El secretari general d.: 1'1 M. ~
r
ma- 6Slts,
500; sete, 325; Mont- ¡ <,.oudemnt''ll els que am > capa de desenyor
Castells llegl noves reterent.t
te oll\!XUCiiOICUielllC aua p...ra. lebrero.
teix. 1 no na d'estranyar la virada rlher, 2ro; Be¡;san, 180; Narborule ft:.•sa obrera no l'ban volgut recela l'Institut, al pcriòdk tècnic que
PettJ pueae trat:r tamb1en la à1soen rodó que en aquest punt ba rea.els seus contorns, 7.000, en ~an zar.
p;.¡bllca. i als primers comeu·
1uc10n. que a nvsotru:; nus parccena
Llegiu el que c . s dtu el corres- lltzat el senyor Gil Rebles.,.
àin en totes les viles, pobles i sen¡.Repatriats, unim-nos tots per ta aquest
taris que s 'han rebut de l'estranger.
mewaa excelcme. !:'cm pa1 a ta <.;e.
se comptar el mès gran nombre en dtfen:.- 1~1s nostres drets!
11 JU t:U O oe BOLAS
Coi'ISiste ts lto bon1to Juego en derrl· aa ·que reple::,cnuma la rusoluc10n'l
pcn~al .a M~rid de La PubJcitat:
I~ capitals com Paris, Lió. MarseEl GovPm espanyol té el dret 1
ba con .¡olas Dlancas y neyras lOS i'UeG Ja lnlPUSlblUQaà àe reVISitf ta
«La. cnsi prevista de la dies S'ha
I
lla. Bordeus, Tolosa., etc.. etc. N'hi deure d'escoltar-nos I de defensarNOTICIARI
,.;"g,¡S
llumauo~ boio:. Una vez oe. ":. '
,
produït en el moment anunc1at, es
bo que ~Ixen una caseta o .m n~
SO CIETAT PROFESSIONAL
rr•b31!os se vueh.en otra vez a 1e- l-ol13tltuc.ou 't ne aqu1 la cust:nan· a c1ir ur..a vegaaa na. quedat l!qwHeus ac! com Solidaridad Obre-- hos dc terra, 1 per a arranjar aquests
Aquest... situació no pot continuar
D' OB RE RS BARBERS, «LA
vantr.r y &e •ept.e el Juego hasta el za que sacamus: que a !a <.:eda 1e dada' parla.mentanament 1 d
ra veu santüt!lo Alba:
tuers demanen una pròrroga a. la auó I a n d'aixecar Ja nostra proH I\ RMO ~ IA D
a burrtmiento u
unputta ba! var el wnero de los n- .18 del senyol' Nombela E~ e e~un~ 1 «Ayer, santiago Alba ern monàr- q·.:al cosa se'ls contesta que' s1 no tt-&ta per 1'1nj.ust cruel 1 lnbumà que
La Societat ProteeslonaJ d'Obrera
ri>· «FI Hlltlu Futuro»J
cus tnwque nrnesgue la poslbllldad q-ue l'espectacle verg nyós.
Vlden
...
quico.
Hoy,
Santiago
Alba
es
rad!·
podEsen
desfer-se'n
qu~
s
ho
emportin
~s
el
poc
respecte
a
la.
n~tra
ml0
ll'lt
que on..
Los
dt al
... ut a
panya.
l!t'ra situació aquesta comissió in· B.· trbers «1 .a HarmontaH, eonvoca ela
1, __. t
l' 1 •
1 à e à e1
,euuer sus unerescS esp ua· el Parlament en la scss16 darrera- ca1·
ra e es Y 105 monarq •
1 en ettnvi els 70.000 francesos que 1vita 1 es$à ¡., dlsp.1Slc1ó de tot.s els re- seus a.flllats a l'Assemblea General
tes. ¿Estil. esto claro?»
!l!ent celebrada.n_ facltltaL en aques- cos apenas ~ d!ferencian.
res1delxen a la «Provincia» de Bar· p..trlats a fi de fer llur !nscrlpcló, dc classe que tindrà Uoc demà, di·
ta primera 1ase els plans de Gil RoAlba no t1ene ideas. No las ha et>1ona <!ls detxen tranquils, 1 a!ir- ~r tal que en el seu temps, obrnr JOUS dla 12, a les deu de la olt, de
~onvocatòrla 1 a dos quarta
bles. peró tal vegada a la llarga els tenido nunca. Lo que tiene es mu· mer que ells no s?n espanyols per d IICOrd amo la Llei- al carrer Va- p:nmera.
onze de segona a la Casa Regi~
pertorba totalment. Gil Rebles vo- cba amblción personal. Se rumorea a :sser tetractats d a1tuesta manera. lladolld, 14, entresol <Sants>, tots els dr..Al
de Múrcia Albaeete CPortaferlla en efecte que la crJSI ès Pl'oduis que serà elevado baSta la jefatura
c~e~ m que hl agl cases co- àtl'~'> de sis n vult de la nit, l d1u- rJsa 21, pral. per a tractar dels s&!I Liberal optna:
se~e arrib '
ta ·ó
del partido Radical Es posible Le- meotrcl a s r't>t~geres, però això no tos menges 1 dies festius, de deu a dotze gtlents
assumptes:
«La pos1c1ón de los abstentdos, de
ar a 1a vo CI pa.r1amenrto Es.
dà •
m u perqu..: els empleats siguin es- del mati
1.er Donar compte de l'acta an.
un ca ver.
1
•
los grupos parlamentanos que no tària, amb e1 fi de preservar la un!- rroux ba mue .
tenor.
Gil Rebles -¿por qué?-, tlt>nc
quiSlCion firmar el dictamen m los tat del bloc governamental 1 no sot2 on D.>nar compte de la contesvotos partJcu:ares, es la que mejor metre-la a l'acció dissolvent d'una hipotecada la voluntad y lo perso- 'I
t.Lció patronal a les conclusions acorA
l'ENEU
EN
CI
CI
OPEDIC
P<
)PULAR
redeJa el estado de la opm1ón pú· votació perillosa; però el bloc ha nalldad de Lerroux.
dl!<les er l'Assemblea anterior. t de
les gestions fetes per la Junta Dlbllca desdm'lando oon gesLO muy ex· q1.edat destruU en p.e llemlclcle per ! Vale màii que don Alejandro. Y
Carme, 30, pral. (Secció d'estudis econòmics i socials)
n ·etiva PMP de la Delegació del Tfe.
pl'e::uvo 1as a.ct1tudes herotcas de la la fugida del senyor Lerroux, de diS· serà jefe del Part!do Radical. Se
PER
A
ENTENDRE
LES
GRANS
LLUITES
IM
PERIA·
ba.ò
sabte. Tots els fets d'aquestes darre- trata. de un trànsfuga. Y los trànsàetcnsa y dc la acu.sac1ón.
LISTES PER A LA CONQU 1STA DE LES !'.11\TERJES
3.er Davant la conte6tactó patro.
PRIMERES, I ELS ANTAGO NIS!\JES DE LES GRANS
¡Puf!, dlccn los abstcnidos, dan res hores s'enllacen, 1 s'estableixen fugas tienen terrenc abonada en
nal;
orientacions a seguir.
POTENCIES PER LA COLONITZ&CIO
entre ells nusterloses dependénc1es. las huestes le~ouxl.stas ¿Llegarà
mect1a vuelta y a otra cosa.
Resulta
dificll
descobrir
a
traves
de
también
a
prestdente
del
Consejo
E.l bloque. que babla emrado mal
Cal conèixer la
en este nsunto, no podia sallr blen. fets tan diversos una llnla clara que <!e mlnistros?»
expliqUI el que ha pa~t. :sembla
«fL PRI •BLt MA DE. LA VI VIEN DA
'i salló como entró.
Canvi d' estatqe social
que !'at;;ènlia. dd sem·or Lerroux
- ¿Sallo usted sl se va a d esalqul-~ y ast conLmúa, qu1érose o no.
El Centre d'Esquerra Republicana
12 lliçons per Gonçal de Reparaz ( fill)
llr algún piso, amable portero'l
No podrà ser por mucho tiempo. fou una cosa. convlnguaa amb cPrts
de Catalunya. del dlstrlcw Vlll.è.
-No sé. Porque tos del cent ro- NI s1qwern por mucnos dias.
pnmats de la situació I el propi
1. Alimentació, morade. 1 vestit.•
6. Els metalls predosoe 1 llur lm·
ba decidit canviar d'estatge. atenena
d6-echa ~•n a co:~tlnuar ... , aunque
·,Es cuesuón de horasl
Problemes de Geografia Ecoportàncl.a en l'economia munsenyor Lerroux, el qual l'explica cona les necessitats dels socis 1 a ll
II(.CeSitan alguna reforma ... ,,
1 in sigui.
nòmi(;llo que d'aquestes tres ne·
dial.
f uene1a.1ment com una. estratagema
Ho diu el corresponsa~ d'El Diltt·
(De «ïn».)
CX'sslta.ts primordial& es derl·
d'incrementar les seves tasques. Amb
'1. Els metalls 'tlt.lla l la tnd\lll·
per a obligar la Ceda a pronunciarvio t nosaltres 1w creiem.
ven. - Tipus diversos d'allmen·
trta metali11r¡lca.
aquest objecte, assabenta que s'ba
se aJ seu favor sense donar ell, per
tacló. de morades 1 de vesti«!Para qué mantener esta.s Cor1. Ela combustibles 1 les force&
traslladat al carrer de Menèndez 1
menta .
,a seva part, cap pretext fonamen- tes, que arrojan en su haber labor
•
motrtua; carbó, electrtcttat,
:1. La ra.maderte. al món 1 els
Pelayo, número 26. El que es cotal. Però abans que passés això hi t:m negativa y tan pellgrosa I Si
petroli.
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hauria hagut un acord entre ets se- antes se bàcla evidente la necestdad
3. Ela grail8 conreus allmentarl&:
I a totes les entitats del Partit 1 del
e. Lli cm:ulacló 1 els contactes:
cereals 1 nrròs.
nyors Gil Rebles l Lerroux per tal de disolverlas, ahora despuès del
ferrocarrUs, automòbils 1 avtons
t. Llegums, fruites l plantes audistricte.
que no es trenqués el bloc 1 arnbant, amargo sabor que en la oplnlón
ereres. Altres plantes allment&10. Els transports marltlma.
àdhuc, a reservar al cap radlral la pública ba dejado el «affalre» Tayà
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que el senyor Alba passés al del nnnte de la cabeza del Goblerno
cautxú, etc.
12. El comerç mundlal.
El festival Infantil de la
Govern.
drmislonarto de la lmposlbllidad de
Inscriviu-vos a aquest curset que començarà demà, dijous.
Dissabte 111 vespre, Joan Puig 1 eJ<IJropJar-ws les terres. Cemem•TS
Guàrdia Urbana
La cosa certa és que els lerrou- todo intento, por mlnlmo que sea.
de 8 a 9 del vespre
Diumenge passat en commemor3:rerr .t ...r va t.:onar l-1 Casal f\.a..:IO· ti ot:.rers ..:'l quec'.eu sense tema 1 x!.stes mcorreg¡bles que ahll' VISita- de una lab~ !eeL'IJntj va la. dison~hsta Obrer de Gràcia la confe- cu•. Lra totes oes expollacions no ni ren el cabdlll reberen d'aquest una lución se unpone, con el aprem10
cló del 27 an!versarl de la funda<·11
reucla que s'havia anuncmt. El rema ba nmgu que els llJUctl
dt• la Guàrdia Urbana. la seva SOCJ&o
ouraculosa injecció d'optlmlsme 1 de un urgente remedio. que cesc
e.<c·olllt rr u ¡¡Nacionalisme i ObreHi ha cxistencla de matèries Pri- deixaren el senyor Lerroux amb 1 con estas angustlas en que vivimos.
tentada en termes idèntics pels di- tat cultural celbrà amb brillant éxtt
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mc.>t' · 1 .'mu...,.,_a..; · 0 vv. L,~..~a.lar 1 convicció que abans de dos me~ ¿A qué màs ensayos? Es esta la preVICEN~ rigents d'un gran pals, com són els un festival infantil dedicat als tll1a
Estats Oruts, 1, entr~: ells, pel propi delS SOCIS.
La taula pr~s1aeucla! estigué tor- se1Vlr l!l:! comandes, només per a tornaria a esser l'amo d'Espanya:• gunta que desea, clara y ternunan·
Y Roosevelt,
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jardl 1 l'automòbU per a tots els ciu- la Caixa d'Estalvis. Ar;slstlren o l'es'9í1Qor, Jaume Aiguader, Soler 1 Bru la !atn p; -tuat es sotmet ets obrers. ell í per tots-, que se'n torni el Uzt. publica.»
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tadans nord-americans. 1 és que les
\ u altres. En et moment de comen- pe, a arranJar t.Ot aquest estaL de
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çat 1a c;lnferencla, la sala estava coses, els 4 ..1<: no ens hew declarat - - - - -j
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etD•Pictament plena. Tot 1 la gent n.arxistes nem d'esser uns numes
da més vers una major distribució l'oficial de cerimonlal, senyor Oller.
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\lloa conlt•rencia voldrta que les se- blPmes v.tats que sorgeixen en con- Catalunya el conseller de l'Ajunta· nat Escolar cte l'AjumaUient d!- 8ur- com aquesta mateix doctrina ès sus- dret.
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26
4
30
ISO•" dOrmlrl. H•, bltaCIOnS amobla,..
&1 nv n'ht ;~~llldnlna cteJ mou 1 veureu\ 1110n trontolli serà possible el n06tre cara molt'l estona en el local 1 'lB ~u(' QUo\n aqutestt>. ¡glua¡¡rtel.:; bumes,
Altres Industries 1 Protess1ons
8 009
3.083
8.092
des tot contort dC$ de 8 Ptes. Gantt, llt, A
ust1c1es
1
de
cuses
I
tnomt
1
!IQ«'es.
tnomJ
ens
portarà
a
comentar
amb
un
gran
entusiaSme
1
uaurt'm entra en e Vf' ta..>' I: caml
ges màl"lduals. Carrer Ntra Duna
1ot &t't't'u bl plana l'ame- ll\ Catalun,, deli' n06tres somnis.
tL.,¡o d''""
leS paran.es tan justes de la conte- àe la justJt:la socl8l 1 la vtolèncw.
r..oo' nnm ;~I) l"n\m 25 Tel 787\J
2U90
82.196
Total
ID Uic1At Pis trPballadors ' I
AquPstes para•1~ produll'en un rt-::-cia de Joan Puig l Ferreter.
haara perd\•t tot" mPn» d PIJM\cta.
... peró 11.0 .tm
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GEOGRAF I A ECONOM I CA

Una comèdia que
dura massa

<<Nacionalisme

I

obrerisme»

Conferència de Joan Puig i Ferreter
al Casal Nacionalista Obrer de Gràcia

aflen

~Y?I Í

~· t iUo
i dl

¡repor.

btl1180

I

CONFERENCIA DE
BERNADES SOBRE LA SETMANA DE QUARANTA HORES

El doctor serra Hunter aI'
Centre Catala' Republ.lca' deli
dl•str·lcte ·c·lnque'

bt•l·g~Slll
~q~~~ 1~~:2ó¿. ~~~~e;::~: f:tl~;~~~~~~~~· ;~q:\~~pqu~~:

Parla, davant d'un nombrós ., entusiàstic públic, de l'escola del poble
des de l'adven"Jment de la Repu'bl"lca

¡.~ura

GOVERN GENERAL

*

dp~~~:griin~!~en~daco~u~a~e~
es~

c.

c.

I

I

ELS REPRESENTANTS DEL
PARTIT OBRER D'UNIFICA·
CIO MARXISTAI fl SENYOR
VILALLONGA

I

psó.

I

Estad' t"ICa de l' at ur forçós a eataIunya

'r:

I " ..
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I
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Rep Ubi

'

e la nit:· ULTIMA..HORA
el diari d_

4
Agustina Galbany • . . . .. •..
Roseta Gal\·any ... ... •••
Enrtquet:. No:;uera ... •..
Carme Ferre .. . .. . ... •..
Emilia Colom.l.ne:s .. . . .. . ..
l\lere0 llinr1 ...... ........ .
AnneLa VI. ............ '"
Ju~eta 'V lll:lgrasa .. . .. . .. .
Marg!Uida o::iala .. . •.. .. .
0 •50 Rosa Ga&ó ... ... . ....... .
O';,O Rosa Pultó ............. .
o·O>o • Mere~ Garda ... ... •... ..
0 ;,O Dolors Buru.bla .•• ... ... •..
o 25 Agustina Caroó ... ... .. •
o50 Pradallna Vileua ... .. . ...
1 _ Una esquerrana .......... ..
o·so Beneta Sissó ... -· ... ......
o·¡¡o Remei Peolllba ............
Eugeni Tibau ........... .
o·so Carolina. lm .:>ert •.. .. • .. •
JOS<:p Ponc¡ ....... ..
Manuel Past~ ... ... ... •..

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
P eru r t l ... . .. . ...........
J osep ~~uL ...... . .. ~·· ... •..
Peu: n.u.:. 1 Umò CaLat~
wsta•. ~aaat ctel patrio-

ta ¡Je.I'St!,.UI& ... ... .., .. .
Ntl.llt'•U1 ................. .
Pam 111 a

<.>rauper,

ou~W'! c.&..LA

de

.. • .. • ... ...

Pranc.;l>C noca .. • .. • ... .. •

M . vtuu.nu::uu ........... .
'Icrc.>a r..c;:u;uQ~ ••• ... .. .
FranCI.l&.: t....uuca ... ... •..
P. J .• t:O. 11o1. 1 t<.. J .. a la
mem.,cua W:lll llk!IL> p;.¡·
rt:. ¡>Ju~ll.:d l gt!rlll8J.la
J101lll..:.i .. ... ... . .....
Ell; ..u .a J:ow¡¡ H.o?::l ( 40.•
vegaOJt,l .............. .
Jos~¡.~ .:.ure 1 Vlceuç Navan-o ................. .
EIS uo c-wt. :.a.maua .. . .. .
Galutd L.u..a 1 'J.e~1·ac..es ...
Et m·u LIU.tú BUSQtte\.S ...
Joan d.u\:a 1 lam.úUI, ae
IU)~l.A

bi1Jio J.

1'-

Mana Blanc 1 Ballvona
1'\SISena vegada) ........ .
DIVIna MIQUel I Blanc (Sl•
sena vcgawu ........... .
60'- Cmc de tiJJllU.ln . . . . . . . . .
a·- Baum 1 f&nuua ............
Joao Domu,¡;•J 1 tanuua ...
li'- Gonxlt.a M:ua~a. a 1.a salut.
l'de Compnnys 1 coose2'll.)rs .................. . ..
3' - Bap.t.Sla l:>vle ............
li' - ::; :L'n&t;.O 1 r'rats .........
Antotu J.'or res .. • ... .. . .. •
Un gmp ae doncs d 'esqueaa de A'.l<.J•• l. GA.1JA
li'k~lx.AG (:>.• veg.1 ...
Concepc1o Ro\',ra 111.• ve-¡acta) ................ ..
Un Aaius~a caw.a ... .. .
2' - R.. P .• n Ja. mem\>tia del
6'-¡I
seu pac& ... . •........
1A Ja mo•rooria de SoliA
0'25
D.ez 1 A/.IO:>L .. ... ... . ..
. 1Josep S:;gtua ... ... ... .. .

. . . . . . . ..

2- Mar.t Al'Cllas .......... ..

Fauu•L"' •.Jll4.1
d.J Sant
.ACUla ................ ..
oltJllu ue t'E.sco!a l'all

W"lStòfor PJp;) .. • • .. ... • ..
2'- I..awou Vmu.¡;n ........... .

u,,..

lgu.;;;!lll>... .. • •.. • .. •.. ...
tlhi ... ... ... .. .
Ennc blltu ...... ... ·- .. .

Pn.m·~

Uu com• IW.ltli~re

ol seu

1

aJU<1SIIL ............
TmÀ•LW•t::>. ~ La salut c.ie
Farras 1 t.ScWe~ ... .. .
AP\.•Jolua Tomas ... ... .. .
A ::;, <.; ..................
~;:cup de republu::ms
d'I!.S<¡Ut!tl~,
cte
ua:A

Un

tapor~.<~~.:to

sc~m1mat1

.. .

PaU NICOlaU ............. ..

LA

üAt..lili.A.

Esquerra.

Repuollcana de (.)alalunya ................... ..
La !illa d'un calderer ..... .
P. M. , a la memòna de

Mac1a ................. .
Per G:ltalunya. . .. ... . .. . ..
Cmc ca~.at¡,.us de la cllSI.\
uM. o» t;j7 • ve,<>actaJ ...
Eduard MitJà ........... .
Mana Maleus . .• . .. . .. •..
Marcci!Jna U1ez ... ... •..
Una L'at..ahUU:L de Volcà .. .
VtL;enLa Kotll ... ... ... .. .
Carm.: Go:anes ........... .
Una catoiJca ... ... ... . ..
RosseRCI H.oca ... ... ... .. .
Cartes 01ez ... ... .. . .. . . ..
A la memona de Gmmerà
El nen Berenguer ... .. . ...
Faml.lia Roca Berjés. a ta
memona dels empresonats . .. ......... ..... .
SAN r BOl DE LLOBREGAT·
Josep BlaJI.c l Pla ........ .

J"' u.me A'J.O•a• ... •.. •.. • ..
1'- .l.S.iell1: Mtuu~ ............
:¡·- Joan Aíarcon ... ... ... .. .

z·-

Josep b.lllcuez ... ... ... •..
Ralaet Anaro:tl ........... .

1'- J.l.lAllUii l.>U:.C\10 ... ••• • ..

Fnuu:esc Ville,:as ... ... ...
'l'- J~ep l"1ores ... ... ... .. •
1'- UN GRuP D~ Tli:lX!D().
2'RE.o::i o,¿ LA GA~A CJA•
SACUBERTA, dc Oràeta:
6 5
1 1 M.t • .a Peara ... ... ... ...
1' - I1 V1centa Zaragoza ... ... ...
Auna H.ebuU
FE'rrel'es l<lW:S) ... ... ...
lO'- , 1!:. ü, ... ... ... ••• ... ... ...
1•...;. &... u. . .. ... ... ..• ... ••. .. .

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

I

O. R. ... ... ... ... ... ... ...

2'6'- CONSTANT!.

4'50

5-

2.
1'-

1'1· 1-

1'-

1'1'-

:r-

1'50

2._
1'-

«Centre
d '"'sque
.,.
era R epu bl!Cana
dc catalunya»:
M ·'nus "'Odt· guez •deure
"setmanall
••
'
'
.. · ... ·" ... ...
Jo~ n .l''ortuny, per Com·
panys ••• ... ... ... ... ...
•• tt u
J oan ...
ar 1 nOVlta ... ...
Josep "'ranqtle
~·
s ... ... ·"
Satvador Sole l Gavaldà,
a la ml'mOrla de Jaume
Compte ... ... ... ... ...
Pau vil ... ... ... ... ... ...
Josep Torrents 1 Martorell
· p r Ber·•aa'' 1 s 8115 mes
et~e. a~ant; dP C~talu.'
nya ... . .. . ... ... ... ...
Ventura Gassol .. . ... ...
Rafael Fortuny, que es·
pera ... ... ... ... ... ... ...

I

LLIS'rA NO.M. 4D3
J s. 1 I\1. 1!• ...............

bube ... ... .. ....
E. V.. a la metnòria do
Macta ................. .
Una aragcnesa. a la mem6laa 6te Ma.clà .. . ... . ..
Pcru1~c

p,

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

LLIS f A .N lat 41>4

A. Garcia .............. .
M. MO&.IDS ... ... ... ... .. .
R . t :arboD.ell ... .., .. • .. •
· F D;cx:o ................. .
P. U ..................... .
J. Rlera ................. .
A. PllJOI ................ ..

J.
P.
A.
P
p,
P.
B.
J.

SO!e ................. .
CapeU& ...............
Fargas .............. .
Mae&a ................. .
F'li(Uerola ...............

l::l.ove ................. .
Veoureu •.. ... ... •.. . ..
Vareta ................. .

R. ou ............... ..... .

R. l:l.llXla ..................
P. Ansuera .............. .
a. t.lure&o .. • ... ... .. . .. •
P. Anf.lcn ...............
A Ueuse111 ... ... ... .. . .. .
R. Joue ................. .
R . de Utos ...... ........ .
E. 13. Qwros .......... ,....
s sruvad• ... ........... .
LLlS'J.'A NUM. (Sii

J. S!UlS .....................
J. Torrents ...............
A.
P.
R.
A.

P1cra ................ ..
Tarasco ...............

4,6U'9ll Mati.:s Anisl11 ... ... ... •..

uctaVi Valne .......... ..
Pere Ra!ecaa ........... .

1

1' - P<1n1t .....................
O'bO Josep O.u;als ... ........... .

Pere ................
0'50 LL...S1A NUM. 438
L. C ..................... .
o·r,o J. F'lgu,•rns ............ . ..
O50 Fructuós .. . •.. . .. .. . . ..

M . B .................... ..
[ UM del Tra·K-Tra ... .. .

1'- Un del Tra-K-Tra, J. P ... .
1·- Un de Gavtnos, de la Btu'·
1'celoneta ................
1'- Un. a la salut de Com·
1' panys ................. .
1' - A Ja memoda de Macià ...
1' - Uua de l'Ateneu P1 1 Margall .................. ..

l'1' -

Un esquemA. de la Barceloneta ................. .

1'-

1'- A. L. .....................
1'- R. R. c ................. ..
l ' - LLJ.::)TA NU~1. 481
1·- Famllia Morogas ........ .
1·- Un camperol .............. .
1'- B .......................

1'- Josep Solanas ............
1'- ¡ F M .....................
1'- J . Rublras .............. .
l'- T. F ................... .

r-

I

1'
LLli:'ITA NUM. 484
1'- Fam.l.lta Ro1g ............. ..
1'- El tmtorero~ ........... .
l ' - O 64. M .• Gablna Bare&-

' loneta ..................
'l ltamon BJ.ancn... ... ... ...

1 ._ Fanulla t.ur ... .. . ... ... ...
l ' - Jawne Cal>lllle ........... .
1' - ranuua Llillare'3 ... -· .. .

1._, Un bumarut.an .

•........

Plneu'O .............. .
Ft>rrer •.. .. . .. . •.. .. • .. •

l ' - . A. P. 1 K. Ll.............

LLISTA NOM. 4$.'5
Josep ISBJU .............. .
A f'orgas ..................

LLlSTA NUM. 611
l ' - Francesc Ferrer 1 C. nuls
1'- M. M .......... ............
1'- J. t11 ......................
1'- M. M. ................... ..
1'- M. M. ............ ....... ..
1'- R. F ..................... .

F. I\1arca ..................
P. l• ......................
R . DenA ................ ..
F. Capella ........ .
M. 1\lolUlS ....... ..
A. Garcia ·- ... ... ... •..

J.

~Je ...................

P . Bobo ..................
J. Segll\ ..................
J. VareJa ..................
J vluet> ..................
AntO:ma .•••••••••••••• -·
Rooer ................... ....

Joan Galall ...............
Rut1 Gll ...............
R. Garbonen ... ... ... .. .
Martt RI bai ......... ... ~·
LW~·!A .NUM. 46t
Lltus Maru .........

!:.';tanis!Au

·~

...

...... -

~w

R!liDon Alós ......... -· .. .
Rlltaei uar~ ... ... ......

J. J..>omencca ............
Alfons

()a.1a ••• · - ........ - ·

Vl.ccno !knedk:to .........
L ' ln\-:tsaltle •••••• ·- ..,. ....
Josep PaD. • .. • .. - ... ...

AureU 8el'l\lDIO ... ... Pero S oltlepera ·~ ....... ..
lJulS ScRarra ••• ••• ••• •••

l ' - I Famllla Bosch .......... ..
I J. A . . . ·~ ... ............

1'- M AL ......... -· ....... ..
l ' - E H ................ ......

1'- J. o ................... ...
1'- B M ......................
1'- P. R .................... ..
1'- F. S ......................
l ' - p R. .....................

0~0 An.W Rlu.s ... ••• ••• ••• • ••
O'óO Domènec Pla .......... ..
1'- p Mncta ••••••••••••••••••

1'- Sf\IYtHlor Vtvea ............
1'- Agu.iU ::iUblrOS .. • ... ... •..
1'- Un u empt\:"'n&t... ... .. .
R Permanye ............
T. Segura ... ... ... ... •..
1' - Lluu .SubltÓI ... ... ... ...
1'- T Rusia.s ••• •••••••••••••••
1' - v v.......... -· .........
1'- ROOea •••• .......... ••• ••• ....
1'- R4JCher Segut .........
1' l ' - LLISTA NUM. l.W
l'- Dl e.r103 ..................

1'1'- LLJ.bTA NUU 4
1'- Centre catal. ci'EsQ.uma
l 'del Clot................. .

2

2'-1

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

I

I

I

r;

:::

I
I

' ... "' ... ... ...

I

3

I

'51

r- J

I

Re~ a ei ó d e don a t ¡u s I e ea pta i s pe r e e m en t s
de les ent tais po ítiques dfesquerr·a (Per Uisies)
suma anterior ...

O ;,U Jaume ::>abatc . .. •.. ... . ..

~'ltonia ~:>anrumà ....... ..
1'- Gregonu Sanchez ........ .
0';)0 Dolors Pages .. . ••• ... •..
l'- Mana Lacomba .. .........

050 Uno. ad.rruradora de Com·
panys ... ... ... •.• . ...
6'- LLISTA NOM. 901
0;,0
0';>0 GellOveva Tlrnda ... ... .••
1'- Tert:31. Salanoves ....... .
o·¡¡o Una Co.talana ... ... ... ...
0'60 C¡u·tae Uuneno........... .
O au Jaume Ga.sanova.s ... ••. ...
2'- i\Lm MmKa...l!~ ... -· ..... .
WUis GU i Cool. !)l:r Mar~
O .l5 lltlS &querrans ••• ... ...
3'- :.J.Una Pepa ...............
1'u Estt:ve .............. .
O~:> Dolors Camp¡ .. • ... ... ...
2'- Terl!sa Rudoclda ... ... •••
JOsep t\Ul'la Gumorart ...
OJO 1\lereé Soler . .. ... •.• ... ...
2'- Pauhna Pwacs... ... ... •••
1'- •'dacià Martorell ... .. • •..
O:la Olunp1a Halaguer ... ... ...
2'- Mt:.
Praues ........... .
Jos.:p E.spanyot ......... . ..
0:>0 Dolors Soler... ... ... ... ...
1'25 Maria varrusa ............
1'- Una lruca, M. H.. E. ... •..
O :>O Mana Martinez .. . .. .
l ' - !:•.uriQ:Iet.a !:lanyoles •.• •..
LIUJS Tomàs 1 Moragas ...
0'40 Pe.ulma Fernandez ...
l ' - .torance.;ca Lln~e1.e ........ .
1'- Dos que no creuen . .. .. •
0'25 Do!ors Fondevl1a ... ...
1'- Mana Canlia ........... .
5'- D:un.ia Al~re~ 1 Mnynè ...
O :lO Rosnlin Andreu... ... ...
1'- Pepeta Torres ............
ó'LlUU. Roig RlvBit... ... •..
1' - Josepa Rtbas ... ... ...
1'- Matl!l Toneoa ~ ...........
3'- Antoru Gassol, memòria
l ' - Anna Campà ... ... ...
0'50 Trmltat l.ateues ... •.. .. .
dPI seu co;.~ V. Gassol ...
2'- Anna Franquet ... ... ... ...
1'- Qu1meta '!Ur~ .......... ..
080 r.1. E. ... ... ... ... ... ... ...
1' - A. P ..................... .
1'- soar. «Centre RepuiJlí~
Agnta Trinquet... ... ... ...
0'50 Coloma PUig .............. .
1'Catalàll:
2 ' - LLISTA NUM. 1106
Vit:enta. RagaU... ... ... ...
0'50 E.JUIC rlena¡.,:es ........... .
2'- ~::J.a H.~rnaus ... .. ... ,
2'- Ant.o1ua Porta ... ... ... ...
1'1\.lerce Anguere ... ... .. . ...
0 '50 Una Gatalaut~. ........... .
:il'- Domenec Ubücll ........ .
2'- Antorua Amo;rd ........ ,
1'- Do:or., «La PenUnadora» •
O'vO Mnnu~;l AlcN.a ............
Alions l<.ab~.......... ..
2'- Mmia Escolà ... ...
0'50 1Nellii Alceaa .............. .
1._ Mana Mercaae ... ... ... ...
JOSt' pd. H.ll b!Ui5a .. • •.. .. •
O'SO
0'50 R B
1· - Francesca Letvri ... ...
65'3~ Pere ::iubtrana .. • .. • •.. .. •
;>0 Aurora Terradellas
0
1'- Francesca ~ta ... ... ...
.1..ru'1a Terrada ..........
Matlt:lí Hotel ...... ·- .. .
10'- Canne Jorba ... ... ... ...
~:~~ LLISTA NUM. 903
V . V .... \ ..................
6'- Ratael baro .............. .
1'- Puar Ramon ... ... ... ...
l'lO Salva<tor Cotona~ .........
Encarnació Abala ... • • ...
0'50 1. O .................... ..
1 .~ Miquela Colomer ... ... ...
1'Antònia. ttovtra... ... ... ...
Sauaa.ll Ferrera .. • .. • •..
o·3 o J.. la memòna de MaclA .. .
11'- Aglll>tl Prat.s ... ... ... .. .
VIcenç Martl ......... "'
O O Marta Montserrat ... ... ...
o·~u J. S. · ..................
Josep Moragues ........... .
1'- Manna Donat.e ... ... •·•
~o 1Rosa Soler ... ... ... ... ...
OiJO N. O ................ ••· .. .
0
2'- Cetestl Rossell ........... .
1'- Mana Esteve ......... '"
:>O Dolors Montserrat... ... ...
0'25 V. l::luftol Bosch ............
0o·:>o . Mar¡a Marme ... ... ... ...
1'- Joaquim Prat.s ........... .
1' - I Rosa R::.bassa. ... ... ... ...
0'25 Jaume Rlmundl .........
l ' - N N ..................... .
1'- I LluiSa ::>au ... ... ... ... ...
.
.Isabel Gua.sch ... ... ... ...
o·25 Un grup <te cat.alans ..... .
1. : «La Valencumat ... ... ...
1·- Jaume l.l.ias ...............
5'- 1 Eugènia Pustê ··• ... ... ...
0'25 P. V......................
1
1·- Ramon Urpi.............. .
5'- Maria Ferrasa ... ... ... ...
1'- Eulàlia F'orga ... ... ... ...
0'25 C. A......................
Claudi Llecne .. . ... ... ...
Josepa Ve t
.
'•-z·ln Costa
1'25- ~.esca
LLEJ.DA. «Joventut Repu·
j Elvira l::sarto•omé ... ... ...
o·so I. Calm
G n urha ... ... ...
o0 '..o¡
EÚ'a's'" ........ .
1'T
o·"'o
.
e >Uasc ... ... ... ...
•
... ... .. .
0"50
blicaoa:t:
J T eresa Sugrant!S ...... "'
"_ Mana Casa1 ... ... ... ... ...
V-'enttl"'
Ol•e·
o·o)o
....,
...
• , ... .........
1
00)(1 Ramon Gene ... ... ... ...
1'eresa Pla ... ... ... ... ...
Mar1a
Vals
0'50
Carm
..
•
·apaev"
050
... ... ... ... ...
"....
...... .........
O:JII Manuel Re:; ... ... ... ... ..•
~~ ;:~~
1'- Mectlna Amat ... ... ... ...
1'- OmunetnOlllCIO aels morts
O'¡¡¡¡ LlulS Abadies ... ... ... ...
R
V da
._ Mar1a Buclladé ... ... ... ...
0 .50 Pepeta Tomas ........... .
1
1'{)58
O :JO Eduard Ponsoda ... ... ...
er iUer ... ... ...
Mercé l'-"
0 ~n CotlSOl Sllvestre
T
·
O
50
..,....,ez
·..
...
"·
...
""
.. • "•
o·so Bàrb
resi.Il8 . .. •.. •• • .. • •.. . ..
o·so Ona manilla ... ... ... ...
, -·ba "·
''" F rancesca Marogat ... ~·
o·;¡o "'ral""".,...,
"'
..__.. .....,.
... ......
0 "" ,.
••wet
2
50
·
vra
Fredprl·~
...
...
...
...
...
...
N
d
1
Paqw'ta
Costa
' "'
... ... ... ...
A
¡
O ~o vonxa a a .. . .. • ... ... ...
o·so Cu ~me J rb ... ... ... ...
O 50 p, nge1e
eta A. ... ... .. • •.. .. •
v
Dolors Alavau ... ... ... ...
Pere Farru.o· 1fiU 1 ... ... ...
:>O
0'30
~
o a ... ...... .. .
0
France&;: carrera ... ... ...
0 ··-·J"•
l ' - .nge ta B. ... ... ... ... ...
s.alvad ora Pastor ... ... ...
o';¡0 p¡ja¡• '""""
Miq
1
Gul
d
ó'.................
Bartomeu ::>oie ... ... ... ...
1'ue
nar ...... "'
e arme p U]cu...
-•
0"50
... ... ... ...
0'50 Antoni R1v1ere ..... , ... '"
0'50 Ona murulla... ... ... ... ...
._ LLISTA NUM.
b.lar1a Brou ... ... ... ... ...
0'25 Ma1·1u DoñaLe ........... .
005
2,
o;)() On ferroviari ... ... ... ...
,.,_ Rosa ovell ... ... ... ... ...
o·4o Rosa Rabasa .......... ..
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En dlssoldre's a la boca una pastiRa de
Formitrol deaprén vapors ~. formaldehlde
que, envaint les vies resplratltries, penetren
6ns a le s parta més rec6ndites ~els bronquis
I pulmons I destrueixen els microbis que
s' han lntroduit amb l'aire Inspirat. Aquesta
é s la ~a6 de la gran eficàcia de les pastlllea
de Formltrol contra et con,agl, les angines,
els refredats, la grip i tota mena d'Infeccions
de la boca I de la gola.
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ECOS
A Palamó:t hi viu un senyor andalús que Ja negoci amb suro. Com
a bon fill de la terra de Maria Santíuima no és ¡,u.s la sobrietat aUò
çuel distingeix. Això fa que la seva
'l\llller sentt una Jorta basarda quan
"'rt amb els amtcs després d'haver
lopat.

Dies enrera uns quants d'aquells
oon invitar-«>. Els costà molt de
convénce la senyoera. Però a la /i
l'avingué que el seu marit sortís,
mitjança~.t la promesa torr~w.l que
tomaria lúcid.
E! ca:t Jou que de matinada el
més a~tc dels amics trucà a la
Duta el senyo andalús penjat a
l esquena, un peu a cada muscle i
~~ ca~ per avall. La mestressa, abans
obnr cridà, previsora:

Por-

t,a.

-¿Qulén es?
-¡Abre, Maria. - féu el capgirat
amatent-. Ez er tlo de Ja. Emurz1on
Ezcot! ..

•••

L'humoriSta Alfons Allais. va

rer

~'<l
temporada de repòrter teatral.
11

t a,empresa
li va trametre una ga1a redactada que deia:

en

te-:;·esp_iritual C01Ítèdia de Tal abte¡ ca 4 ctia el mateiJ; èxit. Ahir 11UJ.te r, 1«nn es va veure en el cas de
r entornar molta gent» ...
ne:llats. que no tenia temps nt gal' ~de fer-ht cap C01nentarl es va
t·~11 tar a afegir, :Jimplement: '«1 hont
L'er mol~ mal fet. 11
llar enctentd l'empresari cercava As per tal d'occir-lo.

1

•••

teN~ ~empre anglesos i americans
na~'~ t'l matet- gust. Així es va doCótr¡ l e L:J que H.enrJJ LJJtton, actor

u lC, ldol cte~ publtc:t britànics fim
ie :unt, d'haver-se guan11at el titol

~ Jr, • esp~~ues tant ais americans
s·un CTrlte eminent va dir d'ell·
re' 1 ~oben divertit Lytton, cal creu:
'~~~enqtué, JXl:t anglesos, un enterras una gatada».

Un Jan .

•••

.
pmtor -Rigaud- no
~~ rupo~tar l'encàrrec de retratar
trObe · -«St no le:t afavoret:ce>--deia-ho 1~ que no les he trete:t bé 1 st
fJnu .?ci entenen que no són elles..
:-Olt ama un dia lt va preguntar:
Só11 nJ. CO!nPreu els vostres colors?
_ 1;;;ornmables! ...
tinc en~' :tenycra -féu Rigauct-.
I! la mats .que t;ós i ;o el, comprem
e~.ra botiga.
~ia

lO:J

• • •

JACINTOLIVE

<TR ES ENSA YOS)

pròleg de Luis Araquistain
per J. IZQUIERDO ORTEGA

-

Lluis Ariquistain no és amic de
pròlegs. Ho fa constar en aquest que
precedeix als tres assaigs d 'lzqu1erdo
Ortega. Creu que quan l'obra és bona
es presenta per ella mateixa. Ja es
cuidarà la critica d'assenyalar després les seves belleses o les seves
veritats. En canvi, si l'obra. és dolenta, per més lloances que hom li
facl, no serà menys dolenta. «No obstant - escriu _ en aque¡:;t llibre de
Julià Izquierdo hi ha ~alars que
transcendeiXen del seu contin t es, .
j
gu
pecú 1c 1 que no seru\ ust de passar
sil
i» A
ts
enuis
ques
a.ssrugs, per a
IJ
........quistaín., tenen valor sobretot perquè són com un símptoma
,
· .
d un canvi espiritual prof11nd que
s'està operant en les noves generacions espanyoles. En front de la generació del 98, de la qual és et mes

:0..: ·.

~~ :~~~~nJ~~ ~==o~~~nt:!:

L E S ART S

•

FILOSOFIA ESPANYOLA

DE VEGA

A l'Argentma ha estat
concedlt el premi de lit~ratura a Ramon J. Can;ano i a Robert Levilller.
¡¡;¡ pruner autor de l'obra cJuan t•'acundo Quiroga», i el segon per «Nueva crónlca de la conquista de Tucumàn». Aquests prerms són de 10,000
pessetes. Una quantitat que faria posar el crit al cel e. la gent del nostre
pais, si hom Intentava una cosa semblant.
FltA.'l ÇOIS PORCHE,.. amb «Portnut psycholog¡que de Tolstoi», ha
fet un wteres.sant estudi de la figura
del comte. Encara que mes que estudi psioològ¡c és una biografia.
ANDRE 1\IAUROIS. - «Sogictens
et magiciens» es un recull d'estudis
breus 1 exceHents sobre els grans autors anglesos. L'autor hi estudia J.
B ShaW, Aldons Huxley, Wells, ete.
J, ORTEGA I GASSET ha parlat
al P. E. N. club, de Madrid. cMoJtes
coses que l'home ha pretès elimmar
en aquests anys van a c~r de..."Coberts de nou», ha dit el filòsof.
A LA U. R. S. S. - Al teatre «Flllale», de Moscou, represPnt.>n l'obra
de DoStoiewski, «El somni de l'oncle».
Recordem que en català en teoun
una traducció que espera esser representada. També és a Moscou, al
teatre Meyerhold, que representen l'obra de Dumas (fill), eLa dama de les
camrlics~. Francament DC' c;ut.enem
quins mòbils poden moure els directius d'aquest teatre a representar aquesta obra...
EL PREl\11 GO.NCOURT. - L'ha
guanyat enguany l'escnptor Joseph
Peyré amb la noveHa «Sang et lumière». Es tracta d'un llibre inspirat
en la vida del torero cCagancho».
Ens sembla que ens agradarà!
HORACL - Avui, dia 8, es celebra
el bimiHenari de la naixença d'Horaci, el gran poeta llati.
EL LLIBRE ESPANYOL A LIS.
BOA. - Està a punt de començar
una exposició del lltbre espanyol a
Lisboa sota el patronatge dels caps
d'Estat dels respectius països.
EL CBACO. - El Cha.co, com a escenari d'una guerra, no es podia evadir de tenir els seus narradors. El
periodista argenti R. M. Setano, amb
el llibre cimàgenes secreta.s de la
guerra del Chaco», ens explica el que
fou la dura batalla equatorial.
ALBERTJ. - Un dels poetes més
lntmssants de Castella ha donat a.
Paris unes conferències que han assoIJt un èxit rotund.
LOUIS GUILLOUX. - «Le sang
noil'll és una novella on l'autor relata
la vida d'un dia d'una ciutat bretona.
René Salou el compara amb el «Voyage au bout de la nuit», de Céllne.
Es un obra violenta 1 valenta.
J . JOU

1

•

Ortega i Gasset, o la vida;
Turró, o la ciència; Unamuno,
o la rel.lg·,IQ

~~ bC:fia ce~~~~~¡¡

8

I
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posant-se al servei dels poders rusSAINTE. BEUVE
ganitzada 1 coactiva. Els extrems e:;
toquen.
qual ha consagrat Mr. Vlotor GINo coneixen la generositat i l'Al- raud u!l lmportantlsslm llibre «La
truïsme. Només es preocu 11 de la vie secret~ de ~alnte • Beuven, el qual
«Seva» vida .. . Si aquests hpe
omes com- 1 és molt dtscuttt a la premsa francesa
bateren Ja monarquia a Ics seves
acaballes, fou perquè Ja monar ula I
. ,
els ignorava. Per això mateix tan 1 com. a mestre Indiscutible de la blocombatut després le. República
grafia, tant en voga a tot el món,
·
té a Santiago dc Xile tres editors
0
h ur~~ tr~nta anys, aques~s homes que vénen les seves obres a prews
an e a e mestres de la JOventut; irrisoris. De la seva última. obra «Maperò la joventut actual els repudia, ria Stuart» ha estat publicada ja
previ examen d 1
1
.
e es seves va ors. El l'edició pirata a Xile abans que apa&gne de la. nova generació no és l'in- reguessin la traducció francesa 1 la
dividaali:sme
La
t ·risti d
traducció espanyola.
carac e
ca e la joventut esDe «La casa de la Tr
panyola, i en major 0 menor r
.
oya» passen
dc la joventut de tots els _ g au, de cent mil els ~xemplars que fan
la de reintegrar-se a la ~:· és el t{)tal de les edicions puates comper a viure aras!tària
• no provades, els q~, calculats en un

¡•'

cristaHi~clons hls~~~~e~~ s~~ :~~1~~

c:~~:n~a~~;:m:~~

Donar una oplnló sobre les obres
dels nostres artist-es amb un criteri
personal o d'escola és una t asca. relativament fàcil, però hl ha quelcom més, car entenem que la nostra misSió no és únicament fer un
judici més o menys literari de l'obra
de l'artista, 8lnó també !er estimar
aquesta obra aeomplint amb això
un apostolat del qual n'està ben
mancada la nostra terra.
Però creietn que aquest apostolat
ha d'ésser sincer per a. fer interesaar primer 1 estimar després, no
solament dels iniciats, sinó també
de la massa Indiferent, l'obra d'aquests homes que vivint en un món
més enlairat, més poètic, arrosseguen
una vida de sacrificis ocults i de
lluites per a assolir una perfecció
artist!ca.
Jacint Olivé, jove, encara que ja
ratlla els 39 anys, és un home d'empentil., un batallador infatigable, que
per dissort una malaltia el féu restal' !ora d'acció durant uns quants
anys. Recordem encara l'última exposició de dibuixos exposada a la
Sala Gaspar.
Retornat de nou a les seves activitats pictòriques, ens presenta
un conjunt de pintures fruit de les
seves hores de lleure i diversió, ja
que Ollvé plnta. quan pot 1 no quan
vol. Es l'eterna lluita de l'artista
que comença 1 no té padrins, marcint una joventut en feines que r es
no tenen a. veure amb la seva vacació artística., però la vida és dura.
1 al públie U costa de corres~dre
amb la seva confiança, donant 1 ajut
que l'artista necessita, adquirint-li
obres.
Del fauvisme d'altres temps, Ollvé

seves
:
bé Ortega 1 Gasset encara ue cro- per a ~~rar- 8 en una estructura defraudat amb aquest llibre sol ats
nològi~ent no Pertanyi :1 nucli ]:s~~~:~~bl!~ 1::.e~~tsd~~ ~:r~ ~!e~. Lugin, unes clnquancentra.I, s alça una generació novlssi- econòmics fins als de la. cultura siAquestes dad
són d
u!l
ma, que per a. classificar-la d'alguna guio comuns
'
e~
• ones, s •
manera se la podria anomenar geneAmb la · fallld
unl
cient., per a. justificar aquesta carnració de la Segona República, en ac- l'individualisme a:U.quic v~rs~ ~~ panya 1 donar-U tot el possible ressò.
tltud de critica 1 combat en nom fons contrarevolucionari, amb el fra- ¡¡-~--------------------------~
de postulats radicalment distints. «La càs
del liberalisme, que només assenostra època, de rudes lluites, iruposa gurava la llibertat d'uns quants hola inexorable necessitat de transfor- mes de presa 1 dels seus servidors
S'acaba de posar
mar el món», diu.
inteHectuals, ja no tenen tampoc raó
La generació del 98 representa l'e- d'ésser els homes, la Ideologia dels
a la venda el tercer
gotisme a ultrança, africanament in- quals expressava aquest cicle hlstòdiv1dualista, antisocial, en uns, 1 de- ric. Aquest PS rl sPOtit més profund
cadentment europeu, aristocràtic, en de la reaccló vivaç de les noves ge~ltres. Són els eterns 1 absoluts 1nso- neracions espanyoles contra Ja del 98.
li~ ànimes essencialment an:\rTenen la paraula., ara, els tUò:lofs
qwques, per a les quals no hi ha catalans, eJ.s quals interessa escatir
més que el jo 1 els seus problemr.s degudament sl la figura del nostre
personals. I, com a bons anarquistes filòsof Ramon Turró és ben vista en
publicat pel
intel:lectuals, «gairebé tots ells acaben aquest llibre d'Izquierdo Ortega.
tòrics», que simbolitzen l'anarquia orJ . s.
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
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A favor dels nostres autors i editors

Preu: 3'75 Ptea.

Cal m1crar una campanya de premsa
contra la usurpació de drets d'autor, de
traductor i dels guanys dels editors, que
r·ealitzen diverses editorials americanes
No és un fet nou el de les l,(edlcicns pirates» que, des de començaments de segle, ha estat ur,a de
les immoralitats més greus comeses
contra els drets legítims dels nostres autors 1 editors. Els escriptors
més famosos de Ja penlnsuia que
van ésser les primeres vlctlmes foren Blasco Ibà.fiez, Palacio Valdés
i Alarcon. Fn. temps que va ésser
donat el primer crit d'alarma 1 fou
iniciada una campanya de Premsa,
que no ha tingut, però, la contlnuitat que calia.
Ara, però, cal procedir ràpidament
i utilitzar tots els mitjans possibles
per a la defensa de la propietat inteHectual, que es veu més seriosament amenaçada cada dia. Allò que
al començament eren només uns
timids a.ssaigs de pirateria, d'ençà
de l'any 1930, s'ha convertit en un
negoci d'un abast 1 d'unes proporcions escandaloses. A hores d'ara.
els nostres escriptors es veuen ja,
sistemàticament, desposserts de llurs
nútjans de vida 1 els nostres editors. que cada dia més, aspiren a
donar als escriptors la categoria 1
Ja. retribució que mereixen, veuen
amenaçada seriosament llur indústria.
El negoci illegal de les edicions
clandestines té actualment, el seu
focus principal a Xile, on és tolerat per una. legislació arbitrària i
facilitat pel fabulós «dumping» ja,.
ponès, que proporciona paper a preus
baratfssims i també pel fet de la
depreciació de la seva moneda que
permet una mà d'obra a preus irrisoris.
Com es fa aquest negoci escandalós? Molt senzill: uns comerciants
sense cap mena. de dignitat profesS1011al, ni cap nOCió d'ètica, s'apropien dels originals 1 de les traduccions de les obres de més èxit dels
autors més famosos 1, servint-se de
rotatives de diaris, escampen ed.i·
cions clandestines de tots els llibres
escnts en espanyol que hagin tingut més ressó i més èxit de liibrerta.
L'nous no s'ha deturat a aqui sinó
que han arribat a reproduir coHcccions senceres, volum per volum,
sense ni el pudor de modülcar-ne
el titol. Amb aquest procediment
han pogut env!Ul', el seu país i la
majoria de repúbliques americanes
de llengua espanyola amb aquesta
allau d'edicions clandestines que,
naturalment, pel seu preu 1 per les
condicions Ulegals amb què han estat
fetes, anuHen totalment el mercat
poSSible dels editors que han hagut
de fer edicions a base de pagar tots
els drets 1 de córrer tots els riscos.
«Quin risc corren els editors pirates?» «Amb quin esforç tan el seu
comerç?» Amb cap mena de perill
ni cap mena d'esforç. Els cal només
no tenir escrúpols de cap ordre. El
seu negoci és sanejat 1 segur. Les
seves v1ct1mes són, alhora, l'editor
i l'autor.
Es un fet que l'editor, digne d'a.quest nom, que vol fer honor "' la
seva professió I ¡ervlr lleialment els
seus lectors, que paga els autors 1
els traductora de la manera que es
mereixen 1 que valora com cal la

seva categoria. i el seu treball, ha
de seleccion1:1r, assajar, 1 publicar
deu obres perquè una o dues, d'entres les deu, assoleixi algun èxit de
venda que li permeti de r ecobrar
~ despesa total. L'editor pirata
tira al dret. I s'aprofita Ulega.lment
d'p.]Jò que correspondria. a l'autor
i a l'editor, en virtut de l'estorç
que han posat, cadascú, en la seva
tasca.
Per a dir un exemple podem esmentar que una editorial de Barcelona, especialltzada en literatura 1
biografia, que ha creat un públic
de lectors d'aquest gènere, que ha.
mantingut un criteri de seleccló 1
que ha estat amatent a incorporar
als setll! catàlegs les últimes obres
d'èxit 1 els autors de més prestigi,
ha vist expoliat, només a Xile, el
seu catàleg, amb reproduccions clandestines de més de tres-cents titols.
Quins són aquests noms? Eml1 Lud
wig, Stephan Zweig, André Maurols, o. Aubry, entre altres. Afegirem que una autora de prestigi,
Delly, a la qual els editors espanyols
han anibat a pagar 8.000 francs per
drets exclusius de traducció al castellà i que han pagat de 1.500 a
2.000 francs per una bona traducció
dels seus lltbres, és a dir, que ha.
invertit una suma lnlcial de drets
de 10,000 francs per llibre, s'ha vist
expoliat per edicions pirates, mal
impreses i venudes al preu irrisori
de 0'60 pessetes. Cal dir encara que
les edicions clandestines de les obres
de l'esmentada escriptora, passen del
mllló d'exemplars.
Encara un altre exemple eloqüent:
el de l'escriptor Em11 Luwvlg, al
qual el seu editor, en castellà, ha
abonat més de cent mil pessetes 1
que, a no ésser la clrculacló delS
innombrables volums clandestins, editats a Sud-Amèrica, hauria cobrat
el doble d'aquesta quantitat.
L'illustre escriptor espanyol Gregori Marañón ha estat també victlma
de les edicions pirates. A part d'ésser
abundants les edicions clandestines
de les seves obres, se U ha atribuit
la paternitat d'un llibre sobre temes
sexuals, el qual és un veritable desprestigi per al nostre compatriota.
Tan sols en el catàleg d 'una de
les editorials xilenes, trobem eLs
noms següents d'autors espanyols:
Blasco Ibàñez, amb «Lc.s cuatro jinetes del Apocalipsisl 1 altres obres;
Martínez Sierra, amb «Tu eres la
paz1 1 «Cartas a las mujeres de Españu; Joaquim Belda, amb «Manchas de Sangre»; Martínez Zuviria,
amb «FFor de Durazno»; Josep lngenleros, amb «Las fuerzas morales».
En el mateix ce.We¡ hi ha reproduïdes, fins 1 tot, en edició pirata,
tota una coHeccló d'una editorial de
Barcelona: «La Novela Rosa1, feta
a base d'obres d'autors espanyols 1
de traduccions d'obres estrangeres
del gènere. La btogra!ia és actualment una de les espec.la.lltzaclons de
les edicions pirates. Gairebé tot el
fons editorial de les cases «EspasaCalpa, «Eddtorial Juventudl 1 «Eddtorial Apolo1, h a estat reproduit fntegrament per diversos editors sudamericans. Nom~ l'escriptor Zwel¡t,

a'ha passat a un impressionisme més
pletòric 1 concís. Les seves gammes
de color grasses i suaus semblen
acariciar el paisatge, res d 'estrtdèneles oi de contrastos, més aviat l'a.trauen les belles dilucions de color
d'un Van Gogh o alguna època d'en
Gimeno, les vides dels quals tenen
cert parallellsme pels seus sofriments. Explica d'una manera més
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GRAN TEATRE DEL liCEU

«Aida» i «Madame Butterfly»
Malgrat els bons propòsits de l'em-¡ musicals. No volem descendlr al lloc
que ens voldrien fer anar, 1 sols ten1m d 'objectar que no és el comentari apassionat de la. galeria ni molt
menys les campanyes inconscients de
certs elements interessats el que ha
segona. 41Alda» del diumenge va rein- d'influir en els nostres judicis, la Jmcidir, deixant-se'l escapar altra ve- parcialitat dels quals no permet ingada. Segurament que la senyora Gi- mlscuir-nos en aquestes maniobres
ne. Clgna ens ha declarat el boicot, que alguns porten entre mans.
com a. bons csanclonlsteS» que som,
Malgrat tot, els artistes que inter1 ha preferit quedar-se a casa. Això vingueren en la interpretació d'cAlhaUria estat una cosa greu si el nos- da» foren molt aplaudits junt amb
tre empresari no s'hagués previngut el mestre Podestà.
'
i no s'hagués vacunat d'aquests posCal
remarcar
la.
intervenció
e:x:celsibles mals. Per aci teniem, sortosade la dansarina. senyoreta Carm.ent, la senyora Camplña, que és lent
me Salazar en les danses eg!pc!es,
una exceHent princesa etiòpica i no com també la justesa dels cors sota
sabem si té cap parentiu amb el Ne- la dlreccló del mestre Rlbaa 1 la dlgus, però sl que es defensà heroica- recció ellCènica. molt ben cuidada pel
ment, com els ablsslnls saben fer-ho. senyor VUlav1closa.
Comprenem perquè Ja senyora Glna
Clgna no volgué encarregar-se d'a• • •
quest paper.
Alx1 Fidels Campiña es féu aplaucMadame Butterny», amb tota e1.s
dir ben justament en les «romances» eeus defectes, que no són pas poca,
del primer i segon actes 1 en el duet ha assolit desvetllar l'interès dels
del tercer 1 estigué sempre al eeu nostres «d1Hetanti» 1 ha propordolloc I, en certs moments, esplèndida. nat un ple a vessar com no ho varen
També Ja senyora Falllanl féu una assolir ni «La forza del destino» n1
remarcable «Amnèris1 i obtingué «Maria. del Carmen». Es cert que hi
molts aplaudiments.
h avia l'atracció ben acusada de la
El senyor Apolo Gran!orte féu un presentació de l'eminent cantatriu
«Amonasro» veritablement magistral del Teatre Imperial de Tolúo, senyoi el mateix com a cantant que com ra. Telko K.iwa.. Aquesta excelsa ara artista assoli un triomf indiscuti- tista, l'actuació de la Qual, ja ta.
ble, especialment en el mutis final uns quants anys, fou al nostre Gran
del duet del tercer acte, que estigué Teatre un esdeveniment sensacional
veritablement imponent. El eenyor ha fet la seva crentrée1 aquesta tem:
Santiago Pont va fer un magnlfic 1 ' porada amb una tasca que referma
antipàtic «Ramfiss.
la seva. justificada fama. La. veu de
Punt i a part hem de fer pel que la senyora Telko Klwa és dúctil 1
toca al tenor Gil.lllano Masinl. de timbre dolç i agradable. La seva
Aquest artista, malgrat la premedl- extensió no és potser molt àmpli&,
tacla. «rebentada» que li han volgut però és d'una emissió purisstma 1
dedicar certs elements confabulats a perfecta, una veritable !Wgrana.. El
les altures, seguint unes ordres de segon acte de Telko Kiwa és, indubles qUAls estem &3sabentat.s, es com- tablement, el més perfecte dels que
portà el primer d1a com un exceHent hem conegut de l'obra pucdnlana.
artiSta que disposa d'una veu ex- La llàstima fou que aquesta «But.tensa 1 agradable 1 que P<>Sseeix una terflay» ens vingués tan accidentada.
bona escola de cant. Potser com a
No és possible j udicar el tenor Mlactor li trobariem alguna falla, però quel Barrosa, el qual es trobava eu
això té poca importllneia. Fou un un estat lamentable, a tal punt, que
bon Re.daméS» 1 meresqué l'aprova.- degut a l'estorç realitzat al darrer
cló general dels no cconCabulatsl en acte, calgué victima d'un accident 1
el «Celeste Aidu 1 en el duet del no pogué actuar en l'escena f1na.l tÍel
tcce.r acte. En la resta no decaigué darrer acte.
n1 en correcció nl en facultats.
Continuem creient lnjustl1lcada
A la segona representació, qui no l'actitud de certa part del públic 1
i\lafd.à Ja correcció deguda tou. pre- prometem parlar del senyor Barrosa
cl3ament, el ¡rup de Protestataris després de .la segona representació,
que, ultra estar assabentats que l'ar- quan la seva situació sigui un K1c
t1.sta no es trobava en ple dom!ni de més clara.
les seves !acuitats, l'Bren desfer...
El duet del primer acte fou predoen imprecacions un ltlc desentona.- mlna.nt per a la senyora Telko Klwa,
des, ttns 1 tot ofensives per ala crltica degut a l'estat del eeu company, La
presari, senyor Mestres, la presentacló de la famosa cantatriu Glna
Cigna ha fallat i si bé una inoportuna indisposició li féu perdre el valxell que havia de portar-nos-la, a la

Eu cap llar. catiilana no · ha .de

qüestió de sort El
que garbellarà ela
ea troben barrejate
dubtem que Matlll&

CLAUSURA DE LES EXPO•
SIClONS CIVIL I BAINZ
DE LA MAIA
Divendres, a la Sala Busquets, ..,

'

amable la llum dels suburbis barcelonins, Vallcarca, el Putxet, aquests
carrerons amb parets clares, ombrejades per arbres de jardins modes-

rà clausurada la notable exposlc10
d'aq-JareHes de Mallorca del pintot
Josep Civil, la qua.: exposició ba
mantingut viu aquests dies l'interèa
del públic intel:llgent 1 &ficonat •
tos.
Hem d'encoratjar Olivé en el l'art subtil de l'aquareHa..
nou carni emprès 1 desitjar-li abneTambé es clausurarà el mateix dia
gació 1 esperança en les hores de pro- l'exposició de pintures, figures i palo
satges
del celebn;.i artl.sta France10
va precursores del triomf.
Sainz de la Maza.

MATillA
Matilla és el cas del pintor que,
allunyat de tota intriga, ha anat
fent via en la seva obra. Avui ens
presenta un altre aspecte d'ella, que
és la figura. Tots el coneixem com
un excelient marlnlsta.
Indubtablement, no és amb aquesta exposició que hem de fer el judici
de la seva pintura, perquè hi ha
moltes teles remarcables que Matina
ha produit en la seva llarga vida
artist1ca que mereixerien estar al
nostre Museu.
No se li ha fet la justícia mere.!cuda, n1 ha pogut obtenir el fruit
que molts d'altres, amb menys mèrits

EL PINTOR A. CORTES, Dl
TERRASSA
Dissabte, dia 14, s'inaugurarà, al
saló gran de la Sala Busquets, una
molt interessant expos!ció del jove
pintor R. Cortès, dels «Amics de 1 ~
Art.sl, de Terrassa, el qual és pr•
sentat per la susalte entitat com a
·una futura glòria de l'art de Cata.lunya,
Exposa vint teles, entre martn~
de Cadaqués, 1 pai!&tges, de l'alt
Vallès.

GUIA D'EX PO SICfONS
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senyora. Lucci féu una «Suzuky:t !orça remarcable 1 el senyor Gub1ani
féu un bon cSharplesJ. Els senyors
Gonzalo, FemAndez, Gayolà i Giralt
acompliren el seu comès d'una ma-nera encertada 1 l'orquestra estigué
molt ben tractada sota. la direcció
del mestre Giuseppe Podesta. La
direcció escènica, molt bé, a càrrec
del senyor Vllla.viclosa, 1 els cors, dirlglts pel mestre Ríbas, molt ben
ajustats, tant, que fou precisa la repetició del coral interior a boca closa
que tanca el segon acte.
Una altra cosa que en aquesta representació va fallar fou la intervenció de l'infant que representa el fill
de 4tMadame Butterfly». L'infant es
negà rodonament a sortir a l'escena
al segon acte. Ni les joguines n1 els
caramels assoliren fer-lo variar, i
fou precis prescindir de la seva pre6ènda. durant tot el segon acte. A
l'acte següent, hom va cercar un angelet menys rebec, que la senyora
Teiko Klwa tot seguit es va afillar,
per tal de de!xar-10 orfe en !er-se
«hara-kl.ra en assabentar-se que l'fngrat cPinkertonJ l'havia deixada.
Hi hagué molts aplaudiments i els
consegüents murmuris cselvàt!CE» a
les reg!ona més altes del teatre.
Camil OLIVERAS

Dlputtol6, 282 • Tel. 11710 • Art 1 ...,
namentaci6 - ObJectes per a presentt
Ol&a Sacharoff. aquareQee; CariH
Blay, jolells; .J• .Jdn Dlaz, eacultur-.
Filla el 18 de desembre.

LA PINACOTECA
Passela de Grlcla, U - Marct 1 Qrao
vats • Exposició B. Carles, p intura Fins el 18 deeembre

La policia ha aconseguit de·
tenir l'autor d'un robatori
el que li comprava el quf
havia robat
Agents de la brigada d 'Investiga.
ció Criminal aconse¡ulren deteru.
l'autor d'un robatori comèa ta Ull8
dies a una casa del carrer de Ql.
rona, l'import del qual f ou d'unel
8.000 pessetes. El detinlrut ea d1ll
Valent! Iglésles Avelló, conegut per
cel Argentina». Pou a.1xf mateix ~
tingut Agustí Sàlz, cone¡ut per c.Plo
nocho», que era qui U comprava 11
producte dels seus robatoris.
Foren trobades totes 1ft joies ro.
bades l tornades al MU propietari,
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~mancar

assolit. Es
temps serà el
valors que ara
i confosos, 1 no
surarà.-Rovlra.

Contrallum Ripollet, per olaolnt Ollv6

Administració i venda:

LLIBRERIA CATALONIA

l han
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EXHAURIDA
LA PRIMERA EDICIO, H O M · - - - - - - - - - - - IMPRIMEIX ACT IV AMENT LA
SEGONA

Les Vides de
Tiberi i Caius Grat
La Revolució
Agrària a 1-{oma
AD~ACIO

I PROLEQ
de
MARIAN RUBIO
I TUDURI

Apareizerà dijous, dia 11

No poden
mancar
a cap
llar
d'esquerra

LA

Una lnterpreiacló clel I d'octubre l Ulla ll'ILn
Wçó cl'bàtòrt&. - Dir1&1u le8 V<»UU com&ndee
a Lll11rena CatalòJUa, &da. S&Dt Put, s. m Wbre • ftlldrt. a C.>tet- le8 illbrerlet 1 a
la Reda<x:ló cle LA .B:Ul4AN'n'AT. - L 'autor
destllla cà pro<luctet de l'obre a ttAa bené1la.
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LA INQUIETUD INTERNACIONAL

A
DIUEN QUE PO·
Roma sembla que acceptarà com a base de discussió, però
DRIEN ACCEPTAR LA PROPOSTA, QUE ENCARA NO CO·
NEIXEN, COM A BASE DE
exigint que el Negus no participi en les negociacions
A
DISCUSSIO, SI EL NEGUS NO
EN LES NEGO·
Ad dis Ab eba diuen que no acceptaran cap segregació del Roma, PARTICIPES
CIACIONS
Aquesta tarda s'ha declarat oficialment que tina aquell moment
territori etiòpic
no havien estat rebudes les proposicions
franco-brltành \ les ni s'havia acordat
ROl\tA.

10. -

LES PROPOSTES, SEGONS
uL'OEUVREn
Paris, 10. - Segons «L'Oeuvre»,
un dels periòdics millor informats
en aquestes questions, les bases probables de l'acord franco-britànic, redactades per Hoare i Lava! són en
essència les següents:
1. La base del projecte consisteix en un canv1 de ten:itori entre
Itàlia i Ablssln1a. Abissína rebra el
pon d'Assab amb un passadís que
unls el port amb Addis Abeba. Si
Itàlia es nega a fer aquesta concessió, el Govern bntànic està <lliposat
a cedir Ab1sslma el port de Zeila,
a la Somalu.. anglesa. S'havia r enunciat a aquesta proposició perquè
perjudicana el port francès de Djijlga. No obstant, el senyor Laval
no ha fet reserva de cap mena.
2. El territor1 del T!gré, a excepció de la ciutat sagrada d"Akxum,
seria cedit tot a Itàlia.
3. Itàlia rebria Ja sobirania completa sobre les províncies abissínies
d'Ogaden 1 Danakil.
4. Itàlla rebria un territori de
colonització que permetria la instaHació d'un milió i mig de masovers. Aquest territori estarà limitat
al Nord per l'octau grau de latitud,
i a l'oest pel grau 36° de longitud
britànic 1 pel Soldà anglo-eg1pcl.
i al sud per temton del Kenya
5. Es demanarà al Negus que accepti la tutela de la Societat de Nacions per a la part anhàrica d'Ab!Ssinia. Significa aquesta tutela la
tramesa de pènts per a l'administraoció i entre ells hi haurien italians.

que aquestes siguin cursades al Govern de Mussolini.
En r elació amb aquesta important
questió es pot dir que s'ha aixecat
una ona popular, la qual protesta
indignada contra les concessions que
es fan a Itàlia en el projecte de pau
redactat entre Hoare 1 Laval.
Aquest mati lla circulat intensament el rumor que en el Consell de
Ministres d'ahir, a la nit, el senyor
Eden es va mostrar totalment oposat a l'acord de Paris 1 arribà f!ns
a presentar la. dimissió, que retirà.
després a Instàncies del senyor Baldwin. La noticia d'aquesta suposada
actitud del senyor Eden, no ha estat
confirmada, però continua circulant
intensament als cercles ben informats, en els quals s'afegeiX que
Eden no és l'únic membre del Gabinet que ha adoptat tan enèrgica
posició.

Ucla relativa. a les concessions que cap visita. diplomàtica. per al seu lllues fan a Itàlia en el projecte de rament.
pau elaborat a Paris, 1 s'arriba a dir
No obstant, es manté una actitud d'exque tals concessions signifiquen una traordlnàrla reserva als cercles oficials
cruel lliçó per a les nacions poc sobre les posslbUltats de solució que pupoderoses.
! guln oferir les proposicions, alxl com de
Als cercles ginebrins llom creu j les dndlscrecloons• de la premsa !ranque l'Emperador d'Abissínia es ne- cesa.
garà a acceptar tals condicions de
La premsA de la tarda no publica cap
pau, que li prenen quatre provin- comentari sobre les repetides proposicies
clons; però es creu que el punt de vista.
Es tem que el Negus prefereixi con- otlclal és que les proposicions sols poden
tinuar lluitant per la independència ér;ser preses en consideració formal s1
de la seva pàtria abans que consentir dlspcsen que el Negus no ha de prenel lliurament a l'invasor d"una part dre part en les eventuals negociacions.
considerable del seu pafs, el qual, Aquesta actitud correspon a !"argument
a més quedana en fallida per les lta.Uà que el conflicte ~s purament colodespeses que l'agressió d'Itàlia li ha nial. I que, per tant, ha d'ésser resolt
proporcionarà en haver d'adqÚirlr Wla solament per les grans potències.
enorme quantitat de matenal bèHic
Les 1ntormaclons que l'Emperador d'Ade transport, sanitari, etc. etc.
' blssinla està determinat a rebutjar la
'
seva participació en tota nesoclacló el
SEJ.\mLA QUE EL COMITE les propostes s·assemblen a les publicaDELS 18 NO ES REUNmA des a la premsa, han estat rebudes amb
REPLICA ANGLESA A L'ADEMA
gran Interès als cercles polltlca, on es
LARMA QUE HAN PROdeclara que la veritable actitud d'AnglaGinebra, 18. - El Comitè dels 18 terra serà ara coneguda per l'actitud
DUïT LES PROPOSTES
Londres, 10. - S'ha publicat una s'havia de reunir el dia 12 del mes que adopti respecte Ablsslnla, sl aquesta.
nota d'Inspiració oficiosa en Ja qual que som, però es dóna a entendre rebutja les propostes, la qual cosa cons~1. Lava!, President del Consell de ministres de França, I !'.tr. Hoare, mlnlstre britànic d'Afers Estrangers, en el cun
es declara que no hi ha motiu d'a- que. sl les negociacions de pau amb tituiria una sorpresa. Anglaterra, d"a•
de la famosa entrevista en la qual les du es grans potències han estudiat 1 acordat un pla conJunt per arbitrar una
larma davant la publicació, de font Itàlia comencen efectivament, serà cord amb França, ha de mostrar-se dissolució al conflicte italo-etlòplc. El pla franco-britànic, dJssortadament, ha vt ngut a augmentar la. perfllosa tensió
particular de les suposades propos¡- retard~da considerablement la deter- posada a exercir la suficient pressió prop
Internacional
cions de pau fetes a Itàlia. Es posa minació del bloqueig per a l'embar- del Negus o es trobarà a la conclusió
gament del petroli.
(Express Foto.)
que la negativa d'Abtsslnla a l'acceptació
de relleu el següent:
Es creença general als cercles gi- es coneixia per anticipació. En el darPrimer: Que les proposicions no
han estat publicades encara oficial- ne_bnns que les negociacions franco- rer cas, Itàlia. hauria de considerar tot
bntàruques del diumenge han resul- Intent de medlaciO, com una maniobra diferències de criteri en el Govern lllurà una acarnissada batalla al
ment, i
Segon: Que l'acord de pau sola- tat d'un abast 1 transcendència supe- poUtlca, darrera de la qual poden lma- anglés. Una de les majors dificul- front Sud entre les tropes del mis.
ment entrarà en vigor sJ és acceptat riors _als càlculs. Alguns arriben a gtnar-se diversos motius tàctics; perO tats que existeix és que Mr. Eden teriós Ras Desta i ll" to-t ~
per les tres parts interessades: Ità- qualificar-les d'excepcionals 1 afegei- no cap desig veritable de solucionar el insisteix que abans que el Govern gent de tropes somalis al servei
HA ESTAT NOMENAT UN
lia, Abisslnia 1 la Societat de Na- xen que en l'ordre pràctic rebassen conflicte.
COMITE DEL QUAL FORanglès accepti com a bones les pro- d'Itàlia comandades per oficials 1
el limlt de totes les negociacions
clons.
posicions de Paris, aquestes haurien classes 1tallanea.
MEN PART TOTS ELS DE•
OFICIALMENT ES DIU precedents portades a terme entre
L ê•~A rs
ETIOPIA SEMBLA QUE d'ésser aprovades per la Societat de
L'encontre ea produ1 a l'extrem
LIBERALS 1 LABORISTES
Londres, W - Aquec;t mati s'ht.
QUE ETIOPIA NO ACCEP- Ft·ança 1 Anglaterra des de l'acabaCEDIRIA PART D'OGA- Nacwns 1 pel Negus. En opinió dels Oest del front meridional, al Nord
ANGLESOS CONTRA L'A·
reunit a Clarence House de We~t.
TARA FER CAP CESSIO ment de la guerra, almenys des del
DEN, PERO NO DEL T I- cercles francesos, tot això fa dismi- de Dolo.
CORD DE PARIS
Segons les referències arribades a n •.nster la Conferència Naval en
TERRITORIA~
nuir considerablement les probabiliconflicte en què fou estructurat el
GRE
Londres, 10. - Es pot dir que tots
Addis Abeba, 10. - un portantveu pla Daes.
Addis Abeba, 10. - En aquesta ca- tats d'èxit, ja que no es creu que el Addis Abeba, els abissinis obtingue- CO!ltitè, :pP. c0mprèn a tvts els deels partits politics de la Gran Bre- oficial ha manifestat:
pita! es discuteix que actualment Negus consenteixi en concessions ter- ren una gran victòria 1 es varen le¡;~tts.
tanya exposen aquesta mati, per
Es probf\de Que es nome•1i un sui\.
apoderar de dos tancs italians.
«Ablssinia no acceptarà cap proEDEN A GINEBRA sembla improbable que Etiop1a pen- ritorials tan importants.
mitjà dels seus òrgans en la Prem- posició de pau que suposi el desmemLa batalla va durar tot el dia, i conutè ver "' estudiar en tot el fru
Londres 10
à
.
Es suposa també que hi hauria
Sl tan sols en la cessió d "un sol pam
0
sa la seva decidida actitud contràtia brame'-1t del territori nacional a fa- • direcció
Giñebra ~~ s_orttrà en de terreny de la provincia del Ttgré. gran oposició a Ginebra per part en ella trobaren la mort 850 abiSSi- detall ci1 versos aspectes dc: ls prc.i'!r·
al projecte de pau redactat a Paris vor de l'agressor. Abisslnia no pot Anthony Eden
e
rusàtre, Mr.
Es creu més fàcil que Itàlia acan- de les petites nacions 1 que la So- nis i 700 italians. Els italians oca- ~~e~ sotmesos a resolució de la Con·
per sir Samuel Hoare 1 Pierre Laval. accedir al lliurament de part del ca d
' que actuar com a seguls una cessió a l'Ogaden, tot i
de Nacions no aprovaria el sionaren moltes baixes als et!ops en .e.encia.
L'oposició és tan intensa que ningú seu territori a l'invasor, perquè ales- ¡ reEnió e q~: ~el~~~~ ag~esf a la que l'exèrcit d'ocupació hagi avan- cietat
pla
de
Paris si aquest és rebutjat iniciar-se la lluita, per haver fet ús
EL COMITE CELEBRA LA
no dubta que es crearà al Gabinet hores el balanç de la guerra per a brarà el dijous pro
impunement dels tancs. Les baixes
ie
la cele- çat molt poc S?bre ac¡.uest front, que pel Negus.
PRIMERA REUNIO
anglès un moment molt difícil, ja la n?Stra pàtria Seria esfereïdor. com ja és sabut re:tuW: à J~ualil, es C~eu que ~ hauna
italianes foren degudes a la forta
grans
diverLPndres 10.
Avui na tin:: 1t lloc
que, de no desautoritzar Hoare, hau- Hattrla perdut una gran part del cació d l' b •
r
ap - gènc1es de enter! sobre el lloc on
AVUI EL GOVERN AN- persecució dels etfops.
Ja prLnera n l n1ó del Oo.mtè ée Ja
rà de contrariar els desigs dels par- seu terri ton i la hisenda nacional a Itàlia e em argament del petroli s'haurien d'establir les fronteres.
GLES
TORNARA
A
EXA·
EL
CORRESPONSAL
DE Conferència Noval a Cla;m ~e HOU•
tits que representen.
e:; trobaria en falllda per les quanl\IINAR EL TEXT
·
se
Els diaris laboristes i liberals de tloses despeses que ens ha ocasionat
«THE TIMESn RELATA EL
A
GINEBRA CONSIDEDesprés d'un estudi sobre qUesLondres, 10. - Demà. tornarà a
l'oposició censuren amb duresa el l'agressió italiana».
L'OPINIO NORDAMERICAREN QUE NI LA S. DE N. reunir-se el Gabinet anglés i contiTERCER BOMBARDEiü tions de procediment s'ha continuat
senror Hoare 1 declaren que les proNA CONTRA L'ACORD
NI ETtOPIA ACCEPTARAN nuarà l'estudi de les proposicions de
DE DESSIE
el debat sobre qüestions generals,
posicions de pau que ofereix a Itàlia
Londres, 10. - En relació amb el iniciat en la sessió d 'obertura d'ahir
A ROl\lA, PER l\IES QUE
Nova Yorè, 10. - Els comentaris
LA FORMULA DE PRO- Paris.
constitueixen un premi a la seva
tercer bombardei~ aeri qe Dessie el ' Els delegats del Regne Unit hB~
FACIN EL DESENTES, SA- que. fa la. premsa nordamericana a l
POSTA
burla dels Tractats internacionals 1
LAVAL I EDEN ES POSSI- corresponsal particular c:lel «Times!> ' fet declaracions sobre les limitacions
TISFETS DE LA PRO- 1 proJ.ecte franco-britànic per a. Ja soGinebra, 10. - En els cercles gisobrepassen tot l'acceptable.
BLE QUE CONFERENCiïN transmet a aquest penòdic la se- · navals qualitatives 1 quant\tal.\ves
POSTA
l lucio pacifica del conflicte ftalo-ab1s- que el projecte pacífic elaborat per
Els diaris afectes a l'actual Gogüent informació:
esmentades en !"apartat 4: del TracDURANT EL VIATGE
Roma, 10. - En contra de les pri- siru palesen que els Estats Units es Hoare i Laval a Paris no té cap provern encara que no amb tant èmfasi, ~eres
«Els desperfectes ocasionats a la tat de Londres, que es refereix &
Paris, 10. - El senyor Laval sornoticies
circu!ades
aqul
el
,
mostren
_ob~rtament
hostils
a
que
la
babilitat
de
prosperar,
perqué
serà
també combaten les concessions que diumenge i dilluns, s adverteix avui guerra SigUI resolta
ciutat
per
aquest
últim
bombardeig,
l'empleu
dels submarins.
tirà
amb
direcció
a
Ginebra.
Notia costa de pre- rebutjat per Abisslnia 1 també per
es fan a Itàlia en l'acord Laval- clarament que Itàlia, encara que les miar l'agressor
Han parlat sobre aquest assumpte
cies de Londres Indiquen que Mr. portat a cap per quatre avions itai castigar l'agredit Ja s. de N.
Hoare.
llans, els quals deixaren caure 32 els delegats de Nordamèrica, Japó,
regateixl, en el fons accepta molt amb la pérdua de part del seu terEs remarca que en aquest projecte Eden efectuarà també demà el viat- bombes,
han estat de poca impor- Itàlia 1 França.
satisfeta les condicions de pau ela- · ritorl.
es fan concessions a Italia molt mes ge a la capital suïssa. Si ambdós tància.
Com sigui que els habitants
A continuació el Comitè posa a
~t A~~!:~~ u~R~~A ~~ borades a Paris, les quals, entre al- La majoria dels comentaristes re- considerables, que les proposades en ministres coincideixen al tren, tin- es van refugiar
a les muntanyes, se- det>at Ja qüestió de la Jimitacio quan·
RESPECTE A LA PRO- tres avantatges, suposen l'ajorna- marquen que, de dur-se a Ja pràctica l'informe del famós
Comitè deis dran una oportunitat per a efectuar gons les Indicacions de l'emperador, titat!Va.
POSTA
ment del projectat embargament del ~ Pla franco-britànic, Mussolmil Cinc i, amb tot, foren rebutjades un canvi d'opinions sobre els assump- les baixes foren poques, ja que el
El Comitè aixeca la sessió fins depetroli.
auna aconseguit un triomf
els per Rússia, Romania 1 altres potèn- tes de palpitant actualitat, abans bombardeig afectà en realitat a una mà a la tarda. En la Conferència
Londres, 10. - A Londres, Paris,
El . to de la premsa italiana, en mes elementals postulats de la so- cies que les consideraren excessives. de la reunió del Comitè dels 18 de ciutat
deserta.
s'ha acordat que no hi hagi sessions
Roma 1 Ginebra regna gran tensió referu-se Anglaterra, ha experimen- Cletat de Nacions en sortirien molt
Es interessant recordar que, en el Ginebra, que tindrà lloc el dijous.
El comportament dels etíops de- durant les festes de Nadal, a par·
amb motiu de la presentació al Go- tat un canvi rad!calíssim i ha cessat mal parats.
curs de les entrevtstes dels tècrucs
mostra que havien après de llur an- tir d~l 21 de desembre fins el dia ~
vern de Roma de les proposicions en absolut els vituperis, fins l'extrem
Mr. Fletcher 1 De Samt Qwntm, es
terior sagnant experiència i no tor- de gener
de pau elaborades pels senyors Hoare que alguns periòdics fins s'insereiBALDWIN DIU, AL PARLA- va. assegurar que la Gran Hretanya
naren a registrar-se les escenes de
i La1al.
xen comentaris elogiosos per a An~lENT ANGLES, QUE L'ACORD no es trobaria en condiCIOns d"accep.
LA POTENCIALITAT NA•
manca de disciplina que es donaren
Hom sap que en el Consell de Mi- glate.ra.
HA ESTAT APROVAT PEL tar una delimitació d'Et10p1a, que
durant els dos bombardeigs anteVAL DELS PAISOS QUI
nistres que es va celebrar ahir, a
Es pot dit que a tot Itàlia ha
COI\UTE DE COORDINACIO permetés la unió de les colorues !tariors.
INTERVENEN EN LA CONla nit, es va tractar exclusivament produït enorme satisfacció la proDE GINEBRA, 1 QUE LES IN- lianes d'Eritrea i Somàlia i, malUNA NOTA OFICIAL ITA•
FERENCIA, AMB L'E XCEP•
Amb tot, els avions italians bomd'aquesta qüestió, la qual fou examl- posta de pau redactada per Hoare
DISCRECIONS DE LA PREl\1- grat tot, sembla que aquesta uruo es
LIANA
CIO O'ITALIA
bardejaren la ciutat de Dessie, i no
nada per espai de setanta minuts i J Laval, 1 que des d'aquest moment
SA DE PARIS HAN FEr DE- realitzaria s1 prosperes el projecte de
Asmara, 10 (oficial) .-Mentre les solament l'emplaçament de les troParis, 10. - El Ministeri de Maes guardà la major reserva arran s'espera amb absoluta tranquillitat
LICADA LA SITUACIO
PariS, puix que preveu aquesl.a. ces- nostres tropes efectuaven un servei pes, com diuen els comunicats ita- rina, amb objecte de rectificar lea
dels acords adoptats pel Gabinet.
el dtsese n volupament dels esdeveniLondres, 10 . _ EI cap de l"o"""lclo sió a Itàlia de la provincia etiòpi- 1 d'exploració a la zona del Tzembel- lians. A prop de la missió catòlica dades errònies aparegudes a la
Segons referències recollides als men 1 1a proximitat de la d a t a d e1 laborista, Major
..~
d e Danakil al nord 1 de l'o gad en, la, a les vores del riu Takazze fo- 1 de l'hospital caigueren bombes in- premsa francesa, referents a la I»
Attle ha preguntat
ca
cercles ben informats, hom sap que 12 de l'actual mes, en què es reuneiX
al sud.
ren objecte d'un atac per part d'al- cendiàries.
tencialitr.l
naval dels principall
diversos membres del Govern es a Ginebra el Comitè dels 18.
faqu;ta btarda al Prem!er Mr. Baldwln, a
gu.nes partides etíops, les quals opaisos ha publicat les següents xl·
mostraren sorpresos davant certes
ALS CERCLES G INEBRINS
am ra dels Comuns, sl abans d"o-b!l!en
un
nodrit
foc
des
de
llurs
poCOMUNICAT OFICI AL ITA- fres sobre el tonatge actual dels diconcessions que es fan a Itàlia en el
CONSIDEREN LA PROPOS· ' doptar-se cap acció, la Cambra seria InEL GOVERN ANGLES FA Slctons ocultes a Ja malesa. Els .nosversos va1xells afegint els valxelil
LIA SOBRE LA GUERRA
document redactat a Paris i proTA UN ATROPELL
formada de la naturalesa de les propoRESERVES?
tres
respongueren
amb
descàrregues
pugnaren la conveniència de modifiRoma, 10.-Al Ministeri de Prem- en construcció:
Gineb
10 Al
1
in in siclons Hoare-Laval per a la solució del
Londres, 10. - En relació amb els de mosquetó i després atacaren J'eAnglaterra: 1.362.526 tones.
ra, .- s cerc es g ebr s contllcte !talo-abissini
acords adoptats en l'lmpor• ~n·· Consa i Propaganda han facilitat el cocar Ies proposicions de pau abans ha causat
enorme sorpresa la n
·
""' "
n 3mic a la baioneta. Els abissinis, municat
Estats Umts: 1.371.510.
oEl Prem!er en contestació ha maultes- sell de M.in!Stre:, cele1rat aque"t
de
guerra
número
67,
el
ma- sorpresos
per l'embranzida dels nos· qual diu ai xl:
Japó: 830.709.
~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tat que la Cambra sap que el Comitè tl, es creu saber que s'ha ctec1dit cc- tres ind!genes,
es donaren a Ja fu.
França: 709.076.
«El mariscal Badoglio comunica:
de Coordinació de Ginebra havia apro- murucar per via diplomatica ordi- ga I abandonaren
quinze
morts
soAlemanys:
254.949.
Al front d'Eritrea les nostres divivat les negociacions que els Governs de nàna algunes reserves sobre detcr- bre el terreny.
DEL BOMBARDEIG DE DESSIE
Rússia: 189 314.
sions han trobat forts contingents
Prança I Anglaterra portaven a cap per minats punts del projecte de pau
Les xifres corresponents a la ma·
a l'arranjament de l'esmentat contllcte. Hoare-Laval.
armats abissinis a prop del riu TaLe b
EL RAS DESTA, AL SUD kazze el mateix que al sector Sud rina de guerra Italiana no han ess ases per a la dita. solució bavten
Es declara que taut en el Consell
HA CAUSAT UNA FORTA
tat publicades.
d'ésser sotmeses per al seu estudi a Jes d'abtr com en el d'avui, el Govern
DERROTA ALS ITAL IANS d'Adi Encato. Atacàrem l'adversari
parta Interessades. Afegeix que Slr Boa- ~nglès ha reconegut que, en el proLondres, 10. - L'Agència Reuter a l'arma blanca i els obllgàrem a
re, al seu pas per Paris, havia tingut Jecte elaborat a P.aris, hi ha certs ha rebut una Informació del seu batre's en retirada, 1 deixaren aban·
donats quL'lZe morts. Per la nostra
unes
amb Mr. Lav:.t el dts- cspectes
sabte converses
I diumenge
darrers, 1 que entre
que e xlgelxen una m orutl-, corresponsa ¡ . a Addis Abeba en Ja part, caigueren dos suboflcials indieUs s"havten discutit algunes pro~•- cacló.
. .
qual comunica que dies enrera es genes i cinc askaris
clons.
"""'"'
En els cercles ofiCials la reserva
és absoluta sobre aquest punt 1 es
- - -- - - - -- Diu després que les bases no hlln es- n eguen a dir si el Govern na accep1
tat
sotmeses als Governs d'Ità- lat la proposició Hoore-Laval, encallA Iencara
Abtsslnla
1 seria prematur fer cap ra que fos en principi.
Gènova, 10. - El direct{)r d'una dl
declar:~cló sobre elles.
les més importants empreses impor·
11
ladores de carbó de Gènova, ha. estat condemnat a tre3 anys d'ex!;¡,
regudcs a la premsa. sobre les proposiSA PREVENINT L'Ol'll'iiO
Peip~g. 10. - Les anunciades maacusat de transaccions iRegals amb
clons de Paris sOn substancialment corPUBLICA
11lfestac10ns dels estudiants patriomoneda estrangera.
recte.s, I el Prcmler ha contest<:.t: cJo
j tes han revestit g
¡
no he examinat les lntormaclons de h
Paris, 10. - Davant dels comenDos mil
t d . ran mportància.
Les investigacions han posat
premsA. Les mtraclons cie la premsa de taris que insereiX avui un ¡;ran sec- manifestat ~o~e{¡~~~ ~nfs~s s'h~
Berlin, 10. - s·anuncia que a les manifest que l'acusat, anomenn
Paris hlln ret molt dellcncla la ucuacló tor de la Premsa internaciOnal, en tribuit p~ls carrers e~~rme qu~~tft~t drassanes de IGel s'e3tà construint Matteucci, havia pagat grans quan;
1 molt dl!lcU, a més. Se m·na ''lt per relació amb el suposat acord ent.J"e de fulls de propaganda panxJnesa ràpidament un tercer vaixell-illa, el titats de carbó importat, empran
alguns que han estudiat el text ort sl- Hcare i La val per a la solució del en els. quals es denuncia 1 tmperin- qual, Igual que el uWestphalen» i el per aquest pagan1ent dipòsits que tena! de les proposicions 1 les 1.U1ornm- conflicte italo-ab1sslni, el rmrusterl llsm~ Japonès 1 s'insisteix en la ne- «Schwabenland» servirà de punt de nia a. l"e3tranger 1 a més, havia cOJU·
clons de premsa, que aquPrus dl!erel- francès de Negocis Estrangers lla cess1tat d'oposar a aquest la mé . P!"rada; a l'Atlàntic meridional, per prat moneda estrangera illicltamen~
xen constderablemenli d'aquell en qües- publicat una nota oflc1al en la qual va resistència.
s VI- RiS htc.roav10ns alemanys que efec- o. Itàlia per a trametre-la a l'estr:lJI·
tlons substancials.•
declara que les inlormacions fetes
Mig miler d'estudiants, entre els tuen el servei r_egular ae_ri entre la ger. Els escorcolls practicats en el
Novament a'tn.sta el Prem!er, perquè públiques prop dels termes de l'es- quals predominava !"element feme- costa africana 1 la brasilera.
ae:,patx nan donat per resulta~b
en vista. que 1a premsa de Paris lla pu- roentat projecte, són fantasies pwx ni, s "han dingit a la c;~scrna. geneEl nou . vall~ell desplaçarà 5.0.0? t-o- descobriment de tres sacs dintre
bUcat quelcom sobre lea proposicions, que el projecte es manté totalment ral de H,o-Ymg-Xing donant crits de . nes 1 ~ .::setra u~ perfecte ut~atge quals hav1a 55 quilo3 d'or, a més
doni a conêlxer " la Cambra la realitat en secret.
«Mort ats xmesos traidors com Ho-I per .al de3en~otJ,ament de la seva tres llengots d'un quilo de pes, e~
del seu contingut, 1 el Prem!er lla conLa ~ta afegeix que J"opillló pú- Ymg-Xing».
missió, com ~·m potents motors D!e- un. Les autoritats han confJSCat Jot,
testat que tota. dlscuató eobre racer a 1a blica s ha de posar en guardia da~ ~tlCJa pogué evitar que mi~f sel, grans dipòsits de combustible 1 condemnant, a més, Matteucci a ~~
Cambra, abans que lea propoelclons at- va;tt d"aquestes informacions que no- miler d estudtants d'altres univers!- lubrificants, ma¡¡atzeru de peces de penyora que s'eleva al va:or de lO
gu1n estudtade. per le. part.s Interessa- mes P.Octen aconseguir agreujar
la tats entressin a Peiping per la qual recanv'. s, etc. •
conflscat.
des, no faria res de bo però al molt de questlo.
c~sa es tancaren les portes de Ja
En la construcció del nou vaixellEn e:S pròxims dics compareiXera::
dolent.
ciutat. Alguns soldats japonesos pre· illa s·aprofitaran tote:; les experièn- davant dels tribunab itailans
Seguel.x dient Baldwtn: cJo he emprat
A PARIS NO SO:S TAN OP- tengueren prestar ajut a la policia eles recollides fins ara la utillt- 15 especuladors de monedes es
tot el maU en consultes sobre lea notiTHUSTES
pE R QuE en la seva. lluita amb els estudiants zcció de:s dos vaixells en servei, a ge res.
etes que van \'enlnt amb relació a ¡·acer,
CREUEN QUE :\ill. LOLN an~lnutonomtstes, però hom els po- l'Atllntlc sud.
1 no estic molt se¡ur que la !lnalltat que
NO ESTA D'ACORD
gue convèncer :;Jer tal que tornessin
p ..... 10
. d
es persegue......
........, 1 catat asao11 da..
.......
. - u
=<>
iSIDlnult con- ¡ a llurs casernes.
UN MANIFEST DELS esI
ver inclós en el seu _arxiu. une.s elf'
tri·
Afegeix que faria una aeclaracló a la 1siderablement l'optl.l1lllmle que . regT U01 ANTS Xl NE SOS CONcu~ars d'origen confldenc~a1 d~er·
Cambra tan aviat com !os possible.
nava ahir, després de ra.cord HooreT_RA EL J APO
bmdcs en certs llocs del pa.s ad ••
Tant el laborista Major Tttlee, com Laval, sobre les bases de negocmció
N
t
m•elX ..
el lld.er liberal Slr Archlbald Slnclalr, per a l'~trranjament del confilcle
anqum, 10· - Augmenta l'agies persone3, 1 es p~rse.,- de deE·
~·-·
.t
blssini
tació nacionalista davant els proJ·ecquest vicari amb la fmalita,t . en·
....._. com altres diputats, ban continuat 1 a 1o-a
a.
tes japonesos al Nord de Xma. Cent
Berlin, 10. - Han estat detinguts cobrir la manera en què e:s ~poder
tent altres preguntes, 1 el Premier ba
Les noticies que es reben de Roma nutanta quatre universitaris lun els vicans generals catòJ.c3 de Pas- tats documents han arnbat a
contestat que lea proposicions són alm- indiquen que Mussolini acceptarà les signat un manifest en el qual es con- sau 1 Regensburg, ac~ts d'ésser , seu.
a
plement bases de dlacuasiO 1 Que era proposicions, com a base dc negoc1a- demna enèrgicament el moviment còmplices del doctor Bennasch en ia
El cardenal arquebisbe de ~·prt.
t.. c.... ..u:>a foto Clel Negu5 llalle Selassie, presa al quarter ceneral de Dessie
condiCió necesslrla, com el Oonm ba ció, sobre les quals intentaria encaro. autonOID!Sta de la Xina septentrio- seva recopilació de dades prop de la ha protestat davant el Cancelle~· -ipo~ues hores dcsprh del primer bom bardelc ftall1. El Necus observa la sldeclarat sempre, que aquella tos apro- obtenir algunl\ altra concessió més. nal 1 'in lta el G
d
nt e .,...
tuadó d~ls a~fons enemics amb els seus gnns binodes de campan.7a
vadA per I& s. de N., IWta 1 Abla&l- No obstant, les noves nue arrl·ben de
s e
overn de Nanquin present; situació de l'Esglé3ia catòli- sident Ado:C Hitler i ava 1. per
.
...
a no abandonar el més mlnim la so- ca a 1: lemanya
nhlre de Cultes senyor Kerr
(Foto Keyatone.)
nia.
Londres informen que existeix grans btrania de Xina en aquell territori. 1 s·acnsa el doctor Bannascb d"ha- c.::o•e.,c•o del dretor B:wnasch.
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Han causat impressió. les notes d.10ssorio i Unamuno
Entre a ltres punts, Ossorio Gallardo propugna per la urestauració lleial de i1 cstatut'1
¡subratlla 12 ve.g ades la necessitat de prestigi social i èttc en el nou Govern
dc 1a Replibllca, d 'assistir a evaclaar persJna1ment la seva consulta,
cu
que la seva opmió quedarà
ell~~tament r e!lcctida en la que expesi el cap de Ja minoria de «lzru¡erda Republicana».
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BARC IA: GOVERN REPU·
OLiliA QUt: HtlHAI::II... El•
Xl LES GARANTIES
Amb t!Scassvs mtervals dt! temps
}lan anat arnoam al ralau .Nacwnal, despres del seny~r Barcia, el
senyor ¡;a.dcron <Ablll), 1 els seors Del Rlo 1 lranzo.
nyEl senyor dàrc1a lla estat qumze
¡ninuts a la Cambra pres1denc1al i
en son~r ha d1t als perwdlStes:
«He exposat, en represen~acw del
partit, el que crec un m~ment deucadiSsim 1 la Impossibilitat .d'una
SOIU~•v que 1mpli4Ul ,a u.lhtzatlO
d~ l'inStrument. parlamentari actual, 1 11e r~::peLlt el que t~ ••eraaament va1g so:;~emr 1 conhrma la
no•a del rre_,l.,.t:ll' dlffilS:;lOnarl. Davant la ~mposslbllitat de ter tasca
de cap mena en el Parlament ac·
tual, insisteixo que s'ha de formar
un Gvvt:l'H aut~::u•ICUUit:lll. l t:!)UlJIICa
que res¡;ablellu mtegnunent el reg1m constltucwnal, 1!1. legautat r epublicana respecte als drets smd~eals
i d'AssoclaCIIJllS, per tal d'arrlbar a
una legalitat plena en l'activitat de
la classe treballadora. Ha de prt:ocupar-se tambe de la const1tucw
d'un òrgan adequat per a resoldre
els greus problemes que Iu ha plantejats en l'ordre socllll. econòmic 1
financer. Tot atxò, a més de tenir
en compte la S1tuac1ó extenor, que
no lgno<em, però que tampoc no sobrevalorem.>>
A. CALDERON: CONTI·
NUACIO DE LêS CORTS 1...
El senyvc t\Dlllv <Ja1aeron, t!U :.ortir de la cambra presidencial, ha
lliurat als periodistes la. següent
nota:
«He manifestat a ~. E. que conSidero prec1s en aquests moments la
continuaclò de la vida d 'aquestes
Corts, almenys fins a aconseguir la
normalitat en el règim econòmic,
pre..."-Supostos 1 lleis fiScals 1 l'aprovació de la substantiva d'Obre3 Públiques 1 de diverses altres de gran
1mportàncm que estan en l'ordre del
dia. del Congrés, procurant un Govern de les distintes vpmions per a
b. tetorma. electoral 1 ambant despres a posar a discussió, en el moment oportu, la. reforma cotJ.stitucíonal. Unes eleccions en amoient passional podrlen conduir el pals a mals
irremeiables. Ha de constituir-se un
Govern fort que ofereixi a l'opinió
pública definitiva sensació d'establl!tat, condició precisa. 1 indispensable per a governar amb el major
prestigi necessari sempre, molt més
en ,es actuals circumstancies exteriors i Interiors. La composició de
la Cambra. exlgelx la unió de dis·
tints sector3 coincidents en un programa 1 al front del Govern ha
d'haver-hi el que pugul reunir malors concursos per a. desenrotllar la
tasca parlamentària que deixem ex\>CSada.»
CIRILO DEL RIO : UN GOVERN AMPLE I Sl NO,
DISSOLUCIO
El senyv. L.Irl.o del Rio ha lliurat
la seguent nota:
«He manue~:.tat a S. E. que, en
opm1ó meva, les actuals Corts, tant
Per manca de la neces;ana. cohestó
entre els gr..~ps que han mtegrat 1a
ma1oria com per la descomposlclò
interna d'algun d'ells, les cons1dero
esgotades 1 mcapaces ja de serVir
rom a mstrument adequat en una
etapa normal de govern. No obstant
1\lxò, 1 davant la necessitat immediata de regUlar la v1da pressupos·
tàna del pals i portar a terme m
retorma de la Lle1 hlect.oral. 11 he
aconsellat que intenti Ja tormac1ó
d'un Govern de la major amplitud
Pilr!amentana i>OSl>lble que amb neuholJtat J>Ollt1ca realll.zl pnnclpalrnent aquelles dues tmalitats 1 sl
6
1Xò no ]>Ot aconseguir-se, cre~ arnbat el moment de la diSsolució de
les Corts actuals.>>

IJon Govern que oferia Espanya ha
canv1at totalment, 1 es r euecte1x eu
Lots els .sectors del palS. Una lntermLtat mes agreujana la sltuac1ó
q• e avui ~s "t:u 1 es toca. Un Govern
t ..rt, amb qualltat per a governar
en el ple sentit de la. paraula I que
alnbat el l'as ¡Kguês dissoldre les
cr.ns i pres1d1r les eleccwns amb independèr.•;la, dlg111tat 1 respecte per
al sufragi,
no cal dir que per B
t• ·~s els ·Jartits que estan dmtre de
la República.
A. HURTADO: UN GOVERN
QUE DISSOLGUES LES
CORTS
Tres quarts d'hora ha durat l'entrevista del Pre:;ldent de la Republica amb el senyor Hurtado. En
acabar ha facUltat als periOdistes
una nota que diu:
«Està demostrat que amb les actuals Corts solament es pot intentar un Govern de partits, 1 com que
no n'lli ha cap que tingui la majoria del bloc tormat, pu1x que algun d'ells s'ha esquerdat seriosament, em sembla impos:;lble que les
actuals Corts Siguin instrument de
Govern en els moments actuals. El
mal és que s'han revelat lmpotents
per a formar Wlf.lo força conservadora, la falta de la. qual és la cosa
mes greu de la pvlltlca espanyola,
ja que aquesta. mena. de forces han
actuat sempre com la F. A. I. de la
dreta.
Caldria intentar una politica de
treva fora. de l'actual Parlament,
que la fa impossible i, per tant, constituir un Govern que pogués dissoldre-les i restablir la normalitat constituciOnal 1 presidir la consulta electoral amb les màximes garanties
d'imparcialitat i una polltlca smcera de pacificació en nom de l'interès
nacional. Però són els representants
dels partits del règim els que han
d 'mformar el Cap de l'Estat sobre
la possibllitat d'aquest propòsit, car
no n 'hi ha prou que sigui lògic sinó
que ha d'ésser realitzable.»

UNAMUNO TELEFONA DES
DE SALAMANCA
El seuyor tterrero, a les dues de
la t.arda ba dit als periodistes que
el senyor Unamuno havia evacuat
la seva consulta telefòmcament des
de Salamanca i que alli facilitaria
una. nota. als periodistes.
LES CONSULTES DE LA
YARDA
Madria, lv. - Acabades le.s consultes, el cap del gabinet de premsa de la .l?residència d.· la República. ha manitestat al:; pE:!riodist.e~ que
P. les quatre es reprendrien les cons-..lltes, bo 1 comt-HÇant per 1a dels
senyors A...~gel Ossorio y Galiardo,
Felip Sànchez Romàn, Adolf Oonzàlez Posada 1 acabant amb la del senyor Manuel Pedregal.

Ossorio: Govern republicà, restabliment
de garanties Estatut i....
A les 4'20 ha sortit de Palau el senyor Angel Ossorio i Gallardo, que
ha facilitat als periodistes la següent
nota:
«He d!ll r epetir a S. E. el dictamen que vàig tenir l'honor de lliurar-li en la crisi del mes de setembre. El reproduelxo literalment:
«Govern de persones francament
r epuolicaues. amb prestigi social i
èt1c, suficientment allunyades de les
passions de dreta i d'esquerra, per a
escometre el programa següent:
Fer front a les necess1tats de la
polltica mternacional, procurant la
pa.u i sense desv1ar-se mai dei sentit polltlc de la nostra Constitució.
Reposar les autontats 1 Corporacions leg1timament elegides pel poble; restablir les garanties constitucionals, Sl bé mantemnt els Tnbu·
nais d'Urgència. 1 de1xar els comandaments en mans mequivocament
republicanes; continuar la polltlca
d'econormes del senyor Chapapneta
1 la. de defensa de l'ordre publlc del
senyor Portela; mic1ar una. politlca
social, no soc1ahsta, que ràpidament
adverteiX! a les cla3Ses treballadores
la posslbllltat d assollr j usticla sense acudir als procedlmE:!nts revolu·
cwnans; r estaurar lega.ment l'Estatut de Catalunya; liqwdar amb maXlma diligenc1a els processos ong1·
nats tam per la. revolució d'octubre,
com per les extralimitacions de la
seva repre¡¡s1ó.
1 presidir unes eleccions generals
amb ab~lul.a. Imparcialitat per a les
:dees 1 amb enèrgica repre3Sió per a
les malitetes.»
Umcament he d'afegir que la trase aH tiSI va al presttgi social i ètic
del Govern ha d'entendre's dotze vegades subratllada.
Madrid. 10 de desembre del 1935.
-Angel Ossorio.»

UNAMUNO: DISSOLUCIO I
UN GOVERN DE GARAN·
TIA ELECTORAL
I hAN l O 1 FER PRESSUA
les
J:! 46 na ~\acua. 1a seva conPJSTOS I DISSOLUCIO
El seny,,, naczo ''a dlt a1s peria- sult:~. amb el President de la Repudines:
bllca el Sr. Miquel dc Unamuno.
-La vida d'aquestes Corts està Una. hora més tard ha rebut els
f111Plet:;.ment e,~·•tada 1 procedeix periodistes, als qual 11a dit:
~trnar Ull Govern que realitzi una
-TeHia prevista la v;Mta. Per tal
<!rt.(,r PressupoHurta abans de dissol- d'evitar falses interpretacions els
~ les Corts 1 una vegada realit- tinc preparada la nota que he enf<lt¿ .aquesta tusca, anar a la com·o- viat a.l President de la República.
rta de nove¡; eleccions.
La. nota diu aixl:
Pú RTELA VALLADARES:
«Tal com he pogut so:guir des d 'aESGOTADES LES CORTS, qui el lamentable desenrotllament
t.l dr CAL Ut~ GOVERN FORT de l'actual politica g'lvernamental
CP. a 1d, . u
t.u sortu de la des de l'anterior crisi t:n què valg
lt :Jllbra prt-stdtncial, el senyor Por- esser consultat, he vingut a conclouI~~ Valladart:s ha dit als periodlS· re que per a arribar a allò que nu.
g-Jem, slguí con I!Vència d 'esperits,
c,,-AI meu jUl la crisi es presenta o que la ja entaulada guerra civU
Jl¡¡cJ~ moment dt: gravetat i preocu-1 sigUi de veritat civil, civilitzada, int;ua: · Pt:r moltes raons entre les cruenta. legal l de joc net, es prell•lt;s llgura, mtrant dmtre d'Espa- cisa. mdscutlblement, acabar amb
,;,:..suQIIE:! !es <.'~.>rls actuals que han tot règim d'excepció 1 alarma, enro1~ ~~~~llt ~t mm1Ster1s, no semblen • bustir les garant'es constitucionals,
ll:'l-us ¡¡ '\ Propos¡t per a r esoldre els la llibertat de pre.nsa i de paraula,
n·~nt sroblt:mes del pals, especial- els ajuntaments suspesos, l convo~lta Problema de Govern que ne- car, al més aviat possible. eleccions
l't"((cup amoritat, hma recta 1 des- generals. La qual cosa porta. en si
t'1.~ 51 :otlS de sectmdaries apeten- la ~mmedlata dtssolucil- d'aquestes
Cl:r.ca r· de :eahtzar una obra fe- Corts mes que gastaJes ja desinfla.' · ra ·. er ~' 1xo. sense ànim de cen- des, i lliurar el control de 1~ proUf!:,· ~~~ó ,ntemm-me a la reahtat peres eleccions a. un G•wern que, en
I lllte11 Lar' ·.~ec ~ue serm un perill merèixer per la seva imparcialitat la
~rla:nen~~ 1~ Oo\·erns amb la base confmnça de tots els partits, cap d 'a-. <I ca 8 de, bl'lC. En tres me-¡ quests no hagi de sentir-se obligat
Mtllm:, de confiança I rle a l'abstenció electoral, govern de

--=

MARAAON: AMB LES CORTS
ACTUALS I UN GOVERN
CAP A L'ESQUERRA
El doctor Maranon, en acabar la
seva entrevista amb el Cap de l'Estat, ha. dlt:
-Dava.nt de S. E. he exposat la
meva opinió, o sigui, que Sl la bOnn
vcluntat, el patriotisme dels caps de
grup dóna un mínim de garantie:;
per tal de retardar la diSSolució de
les Corts, 1 permeten uns mesos de
tasca parlamentària ded1cada als interessos administratius i soc1als del
pals, alxò serà el més convenient
per a tots en les futures eleccwns.
La passió actual, inevitable per coses que no suposen res 1onamental
a l'interes d'Espanya, donar1a ara
mateix al nou Parlament una servi·
tud a allò circumstancml que el lana tan poc eticaç com l'actual. EI
rumb de la polltica nacwnal i internaciOnal permet esperar que bastara
poc temps per tal qu ~ totllom pugut
onentar-se millor 1 sobre bases m~s
cordials 1 permanents. S1 el Govern
que ara es formes s'estengués cap
als grups d'esquerra més afins a
l'actual majoria, això serla un pas
important per a la pau futura.»

persones de mentalitat sana i moral, sensata., que no representin partits. encara. que puguit1 figu rar en
a.lguns d'ells, 1 menys cabdUls, 1 sense atendre això de la proporcionalitat. i no que a canvi d'ofegar la
revolució h om la provoqui. en lloc
;:¡'e::tdegar-la amb judic ~ madur, ni
passat ni verd, Dl pueril ni senil.
ues eleccions diran després alió que
vol el poble, el qual és amb elles 1
està aprenent d'estimar quelcom.

OFICINES PER ARECTIFI·
CACIO DEL CENS
Esquerra Republicana
de catalunya
DISTRICTE 11
Oficines per a la rectificació del
cens electoral i Inclusió de noLis
votants
Agrupació Valencianista
d'Esquerra
(Aldana, 5, entresol. Olympla)
Cada dia, de 4 a 9 de ta mt
Centre d'Esquerra
Republicana
(Tapioles. 27>
centre d'E. R. del Port
<carretera. de Port, 409)
Cases Baratos Francesc Ferrar
(Carrer. 12 núm. 385)
centre cata&anista d ' Esquer~a
<Rambla Catalunya, 6, pral.)
Hores: de 10 a 1 i de 4 a 9

CENTRE REPUBLICA
DEL P~ISLET
Oficines per a la rectlllcacló
del cens, València, núm. 4·'l8

ESQUERRA
REPUBLICANA
Oficines:
Carrer de Sauts, número 114
Hores:
De les 3 de la tarda a les 12

--o-UNIO SOCIALISTA
DE CA1'A l UNYA
Oficines obertes per a inclusió
1 rectiticac1ó rlel cens electoral:
Portatenissa 7 1 9 <Sala Moreno> , Via Laietana, 6 <soterranis
del Bar NICE), Angels López
de Ayala, .o <Hostafrancs),
Secció de la U. S. C. Clot. València, 573.' Secció U. S. C. Horta, pla~ d'Eivissa, a

--oDFICINJl ELECTORAL
DEL DTE. PRIMER
El Casal d'Esquerra Republl·
cana del Districte Primer, Avinyó 29, pral., poss. a coneixement de tots els socis 1 simpatitzants que té obertes al seu
local les oficines d" r ectificació
del Cens Electoral
Hores de consulta: De les clno
de la tarda a les onze de la nit
Refusar-lo seria agreujar més encara
e1 ja !!ireu mal que pateix Espanya,
i amb ella la República, que és fa.talltl\t de la nostra llistòrla que no
tinga! descans possible previ. per
curt que sigUI.>>
Fac111tar1a la nota, t:l :;enyor de Unamuno s'ha. neg'lt a fer més ma.r>itestacions.

«Estimem com un repte al país el lliurament del Poder als enemics de la
República»
... diuen en una nota
raons que l'assistelxen. Els últims
1 recents que han motivat l'ú1t1ma
crisi parcial i la total d'ara, són de
tal naturalesa., que un elemental lOS·
tint de decòrum aconsella liquidar
per a sempre una situació polltica.
en la qual totes les forces del bloc
governamental apareixen inequlvocament repudiades pel pats, desitjós de veure's alliberat de tant d'oprobi.
La minoria socialista reafirma el
seu criteri de normalització constitucional, de Govern autènticament
r epublicà., de dissolució d'aquestes
Corts reaccionàries i de consulta immediata al cos electoral, 1 est~ma
com un repte al pais, en aquesta
gravissima crisi, el possible lliurament del Poder als enemics de la
Republica.
Hom us donarà una còpia de la
carta. a la una - ha acabat dient-,
perquè aquesta era l'hora en què
s'havia citat el r epresentant de la
mmona. i volem guardar les formes
i consideracions obligades.

Els socialistes justifiquen amb una carta
la no assistència a Palau
Madrid, 10.-A la una de la tarda ha arr1bat al Palau Nacional,
en representació de la minona socialista, el senyor Edmundo Lorenzo, que era portador d'un sobre que
ba lliurat a la Secretana general de
la Presidència de la República.
La carta que la minoria socialista
ha envt.at al secretari general de la
Pres1dèncla de la Repúbllca, per
rmtjà. del senyor Edmundo Lorenzo. diu aixi:
«Madrid, 10 de diciembre de 1935.
Excmo. S r. D. Rafael Sànchez Guerra, secretano genera! de la ~;>resi
dencia de la República.-Ml distingUldo amigo: He dado cuenta. a la
mmorla soc1allsta. de la indicaclón
que por conducto de usted nos ha
hecbo S. E. el Sr. Presidente de In
República para darle a. conocer en
consUlta. la opinión del grupo parlamentario, sobn~ la soluc1ón que
procede a la. criSis mlnistenal planteada y la minoria acaba de adoptar el sl¡uiente acuerdo:
»En la nota que con motivo de la

ACABEN LES CONSULTES
A contmuac10 tac11ità. als pen:r
distes la ~- .. ent nota., el cap del
Gabinet de Premsa:
-«En menys de vint-i-quatre hores han acabat totes les consultes.
Es possible que hi hagi ampliació
a diVersos fins 1 la. solució no t!S
farà. es¡:erar molt.»
En vista d 'ai::ò, els periodistes romangueren J. la porta del Palau.

-o--

Els socialistes no van a Palau

Des de les onze del mati fins a
tres quarts d 'una de la tarda ha
estat reunida al Congrés la mmona.
SOCialista. El senyor J¡ménez de
Asúa, que ha pres1dit la reunió, ha
ma.nlfestat als periodistes:
- Per les raons que s'exposen en
la carta en viada al seny ot secretari
de s. E. el President de la Hepublica, la rmnoria no acut a la consulta., i d'aquesta carta, després de
la una. us en serà. tacihtada una
còp1a. Però no slanifica alxò que
la minoria. hagi canv1at de enter!,
sinó que, pel contrari, manté el que
sempre ha tingut amb l'opm16 publica. Es a dir, que d'ença que les
actua.ls Corts, produ.te del suborn
1 de la coacclò, demostraren la seva
incompatibilitat amb el pals 1 la
seva mcapac1tat per a corlSOlldar Ja
R epublica democràtica i el seu lliu·
rament descarat a les castes teudais
de la monarqu1a, la mmoria parlamentà.na socialista. ve propugnant
la. :>eva dissoluc1ò. A1xl, menlr<J ci seu
consell ha estat desoït, s'han anat
acumulant fets confirmatiUs de les

pot esperar millora. en la representació nacional.
Segon. Ordenació de la Hisenda
en el sentit proposat pel Govern anterior, però subOrdinant-ne l'abast
als lúnits que imposa la necess1tat
del grup constant d'una majoria.
Podna realitzar-se una obra poc es·
pectacular, però molt útil al pals.
Tercer. Restabliment ple de les
garanties constitucionals, però usant amb l'energia deguda tots ets
mitjans normals del Poder públic
que encara no han estat posades a
prova per ésser més coneguda la suspensió.
Quart. Acoru de reforma constitucional, limitada a aquells punts
en què existelxl gairebé unanimitat.

cr1sls mi..lllSterial de septiembre úl·
t~mo publicó s. E. el Sr. Prestdente
de la República para manifestar s u
deseo de formar entonces un Ooblerno de concentraciòn ampha, conSignO que, a su juicw, estan dentro
del règ~men «desde la. mmo.na vasco-navarra y el Sr. Calderon por
un lado, a los soclalistas que siD renunciar a su ldea.rlo hayan vuelto
a. su actlvidad conforme a los métodos y cauces de las normas constitucwnaleS», y s1endo el Partldo so.
cialista Obrero Español una entidad
l.udivisible, esta mmoria, que le r epresenta. aeclina la mvitac10n que
se le ha hecho para ev1tar a s. E.
el escrüpulo de rec1bir al representante de elementos polltlcos que
el Jefe d el Sstado considera fu era
del règimen.
Lo que me apresuro a comunicar
a V. con el ruego perS<Inal de que
se me excuse por no concurrir a
Palacio, o1rec1endo el testunomo de
mi conslderac1ón. Su atmo. amigo.
seguro servidor, q. b. s. m .. (firma·
dol, Luis Jiménez de Asúa •

S'encarrega a Chapaprieta formar un
Govern amb el Bloc actual i no accepta
Madrid, 10. -- Acaba d'arribar al dc l'encàrrec 1 el senyor Martlnez
Palau Nacional el senyor Chapa.- de Velasco manifestà:
pneta.
-Ha. estat un encà.nec sense cap
S 'ha limitat a manifestar als pe- limit 1 a base d'aquestes Corts.
.~;iodistes que acudia cridat per S. E.
el President.
MARTINEZ DE VELASCO
VOL REFLEXIONAR
• • •
Madrid, 10. - A un quart de vult
Madrid, 10 < 5'45 tarda, urgent) .
- A la sortida. de Palau, el senyor arribà al Congrés el senyor Mart1·
Chapapr1eta, que, com es sap, havm nez de Velasco, el qual digué 1\ls
estat cnda.t per S. E. el President periodistes que anava a visitar el
de la República, ha manifestat als president de la Cambra.
-Heu fet aleuna gestió?
nemorosos penodistes que es~raven
-Cap. Ja. sabeu que jo sóc «ima ia porta del Palau d'Orient. que el
Pres1dent 11 havia. conferit novament partibus>>. M'he pres fins demà per
l'encàrrec de formar Govern, en con- a reflexionar. Parlaré amb el senyor
diCions polltlques aproximades a les Alba 1 després amb el ministre de
de la contextura de les Corts ac- la Guerra.
tuals, o si¡rul amb la continuació del
LA MINORIA SOCIALISTA
Bloc governamental.
ES REUNEIX
El senyor Chapaprieta ha manifesMadrid, 10. - A un quart de vuit
tat que. tot I sentint-se molt honorat per la confiança dispensada. ha.- de la nit quedà. reunida la minoria
vla declinat l'encàrrec per cons1derar scct.alista en una de les seccions del
que subsistien els mateixos motius C(Jngrés.
que han estat causa de la crisi.
A un quart de nou del vespre,
a<. e bà la reunió I el senyor LamonPda
digué que havien celebrat un
¿DESPRES
DE
CHAPA•
PRI ETA MARTINEZ DE no~.: ca.nvi d'impressions i que demà
a les dotze es tornarien a reunir.
VELASCO ?
Madrid, 10. -- A les 6'10 de la ta.rda d senyor Martínez de Velasco h~
S'HAVIA FET L' ENCARREC
A SANTIAGO ALBA'l
arribat al Palau Nacional. En ésser
Ma.drid, 10. -- El cap del Gabinet
lnterroga.t pels periodistes ha dit:
- Jo no sé res. He vingut crldllt de Premsa de la Presidència de la
per s. E. Seguidament ha entrat a H.epúbliCI'.. manifestà als periodistes
quil abans d'arribar el senyor Martfla cambra presidencial.
Hom creu que e: senyor Martínez n~ de Velasco a Palacio, el senyor
de Velasco rebrà. l'encàrrec de for- Alralà. Zamora celebrà una confel'~ncla telefónica amb el senyor Alba.
mar Govern.
Sembla que aquesta conferència
SESSIO llE CORTS RAPI• fou per a encarregar-li de formar Govern, la qual cooa el senyor Alba deDA I TRANQUIL.LA
Madrid, 10. -- A les quatre en cimà.
punt de la tarda s'obre la sessió dP.l
CHAPAPRIETA ACCEPTA·
Congrés. Presideiv el senyor Alba.
RIA UNA CARTERA AMB
Als escons pocs d!putats. El secrew.CERTES CONDICIO.NS
rl senyor Taboada llegeix una comtl·
Madrid, lO. -- Des del Congrés,
nicacló que diu que el Govern està
en crisi. Seguidament s'aixeca lo el senyor Mart1nez de Velasco es
tr<~slladà al Ministeri de Finances
sessió.
i en sortir, d igué:
- He vingut a can viar impressions
ELS CEDISTES, REUNITS
amb el senyor Chapaprleta. Hem
Madrid, 10. -- Al Ministeri de I& pE~
rlat tan afectuosament, com corGuerra s'han reunit amb el seny•>r re~pon
a la nostra calorosa amlstat,
Gll Robles, els s.:Jnyor~ Lucia, Sal- ¡>trquè
no ha estat solament un deumón, Jiménez FP.rnàndez I altres re de cortesia,
sinó d'afecte.
significats diputats. Han acordat
-I d'oferiment polltic? -se ll
normes de conducta a seguir tan preguntà.
aviat t:om es conegui l'encà.nec de
-D'ofe:iment politic -- respongué
formar Govern.
d'Ibtant • t:o n'hi hagué de cap melli\. Jo sé que si la salut del senyor
L'ENCARREC HA ESTAT president ho permet 1 Espanya el
FET A MARTINEZ DE VE· nccess1tés, coHabOraria.
LASCO A BASE DE LES
El gest del senyor Martlnez de VeCOfcTS ACTUALS
lasco, era contradictori en gran maMadl'ld, lO. -- A les set menys 20 nf.ra 1 en dir1gir-se al Ministeri de
de la tarda sorti el senyor Martlnez la Guerra. per a entrevistar-se amb
de Velas.;o de la Cambra Presiden- et cap de la c. E. D. A., els periodiscial 1 digué als periodistes:
tes parlaren uns moments amb el
-He estat encarregat de fo rmar senyor Chapaprieta., el qual a les
Govern, i jo he demanat al Presi- n•>mbrosts preguntes dels reporters,
dent de la. República algun temps r<.:::pongué:
per tal de reflexionar. Ara marxo
· -Hem canviat impressions com
a casa meva i després començaré les era natural. Jo crec que formarà Gogestions per tal de formar aquest VP-rn, la qual cosa jo no podria, però
Govern que se m 'ha encarregat.
ell si Jo n " podria perquè la CarnTambé digué el senyor Martínez t'ra hauria. d 't.prova.r-me els projecde Velas...o que a. les nou de la nit tt:s 1 pressupostos, 1 indiscutiblement
rebria a 1:!. sev:1. casa els informadors no seré ministre ni ocuparé cap càrper tal de donar-los compte de les rec, sinó se'm donen seguretats de
fer-ho.
seves gestions.
Hom li preguntà. sobre els termes
CABALES I COMENTARIS
Madrid, 10. -- Al Parlament impeLava. la desorientació sobre la posSit.le solució de 1.~ crisi. Es creu
C1Ue subsistiran les actuals Corts i
qut el Govern que es formi viurà al
r'~rlament amb el bloc.
DE LES
També es parlava. de la suspensió
ar:!s efectes de la Llei de Restricc•.ons, i es deia que quan un miniStre té al Parlament un autorització. pot fer ús d'ella o no, però si
la utllitz:.. i executa com ha ocorregut amb Ja Llei de Restriccions, es
~t suspendre la seva aplicació sense comptar amb les Corts. Sobre
aouest punt han girat les apreciaclons i alguns comentaris asseguraVI:..l que precisament l'actitud de la
Comissió de Pressupostos s'ha insDemà, dijous, dia 12, a les
plrat en aquest criteri, perquè la
deu ue la nlt donarà. una conat-va acció remisa en l'emissió de
dictàmen , tra perquè no volia. que
ferència, al local d'Actua ..ló
la Llei s'apllqués solament als funValencianista. d'Esquerra-, 1.1CIOnaris. D'ac! es deduïa. que potdana, 5, entresol. el diputat 1\l
ser es susciti algun debat en les
Parlament de Catalunya
P~lffieres ses:;tons del Parlament quan
JOAN B. SOLER I BRO,
es plantegi aques cas.
sobre el tema
NOM ES
ACCEPTANT-ME
POLITICA DE PREVISIO
INTEGRAMENT ELS CONCEPTES
l'E
LA MEVA NO·
A l'acte, que serà públic, qJ•.JTA TORNARE A ESSER
den invitats tots els centres
MINISTR E-- DIU CHAPAd 'Esquerra i simpatitzants
PRIETA
Madrid, 10. - L'entrevista del senyor Martlnez dc Velasco amb el
senyor Chapapríeta, al Ministeri de
Finances, ha durat un quart. El ;>risldent dimissionari ha acompanyat
fins a la porta. de l'ascensor el cap
agrari.
Demà, dijous, dla 12, donarà una. con.f::!rència, a. les deu
El senyor Martinez de Velasco h'l
dit. als periodistes.
de 1,. nit, al casat Gracleno N•·
- He vingut a canviar impressions
clonailsta Rèpubllcà. d'Esqueramb el senyor President, i bo hem
ra, ~osselló, 219
fet
tan afectuosament com cenesTema:
pon a la. nostra bona. amistat. He
vingut a complir un deure de corteQUE S' HA ~ ET I QUE CAL
sia l a saludar-lo D'oferta política
FER
PER LA CU LTURA
no n 'hi ha bagut cap, .3• bé Jo Ja sé
DEL POBLE
que sl ll ho permetés el seu estat
de salut el senvo~ Chapaprieta. •l'I

ELS ACTES
tSQUERRES

CONFERENCIA
DE JOAN B. SOLER I BRU

JAUME SERRA HUNTER

~UtRI~ ~f ~AHIA M~RIA
CARlAGENA
Excursió organitzada per

LA HUMANITAT
amb la cooperació tècnica
de "Viatges Catalònia"
l er. dia, 27 de desembre;
Sortida e.l mati de BARr
OELONA ca.:> a TARRAGONA I CASTELLO
<diuar>. A la tarda., continuació del viatge cap
a VALENCIA i ALACANT. Sui)ar i nit a
l'hotel. QuUòmetres ..... . 521
2on. dia, 28 de desembre:
Esmorzar l sortida al mati d'ALACANT !!ns a
CA.H.TAOE!'IA (dinar). A
la tarda, rontinuac1ó del
vt.atge fins a GRANADA.
Sopar • nit a l'hotel.
QUilòmetres .. .. .. . .. .. . .. .. .. 458
3er. dla, 29 de desembre:
Mat! lliure a 3RANADA.
Esmormr • dinar a l'llotel.
A la tard~, COLtmuaClÓ
fin3 a SEVILLA. Sopar I
nit a l'hotel. Q,.lllòmetres. 233
4art dia., :lO de dt:Sembre:
oEVILLA. Esmorza. a
l'hOttll. Sortida cap a
PUERTO
DE SA NTA
MARIA
:138 qullòmetresl. Ulnar. A la tarda
ret•Jrn u SEVILLA U38
quilometres, . Sopar 1 nit a
l'hOtel. QuUòmetres ...... 276
5è. dia, 31 de d~embre: Esmorzar l sortida cap a
CO.ttlJOBA <dmar). A la
tarJ.a, contmuaclo cap a
LINARES, \' ALDEPEfJAS,
MAURIDEJOS 1 MADRID Sop!U' I nlt a l'hotel. Quilòmetres ............ 546
6è. dia, primer de gener:
Esmorzar 1 so;:tir'J. r.ap a
GUADALAJ >\RA I SARA·
GOSSA <dinar ). A la tarda, continuació del viatge fins a. 1 ARCELONA
Quilòmetres .................. 628

Preu: 290'

Ptes.

INSCRIPCIONS:
LA HUMANITAT, «Viatges
;atalònial !Rambl&. Estudis 3ll.
Autocars Acero <Casanova 34>.
delxaria de prestar-me el seu conr.t~rs. cas que les circumstàncies jC:
pals ho fessin indispensable.
Un cop hagué abandonat el MiniS
teri de Finances tl senyor Mart!·
nez de Velasco, els informadors s 'han
entrevistat a.mb el senyor Chapa
prieta, el qual els ha manifestat:
- S·>lament hem tingut un canvi
d'impressions.
Contestant altres preguntes, el se
nyor Chapaprieta ha dit que no li
havia ofert cap cartera. Es clar, no
s'ha d'oblidar que no seré president
ni ministri:! mentrP no siguin acceptats íntegrament els conceptes con·
tinguts en la nota oficiosa que vaig
redactar ahir.
- Però vós gautiiu de bona salut?
- ¿Per qué em féu aquesta pregunta?
-- Perquè el senyor Martlnez de
Velasco din que acceptaríeu la coHaboracló personal si la vostra sal:.tt
us ho permetés.
- Ja l. ja.! -- ha exclamat el president dimissionari.
-- ¿Creieu que el senyor Martin.'!z
de Velasco aconseguirà formar Govern?
--Jo crec que sl
MARTINEZ DE VELASCO
COMPTA AMB L'AJUT DE
LA C. E. O A.
Madrid, 10. -- El senyor Martin.,z
de Velasco des del Ministeri de Fi·
nances s'ha dirigit cap al de Guerra,
on s'ha entrevistat amb el senyor
GU Robles. Acabada l'entrevish,
que ha durat mitja. hora. ambdós
junts han sirtlt a l'antedespatx.
Els periodistes han preguntat al
senyor Martínez de Velasco quina
impressió els podia donar. El senyor
Mnrtinez de Velasco, dirigint-se al
senyor Gil Robi es ha dit:
-- El senyor Gil Robles és qui
la pot donar.
El cap de la C. E. D. A., accedint a
aquesta Invitació, ha dit:
- Naturalment, «don José» ha tin·
gut la gentllesa de venir a veurem
per tal de canviar impressions
hem anibat a ur. acord, com era
d'esperar. Naturalment. compta ami:>
l'ajut de la C. E. D. A. Però, ara bé:
com que la majoria no es compon
solament de nosaltres llem de comptar amb els altres grups que la ntegren. El propòsli. del senyor Martlnez de Velasco, amb el qual coin·
cidelxo en absolut, és que el Govern
que es formi cal que valg com més
aviat mlllor a les Corts.
Després els pe: iodistes han oiemanat ai senyor GH Robles una
ampllació de la referència, I el mlnlstre de la Guerra ha contestat que
el que eL-; la podia donar era ~
senyor Ma>tfnez de Velasco.
-- Sou optimistl\?
- Ho sóc per naturalesa.
¿S'entrevistarà. a;:a el senyor
Martínez de Velasco amb el senyor
Lerroux?
- Això jo no ho sé.
- Es que en fer aquesta pregunta -- han dit el. periodistes -- el
que volem és obtenl!' una orientació
runb referència al partit radical
- J o - ha contP.stat el senyor
Gil Robles - no us puc donar m.;s
referències que les que es referelxen
a la C. E. D. A.
Els periodlstes han insistit. tot
dient que la seva p;egunta es referia a la suposada escissió del part1t
radical.
-- No tinc la més lleu noticia d'això, perquè per a mi és molt fonamental no entrar er. els problemes
int,.riors dels altre::: partits.

n,

tia &e•lu diarJ de la nit: ·I JLTI]t.IA ·n oRA

la humanital
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EL CONTE DE MAl ACABAR ...

Es conside ra segur el fracàs de Martínez de Velasco...
o

... a desgrat de les bones paraules de Gli
Robles i A lba i dels bons desigs de la minoria
radical
-· ¿No n 'heu parlat d'aquesta. entrevista?
-No.
- ¿Però consultara amb el seny?r
Lerroux?
- Això depèn .:iel senyor Martínez de Velasco, t:l q.Jal m'ha IUlUncia.t el seu propòs,t de conferenn,u
ami:> els altres ca,.os de gr.Jps majoritaris.
- Es que nom diu - han insistit
els period!stes - que la minoria ,·a
dical , tal com està '!OllSituïda, desapareix.
D'això repeteixo que no en sé
res.
MARTINEZ DE VELASCO
NO PODRA ASSEGURAR
RES FINS AQUEST MATI

Madri, 10. - A un quart de deu
d~ la nit foren rebuts eis per10d1stes
pel cap del partit agrari al seu domicili
Li demanaren wm orientació per
a l'organització dels treballs de la
nit, i el senyor Martlnez de Velasco
assegurà que aquestn. nit no passaria res, ja que romandria a casa
seva, de Ja qual no sort1r1a fins demà pel mati.
-¿l si algú us cridés per telèfon?
-Amb aquest cas, hauré de contestar. l Sl QUl em delllana és el senyor president de Ja República eru
posaria Immediatament a la seva
disposiCió. Crec que no hi haurà res
de tot aLXò, 1 puc afirmar que no
sortiré de casa.
Els mformadors polítics li digueren que si ms15t1en en aquesta pregunta. era. degut a. recordar que en
l'altra. crui també digue que no sortina de casa. 1 a. IWtja nit es presentà al doiWclli del cap de l'Estat.
El senyor Martlnez de Velasco dtgue que aquest ca.s no passaria ara.
-Es que desitjaríem - digué un
altre penodlsta - que ens donesslu
w1a seguretat, perquè no erlS agradaria gens que demà aparegués algun periòdtc i digués que ha.vieu declinat l'encàrrec, o, pel contrari, que

Compro
pells de comh, tan en bot com
en P1111 planxada per a. pelleteria. Guineus 1 fouines en gran
escala. La ràbrlca que més bé
paga aquestes pells
Antoní RouM,
Gràcia. Teaèfon IOUI

acceptàveu i quil anàveu a formar
nou Govern.
-Jo l'unic que us puc dir que demà tots els periòdics portaran la
mateixa informació, ja que no hi
haurà res de nou.
Alegi que havia. de veure els senyors Leuoux i Melquiades Alvarez
i que ho tarà deaui. al matí. Jo sortiré de casn. meva. a. les deu o bé
a dos qua1·ts d'onze i em dlrigué
a. vew·e el senyor Alvarez, l després
fare el matetx amb el senyor Alexandre. Ja sabeu que m'he pres unes
hores per a. refleXlonar i a. aquestes
hort!s no hi ba res en definitiva encara. D'ac! a. demà us asseguro que
no s ucceirà res, ja que necesstto refleXIonar.
Un penOdista ll digué si, com que
aquesta nit no anava a r ealltzar cap
gestió, ta visita que demà fana al
Presidem de la República seria motiu per a. avança r que acceptava.
l'encurrec de formar G overn.
-Repeteixo que, per ara, no hi ha
res i que n1e'm vaig a. retleXionar.
Els periodiStes li wgueren desprlls
que el senyor Gil Robies eis hav1a
indlcat que podla. factlltar-los algunes orientactons en les gestions a
realitzar, i contest.'\ que la seva. entrevista a.mb el senyor Gil Robles
havia. quedat exactament reflectida
en la. conversa que el cap de la
Ceda haVIa. tingut en la seva conversa. amb els informadors. M'ba.
ofert l'ajut de Ja Ceda per a. presentar-se amb tota. rapidesa a. aquest~
Corts.
Penseu entrevistar-vos amb el senyor
Cambó?
- Ea clar, m'oblldava de dJr-vos-ho.
Ho tar6 demt. en el <:83 que ea decideiXI
l'encàrrec de torr ,.- ü<lvem. El meu pla
per a demt. ~ / -.egüent: Sortiré prop
de les deu, anlru Cl1rectament al domiciU dei senyor President de la República
per a donar-U compte de la resposta definitiva, concreta eobre l'ofertment de
formar Govern. Sl accepto aquest, faré
les geetlo1111 oportunes 1 visitaré en primer lloc ela senyora Alvarez I Lerroux 1
després el senyor Cl m bó. Podeu estar segurs que tinc el dccldJt propòsit de no
realitzar n1 pract1car cap geatló durant
nquesta 'llit.
SERA POSSmLE FORI\IAR
UN GOVERN MAJORITARI?

Madrid, 10. - S'ha parlat en el
Parlament per alguns diputats de
la formació d'un govern majoritari.

Verl"tauat, 29,

«A B C» ACONSELLA LA
CEDA . QUE NO GOVERNI •••
Madrtd, 10. - «A.B.C.•, dCEpres
d'exposar la sit·tació actua.t del bloc,
diu que el aovem ~ue es consutue!Ju tindrè. com a uruca. IDlSSió .a
d'arnbar a. la meta. de la dlssoluCló
de les Corts, suicidi amb el qual hom
rematarà el desballestament de tants
afanys 1 la. dilap1Jaclò de tants entusJa~mes com s'acumularen en l•.s
mal aprofitades eleccions del novembre del 1933.
Respecte a. la composició del nou
Govern, és de presumir, diu, que sigui semblant a. la deis antenats.
Cons1dera que entranya un gravíssim problema. dona r ei Poder a 1a
Ceda. Governant la Ceda, sense oooperació, comprometria. el seu esdevenidor i amb ell el ..:e moltes coses
que a. aquest esdevenidor estan 1,1gades 1 a les qt.als perjudlcar1a. t1
seu fracàs, com les han perjudlcat
les ben inte:lcionades falles en Qllé
la Ceda. ha catgut. Solament amb
una lerma deCJsió, amb el propòsit
increbantable 1 esforçat d'arrtbar all!
on sigw prec1s per a salvar Espa nya
i amb Espanya les essències espanyoles, amb ànim de complir el designi
l de seguir la ruta que en el ...eu
generós 1 stmp:lt:c entusiasme marquen els nuclís de la. JAP. En demanar tot el Poder per al cap podria. resultar profitós que la. Ceda. assumis totalment el Poder. Però si •.o
han d'ésser aques..... el camí 1 el to,
SL hom ha de segwr governant feblement 1 amb sordina, amb aquella
temença que ha r:ulaguanyat l'esforç
magn!IIc que l'Exèrcit i les forces
defensores de l'ordre empraren per
a vèncer la. rebellia antipatriòtica 1
antisocial d 'o ctubre, bé farà la ~da.
en no escometre una empresa que
exigeix una empenta. i una energta
incompatibles amb aquesta prudencia de Ja. ca.ru que ve exercttant
com a màxima virtut caractertsttca,
obl!dant els anetemes de l'Evangeli.
Per últim, diu que seria oposat '
wta. lògica. constltucJOna.l que el Podet fos lliurnt a qw a. penes compta
a. lt Cambra. am~ més representació
que la. pr-lpia. 1 personalJ
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Un Govern lllajorltari és el que
compta. amb Ja. meitat més un dels
vots de Ja Cambra. La Cambra. es
composa de 473 dipu\ats, però com
que hi ha 34 vacants, el nombre
total de diput.ats es de 439, 1 la meitat mes un són 221.
Actualment la Cambra es composa de la següent manera: Populars
agraris, 113; radicals, 72; sociallstes, 50; agraris, 28; regionalistes, 24;
Uruó Repubhcana, 20; Tradicionalistes, 20; Renovació Espanyola, 14;
Grup d'independents de D. Abillo
Calcteron . 14 ; republlcans conservadors, 12; lzquierda Republicana, 10;
Regionalistes bascos, 10;
&publicatlS liberals demòcra tes, 10; &publlcans independents, 10; Independents, 3; Nacionalistes espanyols, 1;
Comunistes 1; Liberals monà rquics,
1; i sense classificar, 6.
- Es pot formar un Govern lllajorit:ln? Si eis radicals no estan dividits, és indubtable. Entre els radicals, cedistes, agraris, liberals demòcrates i regionalistes, sumen 247 i en
sobren, per tant, 26. En altre cas, no
h1 ha. possibilitat d'un Govern majoritari.
L ES CORTS HAURAN DE
ROMANDRE OBERTES
D~CORD AMB LA CON.
TITUCIO

Madrid, 10. - Com sigui que tots
els comentaris respecte a. la formació de Govern giren en tom a la.
possibilitat de la. continuació de les
Corts, hem procurat assabentar-nos
degudament.
Per ta.l d'esvanir dubtes 1 interpretacions, podem assegurar, segons
ens manifestà una. alta. personalitat
polltica a. última. hora. de la. nit, que
Jes Corts han de rolllandre obertes
forçosament. Molts diputats Ignoren
i també algun ministre, que en el
mes de juliol de l'any 1934, davant
de dubtes sorgits sobre aquest problema, el president de les Corts va.
ordenar a la secretaria tècnica. d .1
Parlament, un informe sobre el particular. Com hom sap, la. secretaria
tècnica. està composta. per emments
lletrats, que, interpretant la. Constitució, donaren un informe ampllssim, el qual hem pogut conèixer integrament aquesta. nit, i segons el
qual el Poder executiu no pot en cap
moment suspendre les tasques parlamentàries, sinó d'acord amb els
preceptes constitucionals, 1 com sigui que la Constitució en eis seus

articles pertinents, en aquest .cas de- [
:fineix de una manera. clara 1 terminant que en aquest perlode de Corts
solament poden estar suspeses du-
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La doctrina. és impecable, 1 únlca-

~~~e~~~~ t~r~~~tE:~ s~

fi.OI.tivament, i mai el poder executiu
Preguntat el senyor Alba. referent
al <:ritert que podria adoptar la
cambra en aquest sentit, respongué
q •.e ell no havia polsat l'opinió ni
dt:lllanat crit.eri, i que per tant res
no es podia. afirmar en dit :;entlt.
Ara bé, afegi, la. doctrina. és innegab·• ment constitucional i convé que
es sàpiga per a. desfer tota mena
d'equivoc i falses interpretacions.
L'informe de la Secretaria. tècnica.
es donarà a conèixer demà a la nit.
EL FINAL DE LA CRISI ES
INSOSPITA·,· DIU UN~
PERSONALITAT POLITICA

Madrid, 10. - Alguns informadors
polítics s'han entreviStat, a darrera
bon de la uit, amb una determin'lda personalitat,
han pogut saber
que el destacat diputat, agrari ..enyor Ramera Radigales, per encàrrec del senyor Mertinez de Velasco,
havia acudit a.l domicili d 'algurlS
caps politics amb determ.nada g~
tió que li ha. confiat el seu cap polític.
En efecte, arran d'aquestes conferèn=ies, hem pagat observar que un
dels consultats pel senyor Romero
Rac!igales mostravg, força satisfacció,
1 interrogat ens ha manifestat que
la crisi serà molt laboriosa, 1 que
possiblement quedr.rà resolta. el dljous a la nit oserà
el divendres
1 que el final
insospitat.al mati,
Com que li hem dit, perquè és noUcla conegurta, que la. reunió celebrada inopina.dam.mt per la minorta
socialista., era deguda. al fet que '!I
seny0r Sànchez Romàn havia. avisat
que seria. encarregat de formar Govern el senyor P01tela Va.lladares, el
cap polític aHudlt ens ha. contesta.~:
- No en féu cas . Repeteixo que f'l
fina.l de la. crisi és lnsosplt.at 1 que
jo seg-.Jclxo essent optimista.

HORA
IMPRESSIO D'ULTIIJA
IJI
Madrid, 11 (1'30 m.) - La impressió a. primera. bora. de la. ma t1
na.da. és que 1!. solució de la. crist
depèn que el senyor Gil Robles
mantingui en el dia d'avui la colla
boració al Govern que pensi formar el senyor Martínez de Velasco
No es pot aventurar cap pronòstic,
Impedint concretar res. Es segur que
el senyor Martínez de Velasco continuarà les seves ¡estions duant el
mati
però s'asseaura. que declinarà al migdia.

l'fSCISSIO Al PARTIT RADICAL ES UN FET

,

Segons Pérez Madrigal, nomes falta als
e S e 1S S 1O n I S te S trobar el S e U Ca p V ·I 5 I• bIe
..

~
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La notíci a - diu - és absolutament certa
Madrid, 10. - El senyor Pérez
Madrigal en conversar amb els periodistes al Congrés digué aquesLa
tarda. que tot ei que es ve rumoreiant respecte a1 partit radical, €S
absolutament cert. El que ocorre
- afegi- és qu ~ els escissionistes no
troben el cap vls!ble que els dirigeixi.
AFIRMA CI ONS
NEGAT:·
V ES. - EN TOT CAS SE·
RI EN 45 ELS DIPUTATS
QUE ES SEPARARIEN D E L
PARTIT

Madrid, 10. - Aquesta tarda al
Congrés ·s parlà deis rumors d'escissió del partit radical. En un grup
de diputats del qua.! formaven part
un radical, es parlava d'això 1 s'ensenyava. una. llista. que circulava. pel
Cor.grés de diputats ortodoxos 1 heterodoxos. Es digué que hi havia. un
nombrós grup integrat per uns 45
diputats, que no conformes amb els
últilns escteveniments, pensen recabar la. seva. llibertat d'acció per tal
d'agrupar-$e possiblement entorn dt-l
senyor Alba. Queda un altre grup
dP 25 radicals fidels al senyor Lerroux i un altre gmp més redurt que
quedaria com a. independent, amb
vistes, segons s'afirma, a. sumar-se
després a. algun dels partits del bloc.
El senyor Rey Mora, deanenti t..'1
absolut que s 'estiguin celebrant reunions aquests dies entre alguns diputats, no conformes amb el criteri
del cap del part1t.
Com que un periodista l'adverti
que ell havia. vist sortir diversos
membres de la. minoria radical 1e
~a del senyo· Hidalgo, digué:
- El ft: · que uns quants companys
de minoria es reuneu:en a casa d'un
senyor diputat radical, no vol dir

que es vagin a. prendre decisl.ons
extremes.
Preguntat després el senyor Guerra del Rlo sobre Sl s'havia celebrat
alguna reuntó d dlputats al domic1l del senyor Ler•oux, ho desmenti 1
ctlgué que alguns diputats radicals,
entre elis eu, han VlSitat el seu cap
aquest mati, però sense altre objecte
que el d'una. visita de pura cortesta.
Per últim altres diputats radicalS
desmentir".n que es pensés a reorganitzar el partit i celebrar aquesta
nit un àp~t per t~l de decidir sobre
aquest particular.
El diputat senya VIllanueva negà
rodonament que s'anés a. l'esct:iSió.
Els que tnl cosa asseguraven, eis que
semb;a. q'..le capitanejaven la. idea,
han esta~ els primers a. anar a oterir-se al senyor Lerroux incondictonalment ta.J corr era d'esperar. A
més aquest recompte que es ta. d'uns
50 diputats fou fet d'una manera tan
poc serios::, que denotava per la. seva
mateixa. factura. la no conslstncia
que hauria de tenir. Es basava. no
en el propòsit decidit de separar-6e
de: senyor Lerroux, sinó com una.
expressió del seu propi sentir, una
contrarietat, i eis que aleshores una.
mica. prt:cipita.dament propalaren !
volgueren do':lar cos a una idea. d '~
cissió, acollien aquelles manifestaciorlS de contrarietat com una. adhesió a.ls seus propòsits, i com un no~
bre més que sumaven l'escisSió. Per
altra part sl algú aixequés al partit radie bandera d 'escissió no assoliria agrupar més que deu o dotze
diputats, i aquests serien eis que no
compten amb la. seva acta segura,
per la. qual cosa Ja. ::eva. separació
no representaria. res en les futures
Corts.

El senyor Jalon, parlant d'aquest

assumpte, deia:
- Aquesta separació ja l'havia. prevista feia div~os mesos i amb tota
claredat ·raig plantejar el problema
del sanejament del partit en una
reunió cèlebre de la minoria, convacada a conseqüència de la. denúncia. de Stra.uss.

ELS DOS GRUPS SERVI·
A lEN
ELS
INTERESSOS
DEL BLO¡_,

Madrid, 10. - L'última. lmpresstó
sobre el problema. dels radicals, que
han pogut recollir els pertodlstes,
és que en el ca.s que s'arribés a la
ruptura de la. unió radical, es formarien dos partit ; 1 eis dos es considerarien adscrits a la poUUca del
bloc i obligats a. servir a.mb els seus
vots al Parlament el Govern bJoqulsta que es fonnés.
L'ESCISSIO SERA CONE·
GUDA OUAN S'HAGI R E·
SOLT LA CRISI

Per tal de prorrogar 1estat d'alarma
a Madrid, Barcelona i·Aslúties
1

Madrid, 10. - Demà. serà convocada la Diputació permanent de les
Corts, per tal de prorrogar el3 estats
d'alarma a Madrid, Barcelona. i A3túries. Els seus components estan eltats per a. demà, per si no hi hagués
nombre suficient i s'hagués de ajornar definitivament la reunió per al
dia 12, to~J. vegada que el dia. 13

Durnnt t<>t el matí d 'ahir circularen per Ja no:;t::a ciutat tota mena
de versions referents .l. WlS trets que
s'havien sentit cap allà a. les nou.
El repòrter hi acudi 1 pogué recollir, encara, mcltes dades de l'ocorregut. La nostra. informació, però no
er::; és possible publicar i ens hem
de limitar a inserir Ja.
NOTA OFICIOSA DE LA POLICIA

Diu aixi:
Aquest lllati ha. ocol'regut un lamentable fet pels voltants del Baixador del Passeig de Gràcia, a conseqüència del qual han resultat ducs
persones ferides, encara que, afortunadament, no de gravetat.
La versió del que ha ocorregut és
la següent:
Sobre les nor d 'aquest maU, enfront de l'edifici de la Soctetat Anònima Cros, del Passeig de Gràcia,
numero 6J s'ha. produït un fet del
qual concretament solament es po~
di
ha
à
r que
es¡;at una dese rrega. feta amb pistoles metralladores, a conseqUèncla de la qual ha. resultat ferit en utl:l. mà. t en una cuixa un
VJanant anomenat Narc1s Ba.rdaji.
Els autors deis dispars varen marxar Passeig de Gràcia amunt, fins
el carrer de València. on pujaren a
l'automòbil 2.840 G, marca Essex, matricula que s'ha comprovat que era
falsa., puix que a sota en portava. una.
L

El diumenge. passat. el ma.u. va.
reunir-se a. la. capitalitat del districte la. Comarca• d'Igualada d'Es·
querra Republicana. de Catalunya..
Presidi la. reunió el senyor Pi Sunyer en representació de la. ComJssió Executiva. del Partit, i assistiren
el senyor Sellès, de la. Federació de
Barcelona-circumscripció i el diputat senyor Riera. Circumstàncies
alienes a. la. seva. voluntat Impediren
d' · tir hi
8SSls - al diputat del districte
senyor Aragay, el qual s'adherl expresament a. l'acte.
Totes les poblacions de la comarca estigueren r epresentades a. Ja. re-

DAVANT LA PROPOSTA
FRANCO - BRITANICA
Abissínia no .s' ~vindrà a en.

taular negoc1.ae1ons de Pau,
me~tre. qued1 un sol soldat
1tahà al seu territori

Adc1s Abeba, ..0. - Un P<lrtant
Madrid, 10. - Demà es reunirà la.
Diputació Permanent de les Corts oficial. ha manifestat aq.1esta ~
per a. emetre dictamen sobre la pas- el segilent: «Es molt poe Probabiè
q· Abi~::;fnia no s'avingl a entaui
sibllitat de suspensió de les Corts.
negociacions de pau mentre QUedi :
sol so:dat 1talià en el seu temtorl.
La lnfc·rmació segons la qual S'in.
elou en les proposicions de Pau 1.
cessió a. !tàlia. del territori de l'~
gnden, l'acollim els abissinis llltlb v
ritable g-.icla, donat el cas que
itl<lla.ns gatrebé no han cons
avançar en aquesta. provincia : :
d!onal des que s'iniciaren les h~
t llitats1 . no obstant disposar de ¡ra¡¡
quantit:lt de tancs 1 avions i tlao:
t1.\-se d 'un territori completam-•
p!a.»
.....
La. declaració que Precedeix 'la
causat gran sensació als cercles ,._
altra: la 8.833 SE.
tra.ngers d'Addis Abella.
El cotxe ha marxat pel carrer de
València en direcció al de Claris, on «Unión Radio» sancionada
ha. topat amb una camioneta I ha.
I · · tr d G
quedat mutilitza•. Aleshores els seus pe mm1s e e
overnació
ocupants han descendit d'ell 1 han
Madrid, 11 (1'30 m.) - El ministre 41
marxat pel mateix carrer de Claris la Governació ha facUltat aquesta, lli&•
fins al d'Aragó. En arríbclr en aquest tlnada la següent nota:
ha.n estat vistos per una. parella. cte
«Por ho.ber dado publ1c1C1ad Unión 8&dJo de Madrld a clerta noticia eln paaar.
Seguretat que havia. acudit en sen- la a la censura, he dtapuesto 1a euspe •
11
tir les veus d'alarma.
slón de lea emlelonea de esta entt<lad duEntre els guàrdies i els malfactors rante el dia de hoy.•
s'ha. creuat un tiroteig i els pistolers
A continuació s'ha lamentat que ta
han t<>rnat a fugir, passant per da- un penòd.J.c del mati • 'hacuéa publ!c:q
vant de l'estafeta de Correus. Han un comentarl 8 certa foto&:ra!la en la
ba.txat les escales del Baixador, com qual apareix l'actor Valent. León enu.
els ~enyora ~laza.r Alonao I on RobJ-.
sl anessin a prendre el tren.
el qual comen~rl acaba amb unes f'-·
Registrats minuciosament els va- ses de pèa¡lm gust en l'ordre 10c1a1 1 In·
gons que hi havt•. en aquell lloc, no Jurtoees en el legal, per &I eenyor Gil
s'ha trobat rastre dels fugitius.
Robles. H& afegtt que no podJ& adoptar
A més del trarlSeünt Narcis Bar- mesures contra el perlòd.lc perqu~ l ' •
d ¡ ha.
¡
bé
d
crit havia estat autoritzat per la 0811•
a.j ,
resu tat tam
feri a per sura, però que en vlrt.t. d'atxò 1 1e1111
un dispar Ja nena Francesca Lour- perJudJcl de la 6allcló que el senyor ou
des Elai, la. qual després de curada Robles exerciti, s 'ha vist obllgat a decrea la. casa de Socors de la Ronda. tar el ceSSI d'empleu laou del funcionari
de Sant Pere, ha. passat al seu do- que autoritzà la publicació.
micill. L'altre ferit també ha estat
-Es llbtlma -ha ategt.t- que la pu.
traslladat a. la. seva. casa del poble sló polltlca no at.ptga tancar-ee en eis tel'de Cubelles.
mes de cortesia que aón indispenaabltl
Dintre àel cotxe abandonat hom a la vida social.
hi ha trobat un regular nombre rte
carregadors de pistola metralladora,
més cté 250 cartutxos 1 uns berenars
embolicats am'l paper, consistents E.!l
truites, llesques de pa. 1 fuet.

et

L'AFER DEL SUPOSAT ESPY
INTERNACIONAL

Ahir estigué & Prefectura el coman<ia.nt Capdevila, jutge instructor
dc la. causa. per suposat espionatgt
o contraban d'armes contra el súbdit suec Sten Bmathera.
El motiu de l't-stada en aquell centre oficial fou el de reconèixer q
<!')cuments que hi havia. a Ja maleta
propietat del detingut.
unió, demostradora de la puixança
TJesmentada. dlllgènc:ta durà prop
que en ella tenen els ideals d'Es- de due.J hores.
querra I la. força mantinguda. intacte, del Partit. Després d'unes paraules d'explicació sobre orientacions
pol!tiques i d'un llarg canvi d'impressions sobre els problemes més
COMPANYIA
importants del moment, s'exposaren
HISPANO-AMER ICANA
encertades iniciatives per a. !er enD'ELECTRI CITAT, S. A
cara més completa l'organitzactó
El Consell d'Administració cel•
del Partit. La. reunió deixà veure brat en aquesta data., en virtut dt
que Ja. gran majoria d'Igualada 1 l'autorització atorgada per la Juot.a
General Extraordinària. del primer
Ja seva comarca estan decididament de desembre del 1923, ratificada per
al costat d'Esquerra Republicana. de la. de 1'11 de desembre del 1924, ba
acordat npartir als accionistes d'a.catalunya.
questa. Companyia. la. quantitat de 31
pesos moneda nacional argentina a
les accions sèries A B i C i 4 pesal
moneda. nacional argentina a les a.>
clons sèries D I E a compte del .11·
vldend corrt-sponent a l'exercici 1935.
El dividend es pagarà a partir del
dia 20 de desembre del 1935, contts
presentació del c:.pó núm. 29, a lel
Oficines de la Companyia a BuenOI
Aires Ba.lcarce, 184.
A Espanya. es pagarà, als Bald
indicats, la. seva. equivalència. en P~
setes calculada sobre la base d..
canVi del Peso per a. xecs sobre Bufo
nos Aires en. el di& de la presentr.7 del corrent, en tornar a. la. Compa- ció del cupó.
nyia de Jesús e: que c.vtú formen els
Eis Bancs estrangers, que t.atnb'
Gn1ps Esoolars de Sarrià Casp 1 s'Indiquen, pagaran els cupons a ~
I ~-,,·lló mantf~..sta. a l'opillló públi- cló dels P'lSSeïdors estrangers en tUl
ca.:
xec sobre B-uenos Aires o en altreldel
«Que l'aplicació d'aquest Decret a- divises sobre la base del canvi
fectarà milers d'alumnes, infants 1 Peso a. Borsa. per als xecs sobl't
adults de les clas;es diilrnes i noc- Buenos Aires en el dia de Ja ~
dels cupons
turna.; que restaran sense e600la. al sentació
Els Bancs encarregats del veP
cap de quatre anys d 'haver e3tat ment
del dividend són ela segifenlfl
patrimoni de la nostra c:tutat, pel' la.
MADRID:
qual cosa, adreça. el crit d'alerta a A Banco
Espaiiol de CrédiW.
Lots eis pares dt s alumnes a.ssistents
Banco Urquljo.
als esmentats Grup3, i als adultes de
Banco de Vtzcaya.
les classes de ni., per a. fer palesa Ja. A BARCELONA:
nost:-a. disconformitat amb l'esmenS. A. Arnús Garl.
tat decret en tots els terrenys de A BILBA~)·
l'acUvitat.
Barco de Vizcaya.
No podem consentir que els drets A BRUSSEL.LES :
de la. clutat, damunt deis Grups esBanque dè Bruxelles.
rue.•ta.ts. quedin esmicolats, planteCasse! et Cie.
jant d 'aquesta manera un greu problema. al ja existent de l'Instrucció A ~~e Brwc.elles, S . A~ Stè•
Pública, ta.nt de temps arreconat, en d'Anvers ancienrement BanqU I
s Jg<': l lloc, per ¡;: .•rt de tots eis go- Centrale >\nversoise.
__.
v: rnants qu~ s'ban vingut succeint A BERL!N I ALTRES PLAv.,..
fins a l'adveniment del nou règim.
ALEMANYES:
Cal que ..ats els a.fect~ts. pel DeDeutsche Banlt und Disconto a.
cret aHudit, promoguin una. forta sellschaft.
cam!'anya en totes les esferes on sl- A LUXEMBURG.
qul possible, una vibració en favor
Banque Internatlonale l LUXeDl"
d'uns alumne.; que es veuran pnvat3 bourg.
de. l'escola i d'uns professors que es A FRANKFURT s/M.:
que. ·an sense poder exercir, la tasDeutsche Bank und Disconto Qr
ca que en tant d·wtnusme han Vin- sellschaft, Filiale Frankfurt.
,.gut portant a terme, amb comp!eta. A ZURIC I ALTRES PLAv_.
satl:>accló del3 alumnes de les clasSVISSES·
ses è.l dia i de nit.
Crccut Suisse.
A
AMSTERDAM:
Els :-!w.. dels altres Grups EsMendeissohn
& r.o. Amsterdalll·
colnr.s, estan e~:~=etament solidaritNederlandsche Handel Maat.!:chSP
zats, amb llurJ companys, amena~--> dl
çats pe! decret motiu de totes aques- pij N. V.
Handel Maatschappl.j H. Alucu
t • pro~tes 1 'Ilanifesten que els IV
J<tdaran en tota. oompanya que hom Bary & Co. N. V.
LONDRES :
emprengui ¡,er tal d'aconseguir l'a- A Midland
Bnnk Ltd.
null~ió deis perniCiiosos efectes que
Barcla.ys
Bank Ltd.
<>CaSJonaran a. la Cultura popular
J
.
Henry
Schroeder & CO.
l' · .'lic· · ~ de l'esmentat Decret.
NOVA YORK :
Esperem que la. premsa, la gran A Guaranty
Co.
ronsa Ciutadana 1 totes les entitats A BUENOS Trust.
AmES
cu: turals es donaran compte de la
Oficines de la Company!S.
transcendènciJ. del m~t 1 aporta:Madrid , 9 desen brc 1935. ___...
ran el seu nonml ajut a. la. noble
El secretari del c -..
caust-. · . d~ ::msa.r la cultura del ' lOd' Admimsll'aCIO
o&J
blc.:t
MIQUEL VifiAL GUARDI

ANUNCIS OFICIALS

La protesta pel decret que
retorna als jesuïtes els Grups
Escolars

La SaIa primera
.
de l'AUd'è
I np~~ J~i s~y~A1:x=:t~~ cia de Ciudad Real es declaroux ens han manifestat aquesta nit
ra incompetent
¿,ES PRETEN TREURE IMPORTANCIA A L'ESCISSIO'l
1

e

TAMBE ES PARLARA DE
LA POSSIEILITAT DE TAN·
CkR LES CORTS

Ultima Hora

Una important reunió política
a Igualada

La causa contra
Gonzàlez Peña

un íntim del cap radical que s'ha
fantasiejat molt t>rran de la. pretesa
dissensió regis trada. al dit partit. La.
personalitat de referència ha manifestat que els disconformes amb la.
polltica seguida. fins ara pel partit
radical són únicament en nombre
de vuit o deu, i afegl que el seny
Alb h via tif
or
a a
ra ica.t 1a seva. lleialtat
l disciplina. a.l senyor Alexandre Lerroux. Acabà dient que molt_, dels
Samper i els senyors Hidalgo 1 Pa- esmentats
dissidents han negat roreja Yebenes que són els que diri- t d
t
geixen allò que s'intenta portar a. a~t~en que ha.g!n adoptat tal
cap en el partit radical, el VISitaren
i li donaren compte de tot el trac: A
LLISTA
PROBABLE
tat fins el moment. LI Indicaren que
DELS QUE PENSE N SE·
comptavc.n am'J l'adhesió de i3 diPARAR·SE DE LERROUX
putats del grup.
Madrid, •o. - S'ha continuat coPer aquesta nit està convocat llD
àpat al qual ~isUran els elements m~ntant el plet que sembla. té planminoria radical 1 es citen
que, segor:s tote; les probabilitats lPJat a.la disconformes
a.mb la poUse separa.·an del partit. Es calcula ccm
tica segwda fins ara pel partit, uo
el nombre d 'aquests entre 40 o 50.
en el que f:S refereb: oJ bloc, sinó a
S'havia dit que el senyor Alba dl- altres
gest10ns, al~ senyors Alba Alr1giria. aquest nucli, però per ara no etilà
Espinosa, Alfaro, Alvarez Menhi ha. res d'això ja que tenen el de- dizàbal, Anna.sa, Arrazola, Bardajl,
cidit prc..JÒsit de formar un direc- Barquero, Becerra., Blanc, Carrasca!,
tori 1 no de tenir un cap.
Montero, Carrasco. Cazorla, Casara,
Els diputats que formen aquest Escribano, Gaspar La.usin, Hida.lgo,
grup pertanyen a Segòvia, Càceres, Lambies, López VareJa, Llorenç ParBadajoz, Granada, Cuenca, Huelva, do Ma.richa.l, Moraita, Ochando, 1e
Màlaga, Almena, Jaen, Valènc1a, Pablo B<anco, Pa!a.u Prueja YebeCastelló Pontevef.ra, Lugo, Oren:;e, nP.:::, Past¡ual Cordero, Pe\re, ReboAlbacete, Tarragona, Guadalajara, lLir, Rey M.xa, Rico Yebenes, R<.ng
Ibn.ñez, Salgado, Salma, Samper,
Múrcia, Tenerife i Sarag0558.
S:.nz Bla.nco. Sierra Rusta.rn.J:o, S1erSembla que un deis primers acord3 ra Mart.inez,
Tuñon de Lara. i Vega
que han adoptat és el de recolzar ae la Iglcsia.
el Bloc.
Es consideren com lndeclsoG els

es compleix. el termini de vigència
d'aquest:; estats d'excepCió.

Uns pistolers feriren, al Pas·
seig de Gràcia, una nena
i un transeünt

Madrid, 10. _ El periòdic «Ya:t
La Federació d'Ahunne::, 1 ex-alumparlant de l'àpat anunciat per a nes deis Grups Escolars, davant del
aquesta nit deis ra.dicais dissidents Decret aparegut a la. «Gaceta» el dia
diu que aquesta tarda. s'ba desistit
d~ l'àpat i l'han ajornat, perquè ni
ha hagut; algWlS que no consideraven
oportú, quan es tramita Ja crisi, rea.lizar aquest acte, 1 ha.n acordat ajornar-lo tlns el moment en qu hi
hagi Govern.

Un grup nombrós de diputats radicals
formen un partit nou ajudaran el Bloc
Ma.drtd, 10. - Es va concretant
la posicill q~re van a. adoptar un
gran nomhre de diputats radicals.
EJ senyor Dldac Hidalgo ha. confirmat eis rumors que circularen &
última hora d'ahir sobre reunions
al seu domicili. Ha dit que electivament ha celebrat reunions al seu
domicl:i, amb gran nombre de diputats, entre altres, els senyors Alcalà Espinosa, Alfaro, Rey Mora,
Pareja Yebenes, Sierra Ruetarazo,
Alvarez Mendizabal, Vega. de Ja Iglesia. 1 al tres.
Eis periodistes volgueren treuremés
declara.c1ons al senyor Hidalgo tl
qual s'ha mostrat en extrem reservat referent a l'objecte de les reunions que vénen celebrant. Eis diputats que assistiren a. aquestes reunions han manifestat que no pod.len
dir res, perquè la. delicada. situaCió
que travessa en aquests moments el
partit aconsella. no parlar.
Un delJ diputats manifestà que
aQ-t!Sta nit, potser demà, podrien
donar compte dels resultats de les
reuruoos que vénen celebrant.
Anit arrtbà. a. Madrid el senyor

Avui es reunirà la Diputació permanent

Ciudad Real, 10. _ La. secció pnmera d ·aquesta Audiència ha. resolt
declarar-se incompetent en la. causa que s'Instrueix pel delicte d 'excitació a. la. rebeHió contra Ran
1011
Go · 1
li tnzadez lPenJ
· a. trt~s diputats 60Ctas es e a. acali at, o'acord amb el
recurs interposat pel defensor que
estimava. que era. diputat en el moment d'esdevenir els fets.
La. causa passarà a la Sala segona del Suprem.
A Ramon Gonzàlez P,;ña se ll demanen 10 anys 1 un dia de presó.
El fiscal d'aquesta. Audiénc1a. entaula rà recurs de cassació.

s¿,¡yors Echeguren, MarUnez Moya,
Canet, Cantos, (pare i fill) .
Per llur significació politlca no es
sap de quin costat s·inclinaran els
sen¡vrs Fontaiña, Burgos Diaz, Chabrct, Morella, del Pozo I Martinon.
Eo; (;Onslde:en com a lleials el ~e
m·ors Gradlllas, Sigfrid Blasco, Card<>tla, Guerra · del Ria, Igleslas, Jtn1enez Molinera, Orozco Pérez de
1
Rosas, Pérez Garcia, Perez
Madrig-_.._ Prleto Ribas, Put¡, Ramos, Cer\i.ño, Salazar Alonso, Carreres, Roena. Vaq.tero, Vélez i Villanueva.
El senyor Pérez de Rosas té el
pll'J)ÒS'.r. .e convocar el pròxim diumenge a Jaen una assemblea del
partit en la. qual es fl.'larà quina ha.
d 'esser concretament Ja ~va. actitud.
Els.senyor Villanueva, 0rozco, Prie.
to R1bas, Pérez Garcia i algun alt>:t, estan indecisos.
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El Campionat
d'Europa dels welters

El Calendari del Campionat
de Lliga de Catalunya

examinar el nou lma¡nitlc pla de
carreteres explicat amb d~tcnctó per
l'er.ginyer senyor Muñoz, la realltzacJó del qual dotaria a Catalunya
d'una xarxa malt acomplerta de
carreteres en tots els sentits que
permetria la comunicació dlrecta t
rapida de tot, els Indrets de ta reU. S. de Sants-c. D. Europa.
gló, facilitant 1 lntellSI.ftcant el triF. C. Martinenc-Terrassa P'. O.
Gràcia S. C.-c. S Manresa
fec aut.omòbU àdhuc amb uns bra.•
Calella S. C.-Bantbolà F. C.
çatc; de carreteres molt omptes 1 de
U. A. d'Horta-Granollers a O.
traçat rapidlssun que complirien la
funció d'autovies.
26 de cener
La delegació de «Penya Rin», sortt
c. D. Europa-U. s. Sant Andreu.
molt satisfeta de la viSlta ant per
U. S. de Sants-F. C. Martinenc.
l'atenctó que fou reservada a les
Terrassa F. C.-Gracia s. c.
seves suggerène1es respecte al Gran
C. s. Manresa-calella s. c.
Prem.! AutomoblllsUc ael 'f de Juny
Santbolà F. C.-U. A. d'Horta.
vinent, com pel que es refereix a la
Granollers S. F.·V1C F. C.
¡ran muora que representaria per
~ de tebnl'
• n Catalunya, la realització de l'es.u. s. sant Andreu-Granollers 8. c. mentat pla de carreteres.
F. C. Martmenc-C. D. Europt..
Gràcia S C.·U. S. de Sants.
EXCURSIONISME
Calella S. C.-Terrassa F. c.
u. A. d'Horta-C. s. Manresa.
Vic P. C.-8antbo1à F. C.

lendarl oncial del camptonat de
de catalunya que començara
tJ!ga utar-se el Vl!lent dla 15; pren·
a diSPpa.rt en aquest.a competició eLs
~ equ!JII de la Prunera C8tegona
mes els quatre cllLSSüicata de la
~gona cate.;oria preferent.

ca

t5 de de&eDlbre
C 0 Ew·opa-Oalella S. C.
F. c.-c. 8 · Mante&a.

&ntboà

9

excellent 1 estü etlcaç. tambê causarà sensació. El gegant Fabià Vl· ¡
cenç del Valle. camp1ó de Castella
pes pesat. que, segons sembla. s'ba
p reparat. a cotlJIClèncla a l'objecte de
presentar-se en lerma, vindrà disposat a conftrmar la bona tmpress1ó
que causà al públic català quan en
el mes d'abril darrer va vèncer per
abandonament el professional Olan·
Berlín. D. - Tal com estava anun- gua.
L'equip català estarà format per:
ciat.. aquesta nit. s'ha celebrat en
pes mosca cespedes; gall, Lorente;
ftQUestlt. e>tpltal UL .nab d~ boKa, ploma, Llobera;
lleuger, Portillo;
en el qual es posava eP Joc el titol 1 welter, Oonzalez; mig, Costa; mig
de campió d'Europa dels pesos wel- tort, Ballvé, I fort, Peñate.
ter.
AQ UESTA N I~ AL NOU MO N
L'expectació que bavi& despertat
l'encontre era malt gran, 1 per això
ro~ rrs u'estnmy qu~ totes 1 ~ laca- Alcalà-Morales,
Pinedo-Ma·
lltat.s tossin ocupades . que s hagm
.
•
• pagat per algunes preus mott el&- tamoros 1 Barbens-Martínez

PELAI,.

Eder vencé Hilari
Martínez

1

AJI11

quithhst

a preus d e

1 h l ntdlllll

vent~thle UCitaió.

No

I va~~nt el campió, Gustau Eder. com de Alag n, formen e . prograj el seu contrincant l'e!panyol Hua..l
ma de la reUnJO
' ri Martln~ ban posat en la lluita
La vetllada d'aquesta nit al Nou
I un gran Interès car en aleuns Mo~ podria ésset la consagració de-

deu~ .;U

.

de visitar

,
nova SeCCIO

aquesta

I

RUGBY

Oxford 1Cambridge, empaten

I

!

8

CAPElLS DESENYORA

moments del matx es reren aplaudlr fmitiva d.!l futur as Pinedo. que tan
LLUITA
amu entusiasme. El combat., qae es- rupldament ve eollc:>ca?t-se .com a
'
ta va coPce•"tat a qulnu> represes. ha prunera esaella, posseïdor d un resacauat amb 1a mtòrta per punts. I pectable cap que u ha pe~ès vèn· La vetllada de demà, al Nou
de ••alemany, Gustau Eder.
~:Su~;r à1 ~·.
~:dJ:S teneir r~n'!;
Món
U de de&elllbre
bcxa espectacular El basc P!nedo
calella s. c.-u. A. d'Horta.
DISSABTE A L'IRIS PAR K
SW. àcarrt aquestl1 nit a Matamoros, Entre els a11clonats a la lluita ~a
C s. Mantesa-C. D. Buropa.
hon.e d'experiència que darrerament despertat una gran expectació 1 a.l'enuip de Castella serà a Santander féu matx nul amb tl nunci. e la vetllada de grecu-romniaT~rrassa F. c.-sanLboia. !.<'. C.
"1
xallengt>r al campionat d'Espanya. na que el lulta Club Nelson orga tc;rnnoJJera S. C.-U. S. de Sants.
acarat al de Catalunya N1stal.
za per a dem.. dtjous 8 la nit a la
F. c. 1.1artlnenc·U. S. Sant Andreu.
El p · bllc aficionat a les reunions I En el darrer combat de Ja reunió, i popular sala del Nou Món.
Preparant la temporada
c;r.1c¡a a c.-Vtc P. c.
11 de febrer
amate~s tindra ocasló el vtnent Ber.rbens, .que tan: bon combat lltu·¡
ATLETISME
d'hivern
dissabte de presenciar-ne una de le!i rà amlnb vld moro AU. serà acarat a
c. c. Europa-Granollers 8. O.
1!1 cie ¡leseJII bre
més
interessants
que
en
l'actualitat
Mart
ez
e
Alagon.
C. o. EU;o;a-U. A. d'Horta.
P. C. Ma.rtlnenc-Gràclll S. c.
Ens comunica el Club Alpf Núria poden organitzar-se I de la qual se'n L
c. :;, r.uuuc:S~~.-"lerrtu..::>~l F. c.
U. S. de San~-CaleUa s. c.
que en VlS&a de la gran quantitat de cuidarà la Federació Espanyola de
eng Iet f a matx nul amb E 11 Campionat d'Empleats
santbOta fo'. <.:.·U. l::l. Ot' ~ant.s.
Terrassa F. C.-U. A. d'Horta.
n~u cat~;ua.a. durant els darrer¡¡ dltll
7. c. Martwenc-uranollers S. C.
Loughram
d'Assegurances
C. S. Manersa- Vic P'. C.
a la Vall de Nuna I de l'excellent B~ vàrem detallar la composició
u. s. oan~ Anareu-üracia s. c.
santbolà F. c.-u. s. S:mt Andreu. estat de la neu, ha dectdit de co- deJ.; campH;ns de Castella, de la
I La seec1ó esporuva ~e l'Associació
10
mençar els entrenaments per als qual destaca, en primer lloc el · pes
y 1c P. C.-Calella S. C.
!?aris, · - ~ Ja reunió de ~>?xa General d'Empleats d Assegurances,
welter Antoni Zilñ.lga, campió d'Es- ce.ebrada al Pa;au dels Esports, I ex- seguint la tasca de prupaKanda un1 seus corredors. sota la dtrecció del
l'i de febrer
panya,
el
qual
pot
ésser
considerat.
c!lmpió
de França del pes fort ~n- ciada per aquesLa enutat. la passa·
prolessor oncial del Club senyor
1 de fCDet
Granollers S. C.-Bantboll P. O.
Hans Tetcbner. OltS entrenamentS com el més qualificat a.flcionat es- g.et, féu matx nui en deu repre:>es, da temporada, amb el pruner troteu
U. A. d'Horta-Vlo P. C.
C. D. Europa-Grac1a S. C.
amb l'ex-campió del món dels aúp A. c. E. A. portara a terme el vitmdrao tioc a la Vall de Núria totS panyol.
Terra.ss& ~- C.-c. D. Europa.
Calella ~- C.-F. C. Martinenc.
El seu estil. la rapidesa 1 contun- pesats Tommy Loughram.
els diwnenges de 9 a 11 del mati.
nenL diumenge dia 1&. a les 9'30 del
u E. oe ~ants-o. ~- Manresa.
dèncla de la seva pegada han de
En la mateixa reuwo. el gegant mati. el pnmer camp1onat soct~tl
U . A. d'Horta-U. S. Sants.
Es
prega
a
tota
els
interessats
se
produir sensació entre el públic que romanès George Mttu. I San-Sanga dels empleats d'assegurances a les
F. c. MartLuenc-Santbola F. C.
Vic P . C.-Terrassa F. C.
serveixm passar per la secretaria
a la reunió.
feren una exhibiCió de dos repre· piStes de I'Estadt.
Gràcia S. C.-üranoUers S. C.
U. a: S:~.nt Andreu-c. S. Malu'e3a. del Ciu!) per a formalitzar la ms- ass1steixi
Gascon. el pes lleuger de Castella, ses, que no convencé el púb:.Jc. llevat
Es molt unportant
nombre
calella S. C.-U. S. Sant Andreu.
crtpc¡o l lliurar-los la corresponent serà un duríssun adversari per al de la lògica adnmac16 que produJ d'mscrlpcwns rebudes. elentre
les
Z3 de febrer
contrasenya, sense la qual no P<>- camp1ó de catalunya, Portlllo.
l'extraoroinàrla estatura del roma.- quaL& destaca algun conegut atleta
l dran prendre part als entrenamentS.
Gràcia s. C.-Calella S. O.
u de l:'ener
El pes mig Trashorras, d 'estampa nès.
que actuarà en aquesta interessant
Terrassa F. C.-U. S. de Sants.
F. C. Martinenc-U. A. d'Horta.
competició.
c. s. Manresa-F. C. Martinenc.
U. 8. de San~· U. S. de Sant AD· .
La mscripcló quedarà tancada el
Santboià P. C.-Gracia S. C.
dreu.
divendres, dia 13, 1 el repartiment
deb dorsals s'efectuarà el dissabte.
Granollers S. C.-Calella S. C.
C. s. M.anresa..Qranollera S. O.
de 7 a 9 de la \'etila. L'atleta que
u. s. Sant Andreu-U. A. d'Horta.
Santbalà P. C.-c. D.Europt..
no retiri el <:orresponent dorsal es
C. D. Europa-Vtc P. C.
considerarà eliminat del concurs.
La se¡ona volta es jugara els dies
Els Campionats de Catalunya de tents d'eng~.ttny, han
Tots eLs emplea~ d'assegurances
1J de marq
1 8. 15.
29 de març: 5, 12. 19 1
que vulguin actuar en aquest camdonat lloc a la revclacl~ de dos Jugadors que fins ara
Vlc F. C.-U. S . de Sant Andreu.
25 d'abril. 1 3 1 10 de mal¡t del 1938. , Jugaven a la segona catesoraa. - A la dreta, el campió
pionat poden env1ar la seva inscrtp-J
ció a l'estatge de l'entitat (Portaferrissa, 30, pral.).
I Castellà en un asmash• - A l'esquerra, carles en un
udrlve11, Instantànies prM:es en el partit final
c;ranollers S. C.-Terrassa F. C.
u. s. sant Andreu-u. s. ae Sants.
VIc F. C.•P. C. Martinenc.
u. A. d'Horta-Gràcia 8. C.

A.

Presenta la m~ extensa eollecció de

1

Ó

s.

HOTEL DE VENDES,

Londres, 10. - En el famós terreny de Twicltenhan, ¡'ha JUgat a.
questa tarda el matx anual de futbol rugby entre eLs equips represen•
tants de les unJversttata d'Oxford l
oambnd¡e que ba acabat amb Ull
empat a zero.
' a defensa d'Oxford ba fet Ull
.magnlflC partit mentre que la seva
línia d'atac bA resU:tat complet~
ment tnef¡caç,
AquesUl es la primera vegada dea
de l'any 18!1'' qut eJ mau anual

I

I

acaba

OxlorQ-CPmbrld¡e de ru¡bJ
amb un ewpat..

CAMISERS
LLANA

V~i'l'lt:l

H.~ U h.EU

Wt\

1 eLA {•J\I;:;TOI:tA»

22.

El Gran Premi Penya Rhin,
Copa Barcelona

em

Jet&

prop

LS

cel&o
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runlA
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¡na a
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La Junta Directiva den «Penya rlsme de l'actual Ajuntament, seRhllu, realitza ja treballs prepara- li nyor Calderó I, més reçentment, al
tru.:s del teu pròxim Gran Premi Conseller d'Obres Púb~ques de la
t.utomobalilt!.c Copa Barcf'lona que, Generalitat, senyor Vallès 1 Pujals.
com ja é.s sabut, té fixada la data per tal d'exposar a ambdues auto&1 7 de j~ al Calendari Inter- rí:.ats dlve1-sas propòsits relacionats
nadan:al
amb el Gr:m Prem.! Co!)a BarceCPelya Rhln» aspira. que, se¡uint lona. <un dels quals podria. arectar
b. l.lllJecto•.a. a..reensional marcaa.a. a la renovació de circuit l canv1ar,
dea ~ la seva creació, la dlta ma- Si fos estimat ne::essarl, el de Montnl!estat'!ó automobilista en la vinent juïc per un altre més di!atat. tamt".Jdó ziii'Ui un esdeveniment que, bé dintre la ciutat 1 que penneté$
per la &!Va Importància, cridi po- veure pastar els cotxe¡ participanta
demcment l'atenció tte la Il'~ta en un llarg trajecte a \'elocitats su·
d'E!p-~nyl\ 1 de l'e~ranger, l complir periors els 200 quilometres per hora)
alld. la Hnalltat d'atracc!ó tw'istica I es complagué a escoltar de llurs
que ha d'acompanyar lò;Pcament, el llavis els nu.uors alentaments 1 en
seu t't'lleu y la ¡;eva stfinincacló m· veure compartits els desigs de què
terne.c1onal, la qual CO<o.'a pot venir la ja tradicional cursa barcelonina
facillt.ada pel fet que la data tlx:a.- a.ssolelxi una cat.eioria extraordlnàCia S'Ct'cnu ésser veiua de les dates ria en tots els ordres, similar a
li'altres grans festivals que .sc:;ons la dels Grans Premis que, en nom·
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lc.l•ial. 2J';ï0 1 38'65; Tramvies P.,

52'00; Tramvies O., 29'1)1), 29'23 l
!!ii'OO, 1 Expla.tus. 127'50.

negoci. però amb quelconl més èe
sostenunent que en la sessió anter!or.
La paraUtzacló que hi ha en els
rotllos de fi de mes. galrebé es pot
dl•' que és Incomprensible davant de
la crist, pot ésse:- deguda a e.lguna
1(l:erveneió més o menys encoberta.
Nord, 40'10.

~1)'25,

¡o¡~ò;27!~~oü:s.2l~r~~ ~ey~~~~; ~~

•••

r---------------------------~-------------------------------------------~------------------------------------------------- -·
I AH() I>
U.• , . . 01

~4'5{ l

En els rotllos de ft de mes, poc

:u·oo,

40'50 l 40'45; Alacant,
34'65; Andalus, 7 '2;ï; Rlt, 64'85 ;

Nord,

En els deutes de l'Estat s'hi IntenJ'encalmamen~. pulx que
f'b Ian poques operacwns 1 les coUtuclons quelcom irregulars.
Les obllgactons municipals es pot
dU' que es limitaren a repetir eLs
canvis anteriors, malgrat tot, és en
el sector on es nota més sostenl·
ment.
Va decréixer bastant el negoci en
el sector d'obU¡ac1ons ferroviàries l
11106traren quelcom de fluixedat !a
cutttzac1ó d'aquestes.
Les obligacions Industrials, potser
de~ ut al poc ne¡ocl també palesa.rul fluixedat.

bre reduït. comprèn el Calendari
lnternac.anal.
estimada com la millor de l'any.
La Visita a la Consellt!rla d'obres
Una delegació de «Penya Rhin», ba Públlqucs de la Generalitat permeté,
Yilltat al CoJl.seller delegat de Tu· també a la de!egaciG de Penya Rh1n,

1 ul·

Borsa dP. la tarda

lrr.oressió

sifica més

ltmbla projecten els ol"C'lmsmes o11~ per a una època que po~ ésaer

AnL

Ford, 2'18'00 I 277'50; Hulleres, 49'25'
Colonial, 38'50; Explosius, 127'2&; AÍ·
gúes, 19~ ou: Tramvies 0., 28'25 1
26'60; Transversal, 18'75, l Rlf, 6465.

LA BORSA

Es projecta celebrar-lo el dia 7
en un circuit nou i urbà

cen-
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~RimHA~HA EL
DIVENDRES
ESTRENA

CINEMA

A

LES ESTRENES

d 'un film
"d 'a ssumpte

1

100 per 100
cinema tog ràfic

;.;:;;~-w::íM

L'EXPLICACIO D'UNA INCOMPRENSIBLE TRAGEDIA

MUNDO S PRIV ADO S

1

01recton Gregory La Ca·
va. - Intèrprets• Claudette
Coloort, Charles Boyer, .Joel
tot cl.rlla, He..... Wllson, .Joan
Ben.1et. - PrOdUCCIÓ! Para•
mount.
Malgt.... 114 .;eva ortgmaJltat, el tema d'aqu~sL llim resUltaria en mans
dc la maJona oe àtrectors una cosa
QoJ.>u•U..au.t11t heda I UlSulsa. E:; Wl
teru.a senMII, t>etkie gatres complica·
clons m snuactuus crecustes capaces per st soles de prv<:tutr w1a emoció gauc rntensa. Pero el qut s11a
t.1carre5at ... e ll<lrrar-lo es uregory
La <Java. 1 la cosa canv1a completam~:nt <i a.spectt. uregory La t,ava
seguint les passes de .t<rarut capra
l Ue LUbhSCh OOLt lluUS atractiUS de
la matClxa se11Zillesa argumental.
l!.l mes oomc u e.1 es aquesta regularitat, aquesta diguem-ne iacüttat

Joan Bennet, la dameta Jove del
Wm Paramount •Mons privats», es
mort tres vegades en una setmana,
o s1gu1 en set dtes, heus act l'expllcactó d'aquesta incomprensible
trngedta.
Joan navia estat destrnada per
a 110 dels papers dramatics en la
comed'ta d 'assumpte I)Siculoglc del
proouctor Wruter Wanger, «MOllS
pn vaLS». molt aoans <!UC l adaptació
cmematogra.t1ca esugues acabada.
El director del tllm, Gregory La
Cava tel~luna. Joan per a anunciar·
U que a 11 d'accentuar la rorça del
e1rama, els escrlpLOrs havien decl·
dit. que b.avta de morir, en comptes
àe se¡utr VIvint per a assohr la
UN FILM QUE ENS
tellcttat que mereixta. per esposa
REFLECTEIX FlDEJ....
model.
MENT
L ' AMB 1 ENT
Juun conteStà que ll semblava bé,
VIENES DE LA POST.
espectalment sl amb allò augmen·
taven les oporturutats de dnunaGUERRA
ttt.zar el personatge a ella encarregat.
VIDES IMPROVISA.
Al dia segtient el dtrector tomà
DES.
fORTUNES QUE
a cndar-la per dtr·ll que a la fi navien resolt deiXar-la amb VIda. per
S ' ENFONSEN 1 EN.
ésser del tot innecessan que moriS
TORN D'EU.FS LA
per a donar mes valor a l'assumpte•
MES SEN"1 1Ml:.N1 AL
Però més tare., 1 sense eutemlS·
mes 11 tomaren a dtr que anava
HiSTORIA D'AMOR
' a quedar sen::;e vida perquè aiXI ho
ha vien pensat nores despres.
Amb el t1 devttar·S; méS sorpre- 1 r1mer premi
mter.
ses, Joan Bennett acaba estaount
•,
un programa d'investtgaclò. Cada
pretaCIO
uropa
mati la seva secretarta preguntava
a l'estudi sl «Mtss Bennett estava.
viva o morta en el guió».
Finalment l'argument sortl de les
mans dels escriptors destinant a j
Mtss Bennett 110 desenllaç tehç, Ja passaren bores 1 dies d'incertesa so.
que permetien que contrnués viva. bre 111 b.avten de delxar o no ~
Com ja sap el lector, es tractava Vlàa 1'encJ.SaQora Joan. Aquesta dtu
del drama pslcològtc «Móns pri- que es considera tellç per naver-ll
vats» cinta d'lntrmcaàes s•tuactons dedicat diverses Vides, ensems qu.
que féu anar de cap el personal de esta molt satlSieta l agratda per.
la Pa.ramo110t. Les tdees del caràc- , que al final hom la b.a permes sortir
ter pstcològic que l'argument pre- bona 1 rncòlume de l'empresa.
tén reprodutr a la pantalla, s'havien
En «Mons pnvats» el repantmen&
considerat com a massa abStractes s'encapçala amb Claudette Colbelt
per al cinema.
1 Charles Boyer, habllment secUDo
Per atxò els encarregats de pre- dats PtT Joan Bennett, Joel McCre&
parar l'adaptació cinematogràfica 1 Helen Vtnson.

de descripció. Aquesta gràcla, n·
quest to atrós que lmprimel.'t al seu
relat.
.
La major part de les sttuactons
del !llm. merces a W1 detallisme ple
de suggerències adquuelxen un relleu extraordmarl 1 amb ell un lnteres ev1dent.. A mes, els personatges
que sobre aquest argument es mouen
tenen un to magnmc de humanitat.
Claudette Colben, al nostre entendre l'actriu de mes enctsadora es·
pontaneitat, mes natural, assumeix
el pnmex paper temeni de l'obra,
jugant ttl seu costat amb gran encert tambê, Sl bé en un pla mferlor,
Joan BenneL 1 Helen W tison.
cnarles Boyer, l'actor trancès, sobri, benplantat 1 baronlvol donà
tambe una actuació magnifica.
Es tracta, en fi, d'una peHtcula
que hom veu amb gust.

I

EL
LOBO
HUMANO
dl la SElVA
.ORETTA YOUNG

....

y

JACK OAKIE

i l' espiènaid exemplar de la
raça !Sant l>ernard, SUCK.

l:.!:WLI::.NUUJ.::) PANOKA·
Ml:.!:> • ALdü - I:.MUL10
{AJt\lllLU A 1 - LA t l:.b.Kt:
D.:. L u rt - LA '-o.KAr-.u c.·
~A Dl::. LA LLt.l Oc. LA

SELVA
Oastnbun per

major~a

lntèrpreiS: Henry Hull • de crear Wla atmosfera ad1ent 1 de
Warner Oland. - Produc-¡ proporctonar-nos la
d'imatUnlvtrsal.
ges a través d'una fotografia omEs in.•eganae que el tema de la bnvola que subratlla l'emoció dels
peli1CUJa q•ae ens ocupa te totes .les moments.
mver,;t:mb.auces. r.:s t.u~octa C1 uu twn
Cal oblidar absolutament la pucde por, d'un tllm creaL expressa- rllitat de molts moments, ja que
ment per aquest publlc. evidentment bem de saber tenir en compte semnombro::. auc1un:u 14 les tortes emo- pre el gènere del Cllm amb el qual
ctous, sense at!nar a llur oragen.
ens les havem 1 examinar-lo exclu11 lst des d aquest aspecte, Ja pel:ll· sivament sota l'aspecte de realltzacu.c~. acompaetx pertec..ament el seu cio 1 en l'efecte que ha de causar al
comes. t'aclll•a mumems certament . públlc amant d 'aquests espectacles.
impressiOnants,
emociOns
d'Wla
Vist atx1, cal convenir que el film
cruesa inàescnptlble Sltuactons ga1- ha a::;sollt un èxit.
rebe re~l:!ents. El director del lllm,
La mterpretació excel:lent d 'Henry
utll!tzant elements senzillament ci- Hull 1 Warner Oland contribueix
nematogràtlcs, procura una narra- I força al bon resultat.
ció força interessant 1 té prou cura
Josep SAGRE
Ol.t;

I

p •

d'E

I

ARTl;).t~ ~CIATS

Una jo1a arbsbca

Pastrat, el famós ballarí espanyol, fa unes
interessants declaracions parlant de l'art
de Fred Astaire

La i.''ux r wu es cuuiJil«U a preBen reconeguda és ta fama que
bellw1 tu ¡;uo.,.a.: uua ~c:u.,¡¡.ou~ Juia. disfrute. Pastrat a casa nos tra. Saau •..,.~.:tt. .:u "'""' He1u ut ..,.. ....,1..::.11 , 14 ' buL es tambe que se'l jut)n com el
J.l•vuu-.-..v uu•b•ua ¡...:1 nti.Hy ...u¡;u- m1Uo1' ballar1 que en l'actuahtat hi
ll.ii4U • iJ1u..iu•-.« ""'" 1<1. ::.u¡.¡t._....,.IJ na a Espanya. PasLrat es un tecruc
C:h~ l;)Ol l\•. vv ww.c:•. yue s na o:SL!·e· torm1àaoae àe la nansa. Un nomc
n... .. a u.yuuu.vutt..
que conetx el rttme 1 4 ue el maute
l;)¡.l~ll(.;t1 J.'""J · t,¡... u~ 'lrc:vor, sempre seguint els nous ballalJJes
1
h. u " ..t.u~u, n.du .., .....ccha~ ~. "' " fn vols que surten 1 ocupen el lloc
t" vau::.uw, .:u .1, Lv...s .,.., tu:..vr::. 41.1e prete1ent de la a¡oda mustcal. Pas-¡
av.utt~>c:u .:u a~¡ ut:.>""' .,..,.............. I 4uc: trat s'aaapt.a a tot 1 no personalitza.
Sv•t ,.,"'""• l•uu •c.......,.,~ u..a 1auor Ho crea amb un exceHent bon er!t¡u, (.;uHvlu""''~ CVuJ u.cuwua.
t.erl a la seva manera.
c.~:> w•~;;, ""u ::. ......... ....., '" uue¡;cJO
El nostre conegut compatriOta és
e::. ~W¡..t:~.......~..: 1 tu • .,....,•.:uL e:::. ~u::.a- I un àt!JS nome.; aedtcats a aquest.
C1vmu .:u .:J\•It.u. •~u .a,..a, tUUI) : art tnvol que men~s mamtestacJons
tv.. .:11 a41.ot:->•" iJivuu ...clv, 1tt. (.;vwl· I puollcttanes b.a let al voltant de
cu.d\., e• ""u"u uuwv.l..>lllt:, la ru-lla seva personalitat. Ha conquent
nu,.u,.a, a o.u..c:.,aL n • .,....., ut.::; iJ<u~s la tama d'una manera senzilla 1
1 111 .>t:~l\ --""'"'"'"""<;'u cu a.uu<h 4u~ «Pas.rat es el pruner a re¡;onetxer
Cl o;~:u::. ,...au:; ua""""~u; Lu~ cv..u- en t'·r~d Astaue el rrullor ballan del
bmaL ttmo ~al u~.;;L. ~::. , qv.e 1uora món».
eul:<inta aes ue1 cvmençan.eHt IU uDe Fred Astrure se n'ha parlat
naa.
molt 1 no se n'ha discutit menvs.
¡, ouu, al UlMclX
temps, conte 1
UUa lU!"OUUI\O.t: Ul<;O tuuUU 1 t:1L:i
eii.>C:UJc& \.j<ot t:lo') ::.v..ulll:> Ut: giOUtl I
le¡r.UlSiliC 4ue eus 1an trt¡JI•JlU t?l
p¡ v.::.uiC: ~~~ a::.¡:,v•tr LI ~'>Ul'$ I VVÓtlf.
nJ CUUUut:LI>C:U ;;,luO a 111. CUilla Ull)r&J

S'han escrit grans quartilles 1 tots
els que entenen o creuen entendre
el seu art excepcional han jutjat
Fred Astatre com un dels primers
ballarins. Past1·at amb la seva experiéncia coreogràfica. repetelx que
Fred Astaire és el ballart únic.
Alxi comprenem 1 reconeixem
d'una manera total la seva exper•rr ~~·.~..•.·
. ., "'• Pn e; r.rm. ven.c.em. da... .
.. :. · _. · ··
· · ·,·: · ·
·

~ ~--------~~--------------~--~~

LILI DAMITA tal oom ta """"' en • Los mlllones de Brewster», film
Brltlsh Oomlnlon~. amb .Jack Buch anan de primera figura masculina

P r ò x i m a m e n t.
UN ESDEVENIMENT!
ami)

CARME
AMAYA

1 maLtrLaJ.

«La uau uc: ò;)dwu.a::.» es, per tant,, I
• .
\lUll. vuta ~ue o.~uutw recuwauar seu- Proxunament
se IXJL a~: ueU'auaar ·~ exl,seu¡;tt:S
del::. mes ext~enLS ctnelSt.es.

Un f i Im
FRED AITAIRE

vant les espontaruea manitestaclons
de Pastrat.
...i.'"rt:O Asuure es el ballar! únic
nmgu uo !)VI. lDterpretar com ell el
seu.unenL muat!ru a~: La a11.nsa. La
s.:va ~llltaL 1 ~lt:Kat1Cia son excepCiomus. La seva pl~Llca en els mu-

[llltMA lAiftlUr\ ~
2.a setmana d'èxit
que augmenta

L A RIJ&

"SOR ANGELICA"

vunents
quelcomnonoesVISt
nos avw.
...!'-reaesASW.ll'O
solament
el
ballan tr1vu1, poL Oullar qualSevol
----1
C058.,
lnt.el·pret.ar quant trngw re- el pilbllc lector. Pastrat és ta Pr1·
lac•ó amb la dansa. La seva tecruca mera ugura del oall frtvol espa·
es ...perttcta.
èS molt estl·
Jo CECC que quants ballarlOS nyol.
mable.LaElsseva
seusQP1D1Ó
JUdlCIS de la dansa
s·emesteu a urutar eiS seus mo- èS el millor e.logl que podia meretVlDlents 1 cop1eo els t>allables que xer Fred Astaire, el mes àesint.ere.sell en.s pn!bent.a en les seves ulu- sat elog¡
mes peH1cu1es, no ta altra cosa que 1 «Roberta.t l'emperadriu de les mu.
pusa.r-se en ncucut. Be que aaapt.em sicals que s'estrenara pròxamament
els correnL8 OeiS balls moaerns, les presenta aquesta figura excepcional
mdO<Uea que ens unporta el crnema L5perem l'estrena de «Roberta.t 1
1 •a wuuet1c1a <le lt!S seves danses, una vegada mes donarem ta raó a
pero mat uo nem d'uruLar Freu Asd
pel
tiW'C, uo nt:m ae cop.ar els seu.s PllS- 11es m&.nlJestacions llança es
co.
•
sos perque cap altre delS bal]anns negut Pastrnt.
Una comèd1a alegre, dmà- Qel mon no podra.a ter el que eH ta. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mica, divertida. que us fa· lnslStetxo que es el ballart únic 1

I

~~~;=~~~~~~~~~~k;:r;à;r~iu~r;e;c~o;n;s~t;an~tm~e~n~t~:;I

••oe• Moreno I Ramon e14o sentmenat en una esoena de la peHtculll ciEI
seoreto de Ana Maria». seaona proouolliO ae la sllrle CIRO Nacional dl
se1eço1ons capltollo

artístic

EL PROXIM DIVENDRES Al
nacional COLISEUM, PRESENTACIO DE
DE~uaN
«EL SECRETO DE ANA
~~=7.~~:~::·:~'fjj.~':itm<if<mO':
·:~'::::h'::~2:~
· ~b:s::::z::::::r:«:1
MARIA»

I

Segons l'argument de Francesc
Gargallo, autor de

• d' •

ra.

1W1tàrlament a'b.a¡i deixat d'envlar
ta corresponent mVltacto, ae'la prefi& es dorun per mv1t.ats 1 va¡w al
«CollSewn», on els sera permesa l'entrada, autJançant la presentació del
carnet de l'Associació d'empresans.

nélXer aquest fUm na augmentat e»>
d.a dla, ~ el p110 que el seuyor S.
durm Huguet ba preparat aques\1
sess10 per tal de satlSiei ta curtallo
tat t el natural lnterés del nesut
mon cmematogranc.
Als ~nyora empresària que J.Iltoo

El proper divendres, dla 13, a les
onze del mau, sera presentada en
essslO privada, al Collseum, la segona produCCió «Oro Nactonal», edltaela per cSeleccJ.ones capitollo», «Et
Secreto <te Ana Mana».
L'upectaclo desvet.llada per

!!!!!!~-----~--~-~ll!l~!!!!'l------------l!!!!~!!l!~----111!11!-----,....,:::.:-1!11

1 l' • • L

que
quams
lmlt.ar-lo es col• ., i'1l
& llr
r
loquen
en pretenen
la més lamentable
evt- '-.J
"'
dénc1a.
TOTS ELS DIES
-,
... .tJ secret avw dels ballanns com
GRAN EXIT
en tot és la personalització. Els seus
ballables per a 1ntenuu- donar-los
110 relleu u1teress11.nt. llem d'adaptar-los a nosaltres mat.etxos, mal
no pretendre fer el que la l''red Astaire, ma1 no dibwxar 11questes fJ.gures ¡
compllcaaes que els seus peus lleugers dibuixen sobre el parquet. Fred
Astai.Ie es un llome que te als peus
una nbració, un secret que ningU no

I

pa;see1x•

...Fred Astatre és a més un e.xcellent actor que reuneiX la naturalitat <ie la mterpretació amb la gràcia
de la dansa. El va1g reure actuar
a Paris en la peliicula «Roberta.t 1
puc dlr realmeat que Fred Astaire
es supera ell mateiX en aquest&
Obra. La seva dansa és una rapsòdia de peus fàclla. «Roberta:t apart l'cxtrll.ordinà.rla presentació, té
l'atractiu d'ofenr al pübllc 11quest
Fred Astaire, 1udiscntlble rel de la
dansa, 1 no repeteiXo una vegada
mes : el jutjo el «millor ballan del

mOD.J.

Aud ba <Ut tl no.stre bon amic

UNA DAMA

DOS GALANTS

~~ ~:~~-n: ~~~

C:lauuette Colbert. "oea MoCrea 1 Charlu Boyer, protagonlatea de la peHI- Parts. Les aevea entUSiastes mantouaa Paramount, •M~o~nooa Pf'lftCJOI ~ qua l'exhU,.I• al Collseum
I estac1ons mereixen l'atenció de tot
02

Salvatge I Tètric 1
Terriblement emocionant I
I també:

ASI SE ESCRIBE
LA HISTORIA

11

o

tt

divertidissima comèdia per

Q

ZASU PITIS

t¡

Seasió contiDaa de 4 a 12'30
Horea de projecció de "Ellobo
bamaDo", a lea 5'15, 6 i I l'lO

11

D'eSQuerra a dreta• H"de Mertno, '~"de COrt61 1 Rtttton de 84ntmeña t en c lncertldumbreo rllf'l ,
pinyol, CMI QUal ttnun les millor\ rerertnoiu

:

TOtes tes ca_use_s iuSte_s .trób_e_n res_sò eo LA HUMANITAT

...~

p1r.tE e

'

AJ u·N·r AMEN r

*

ESTABLIMENTS ON E 8
c;Af\IVIARAN ELS BJNS

ns ae carn. pa

arròs, que
t.s per la secc16 de Be,eran. HIUl'flrunb càrrec a la quanLiJleiiCenclll. r a despeses de represent.at qu~pecedlt ratcalde senyor J au~ca6 d B ofarull, i els que aviat es
Jlllll e er l'Ajuntament, amb modOllarafe.f pròxliDes testes de Nadat;
t LU ded amb els representants deiS
d acor respectws, podran ter-se e tec.
¡rernt mercats 1 en tots els est.abli·
tl.lS ~ en els quals s'expendeunn
:~úS articles.

Els bO

1

ADJUDICACIO D' OBRES

Es ta put>llC que durant un terde ,rul~ dles, que ilOU'& a ia
111UU
la tarda oel àlll lli d'aques&
t:~ ~~ el 1'-le¡:OCla& MuniCipal d 'Ri·
tnES,e Santt.aL, a les hores de tre~ s•adliJetran plecs tancats per a
l'¡¡djudlcavló d·unes obres a la Casa
e Maternologlll, amb un pressupos~
d• pedlent de les susdites obres.
1
e~ dlt etecte. durant els esmentats
dies 1 nores. est.ar à exposat al públic
de 7.450 pessetes

El Tribunal d'Urgència absol.
gué uns individus acusats de
reunió clandestina

asa so.

D

amb

la humanttaf

RES 11 DE DESEMBRE DEL 1935

RaQlOn Riera Camps, Eusebi Alas
a orguño, wenceslau Colomer, Manuel Feliu Calllscol, Josep Llong 1
cot Marlan Roman Ferrer, Joan
o rau Ferràs, Jaume Glrabau Esteve Josep Llavaneres Serra 1 Joan
TÓrné Torres comparegueren davant el Tribunal d'U rgenc1a processats pel suposat dellcte de reuruó
cJandestma 1 tmença de fulls clandestins. Foren sorpresos per la polleia el d1a primer de novembre al
bOSC de Can Feu de Sabadell.
Declarà com a úmc testimoni el
guard la Tomàs Manrique, el qual
digué que, efectivament, els troba
reunits al lloc esmentat. però nega
QUe se'ls ocupessin rulls clandestms.
La pena demanada pel fiscal fou
de dos mesos de presó per a cada
un dels detinguts.
El Tribunal. d'acord amb la petició de la defensa, absolgué lliurement els processats.

La
mar i l'aire
*

VAIXELLS ENTRATS

De Newcastle 1 escales, amb càrrega general 1 de trànsit, el vaixell
anglès «Castelar»; de Palermo 1 Sant
nordamencà «Executive»; d 'Anvers,
Feliu amb càrrega general, el va1xell
Casablanca i Veuta, amb càrrega
general, el vaixell estonià «Hilda» ;
de Palma, amb correu, mercaderies
1 90 passatgers, el motor postal esp anyol «Cmdad de Barcelona»; de
Bralla, Galatz 1 escales, Vl& Marsella,
amb passatge 1 càrrega general. el
vlUXell romanès «Alba Julia»; de
Tr1este i escales Vlo., Marsella, amb
càrrega general 1 de rànslt, el vaixell !alià «Silvla Trlpcovlcn»; d·Hamburg 1 escales, vla Valènclll, amb càrrega. general i de trànsit, el vaixell
atemany wroock»; d'Oslo i eSCales,
amb carrega general el motor noruec «Tnanon».
VELA. - D'Almreia, amb sal, el
pailebot o:Cala Fornells»; de Pala-mós, en llast, el pailebot
«Cala
LlamP»; de Palma, amb càrrega general, el pailebot «Cala Contesa»;
de Ciutadella, amb efectes, el pallebot «Carmen Picó».
D'ES.HARJO. - De Cette 1 Sant
Feliu amb e! seu eqwp l'iot d'esgarjo
anglès «Yoama».
~NTRAS~ AL PORT DE VALLCA.H.CA. - De Gandla en llast, el
pailebot cJoseflna Subrrats»; de Ceuta 1 Algecrres amb sacs bwts el vaixell «La.ndfort».

VILA

APARELLS
FOTOGRAFIC.S

Agent art!stlc l representant de
lea millora orquestrea de Barcelona, per a Rels, Cap d'An7 1
f eatee maJora.
Demaneu lnformes I pre.seupoato.
sense compromlll a

PRISMATICS • BINOCLES · CINI:.MES

LLUIS VILA
Ver¡:ua. 1, 2.n, 1.•
Telèfon 21351

CASA

SUBIRO~

PI:L •LICULES
PATHii 8A8Y
FONOGHAF8 Ol TO TEl:! M!.NE8

RELLOTGES

AUTOMOBILISTES

ENCENEDORS

Accessoris per

..1

Diputació, 139- T. 36364
la

pr~otac1<1 d 'aquest amm.
~ de descompte

l1 ea fan. un 10

Llegiu LA HUMANI TA T

UN BON REGAL PfR A
qualsevol festa és una CAIXA DE
XAMPANY . Disposem dt catxetes
amb 6 ampolles al •Jr~u de 9, ·t2,
15 1 18 pws.
Obse~uium a:ub
1 Pta. de Rl!a de Nadal per caixa.
Es porten a domlcUI. F. Fernàn·
de~ Carretera Bordeta, 67. relé·
tvo 35243

~ que
a per.

1 sortll

F.~ena

5~tbelt

la humanitat
.servtu-vu~

anotar La

ctc a L A

m ~:~va

subscrtpHU M A N i T A T
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PubL<lCtO ...... ... ... ........................ . .. ...... . .. . ... "'

CASA BAGUES

(l:i~tu~otura

Preus baratfssims

L'AJR. 1 TERRITORlS DE LA OUINEA ESPANYOJ...A tFERNANDO POUI -

Sor.
tldes et dia 17 de cada mes amb escales a Valêncla Càdlz. Las Palmaa. Santa
Cruz de Tenerife . Santa Isabel de Fernando Poo. Bata, Ko¡o 1 Rlo Seolto
Procedent de Tolosa, a les 8'15,
peJ..e vaixells
arribà l'avió postal francès amb
«DOMINE- I uF ERNANDO POO »
correu, mercaderies 1 dos passat- LINIA REGULAR ENTt<t: BA iiGELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEM AS • CEUT A I VICE• VERSA
gers.
de Barcelona cada dlumen¡e a lea 8 nores: d Alacant. el..8 dilluns;
Procedent de Marsella, a les 8'49, Sortides
d'Oran, ell d.unartll; d ·oran cap a Alacant. ela dimarts 1 d 'Alacant cap a
arribà l'avió postal francès, amb
Barcetooa, els dimecres

AERODR0!\1
FRANCE

DE

correu, mercaderies 1 un pas.satgers.
Procedent de Casablanca, amb escales a Rabat, Tànger 1 Alacant, 1
a les 12'40, arnbà. l'a v1ó postal trancèS, amb correu, mercaderies 1 un '
passatgers.
Sorti, a les 13'10 l'avió postal francès cap a Tolosa, amb correu, mercadenes i un passatger,
Sortí a les l:i, l'av1ó postal francès cap a Marsella, amb correu. mercadenes 1 passatgers.
Sort1, a les 8'55, l'avió postal francès cap a Casablanca, amb escales
a Alacant Tànger 1 Rabat, amb correu. mercadenes 1 tres passatgers.
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Llegiu cada dia LA HUMANITAT

L'avió rapid francès de la Company¡a Alr·France, que sortf de Buenos
Aires el d1a 6, amb dest1 a Europa,
ha efectuat el salt de l'At.làntic amb
el tnmotor o:Centaureu. AVUi, ha sortit de Dakar a les 6-10, 1 la seva
arnbada ès esperada a la nostra ciutat avw dia 11 al mJgdla.

~.per en

Llmes regulars de grans vapors
que es detaUen

darrera novetat, ala lectora d'aquest diari, Betty, Mtguellto I Mlml, amb pedestal, tallades en tusta esmaltada de 14 x 7 ctmes. Les re'alem a tothom qua
ens doni una adreça ct'una !amlllll que tlng\1.1 algun nen, per tal da poder
adreçar-loa propaganda. Sl en voleu u na, marqueu amb una X la del voatre
gust, talleu aquea\ anunci 1 en un paper poseu la vostra adreça 1 la d 'un
conegu' que tingui algun nen. dlntre d 'un eobre obert franqueJa\ amb 2
ó clno cèntlmB, envieu-lo a l'ln.lltltut de la Marqueteria 1 Pintura Art.lattca,
Provença, 188. • Baroelona.

CORREU D'Al\IERICA DEL
SUD

L·ort~alUL:GaclO

11~<~

VIES URINARI ES

Ferrer Batlles

CORTS CAT ALANt.S,

da.l

8 AR C E L O N A

Camiseria • Corbateria

Autocars i autoòmnibus

or Sl>

Carrer de Sant Pau, 6

CLINICA GALLEGO

a conlptar de3 da ••• •••••••••••••••••• •••••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

s

'

Ull""•

ta diU

tat cto

OBJECI ES DE PLATA

TOT de VERf{ABLE,. OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

VIsiteu

CASA SOLE
s.

AER ODROl\1 DE L'AERONAUTICA NAVAL

alo,

JOIES .. BRILLANTS

autoa a millors

preut qua nlngu.

VENDA I CLINICA
Hospital, 42·1. J3651

MAU U INE8
OUU.iO~

( p rup tt&unlllll)
rel 1Ua7
Procedent de Madnd, a les 11'35,
arnbà l'avló postal espanyol «Doug!aS», amb correu. mercaderies i
12 passatgers.
Procedent de Stutagrt ami> escales
a Ginebra 1 Marsella, a les 14'05
arribà l'avió postal alemany «Jun~
kers», amb correu, mercaderies 1 quaCarrer NOI.I 0811 RamDJ& 11
t'ELL ' SAHU
VENkRI
PR08lATA
t re passatgers.
Procedent de Marsella, a les 16'28,
MATRIU
IMPOH: NC.H A
OIAII:RMIA
UlreoiOfl Or. Riu Porta
arribà l'avió postal espanyol «Fokconauua 11 a 1, 4' 141 a •· t 11 • 1
ker 5», amb correu. mercaderies 1
passatgers.
Sort1, a les 8'10, l'avió postal alemany «Junkers», cap a Stutgart amb
escales a Marsella 1 Ginebra, amb
correu, mercadenes 1 cinc passat- M.Au~w: 1'11.SSelll de la Castell~ina, 14 - BARCELONA: VIa Laietana, :1
gers.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
CADIZ • CANARIES
Sortf, a les 12. l'avió postal espa- Sort1des setmanal& ets dlssaboes a Iee 12 Electuaran el servei lea motona\1.1
• CIUDAD DE SEVILLA» I cVILLA DE MADRID•
DISTANCIA
NAVEGADA nyol «Douglas 21», cap a Madrid,
LINIA RAPIDA OE G RA N LUXE BARCELO NA • PALMA DE MALLORC~
DELS VAIXELLS SORTITS satgers.
Sortides cada die. (llevat e111 dlumenaes). de Barcelona 1 Palma, a lee
amb correu. mercadenes 1 deu p¡¡.s36, SOQUERIA, 38
AlllR
21 nores per les motonaus
c CIUDAD DE BARCELONA» 1 «CIUDAD DE PALMA»
Fóra d ·horatzó es troben els vaiO&mllel
AU A M L KAO~AN
BASE AERONAVAL SERVEIS REG I.ILAiilt ENTHE I AR RA CO NA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
xells espanyols «Maruja y Aurora»,
C.p¡lt.eu~)
MALLORCA BARCELONA - MAO I BARCELONA • EIVISSA
Sort!, a. les 7, l'hidroavió postal Ll.NlA DE
en llast, cap a GIJón; l'«Ampurdàn»,
l;UM.t!ot«;iAL AMH El)CALES A TO'l'S ELS PORTS 08 LA MEDI·
Gènllltl c:1e pt.Wt,
P li: R RO
amb passatge i càrrega general, cap Italià «SaVOlll. l·Alte», cap a Roma, TERRANlA NOH.O U AFRICA t CAN ARlES - Sortides quinzenals oe Bar( c:1e garantia)
a Roses i escales; el correu «Cludad amb escales a Marsella 1 Gènova, celona ela diJOUS L1N1A COMERClAL SlLBAO • CADIZ - CANARIES AMB
amb correu mercadenes 1 set passat- El:>CALA A TOTS EL8 PORTS D.I!:L NORD O'ESPAl'lYA - Sortides setma..
ne.ls de Bllbao ela diJous. LlNlA RAPlOA REGULAR ENTRE ESPANYA
gers.

taver-11

~=

de Barcelona», amb passat¡e 1 càr-~
r ega general, cap a Palma; el nord·
americà cExecutlve», amb càrrega
general 1 de trànsit, cap a Nova
York, Filadèlfia 1 escales, via Tarra-gona; el pesquer italià. cBreda», amb
el seu eqwp, cap a la mar; l'estonià
«Hilda», amb càrrega general 1 de
trànsit, cap a Tarragona; el danès
«Karen», en llast, cap a València;
el noruec «Gubrun», amb fusta, de
tràns1t, cap a Marsella ; el noruec
«Svem J arl», amb càrrega general 1
de l.rànsit, cap a Gènoba 1 escales;
l'islandès «Katla», amb bacallà, de
tràns1t, cap a Nàpols.
VELA. - La balandra clsla», amb
càrrega general, cap a Tortosa.
SORTITS DEL PORT DE VALLCARCA. - El pailebot «Josefina SubU"&ts», amb ciment, cap a Vinaroç;
i el vaixell «Londforb, amb ciment,
cap a Motru 1 escales.

11

l ' AliA
PAR11!;ULA ~ ,
6 pt.e,., dia, 1,1e1l&ó comph.:w, o.uco cauer, wu•t

: 01,

Dany,

c.u:,xa,

w ..e-

!Oa. ut¡¡uaa, :¿:,, 41on., la.
(.¡11.11~ l-QrreUSJ.
BO N I CA tlabitaClo econóoueú,
ma~nmom
o
pei..OUB 80!11. ¡,uo.bCCJ Oara)', 4:», en treso!, 4Ulll.
MATRI MONI
otecelX
haui t.&CIO li senyora o 1>8nyore~a
de reterenClo:s.
~~.euça, 131, aer~ lra.
HAB ITACIO espléo<1lna
sota a dormtr, per a ma.trunonl. .i''Ontrod.ana, '"3.
priU~ Sra.
S ENYORA sol&. desitJa oenyoreta a venatò,
bany, tetes on. ~~ :>n,
3 1 6, -lrt~ 2na., uscen·
sor.
SENY O RA 801&, Uo¡ra
llablf.\lCIO a &eD.JOre:.a. u
sco~or. oatcO al carrer
f'tonoaola.nca, 47, pral~
lra., junt 0&11\Drln.
BAIXA DOR sonanova.
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MA HO_RA, el ·diari de m.ultituds

LA CONFERENCIA
A LONDRES

NAVAL Al MITING QUE «UNION REPUBLICANA NACIONAl» HA GELE·
NOTES VALENCIANES

BRAT AVALENCIA, FERRAN VALERA HA DIT: «PARA MERE·
CER EL NOMBRE DE POUTtcO lO PRIMERO QUE SE EXIGE
ES SER PERSONA DECENTE» ••• I PERE RICO, l'AlCAlDE
DESTITUIT DE MADRID, PROPUGNA PER lA UNIO DELS RE·
PUBliCANS, I DIGUE QUE LA REPUBLICA HA DE REPRESEN·
TAR UN IDEAl PROGRESSIU I UNA ABSOLUTA PURESA EN
L'ACTUACIO POLITICA
Els radicals valencians ratifiquen la seva
confiança al senyor Lerroux, tot i mantenint
una posició silenciosa força sospitosa

(Del nostre corresponsal especial, Albert A. carbó)
València, 9. - Al Moulin Rouge polític, el primer que s'exigeix és que
es celebrà, el passat diumenge, un sigui persona decent.
miting de propaganda, organitzat pel
Intenta fer una critica dels JlloPartit d'Unió Republicana Nacional. ments actuals, però com que es troA l'acte es convidà tots els repu- ba completament afònic, el públic
blicans d'esquerra, i el teatre s'om- l'obliga a donar fi al seu discurs.
Amb tot, diu que després de tanLa delegaclo americana, presidida per Norman Davls, a Ja seva arriba pll de gom a gom. Als voltants de
l'edifici notàrem
da a l'estació de waterloo, a Londres
d 1 f grans · precaucions tes difamacions en contra d'ell, és
per part e a orça pública. Malgrat això l'únic que ha tret de la seva.
la seva. presència, no es va haver campanya republicana. (Gran OVIV
Estat en què quedà la fàbrl04 de m·,qulnàrla del carrer de Dos de flllalg, destruTda peJ roo
dt! lamentar cap incident.
ció.l
lFoto Pulg-Farran.)
Comença l'acte. El senyor F. Soler
Parla a continuació l'alcalde desi Fandos, ex director general de tituït de Madrid, senyor Pere Rico.
Monts, estudia detingudament la llei
Recorda que aquesta és la tercera les doctrines. Demana a1x1 mateix
d'arrendaments, i fa una critica en- vegada que s'adreça a la democràcia exacta compensació per part dels orcertadissima de les diferentes carac- valenciana.
ganismes proletaris.
teristiques que ofereix aquesta, en
En 1930 ens reuníem en un gran
Acaba insistint amb una crida a
contra de les justes aspiracions del comici a la Plaça de Braus, i el po- la unió, i diu que la primera tasca
nostre camperol. Assenyala com a der públic ens donava l'exemple als que han de fer les properes corts és
dada important que aquell partit va- ciutadans pacífics, enfilant-nos les la de concedir una àmplia amnistia.
Lerroux havia de pronunciar en
lencià que més alardeja de la tasca metralladores. Aquell acte era una No és comprensible que les presons
el debat sobre l'afer Nombela un
discurs
sensacional. Un conspicu
a favor del llaurador (pel partit Au- protesta; una preparació per a la estiguin plenes, quan no sabem qui
tonomista Radical), sigui precisa- lluita. Intensa que s'apropava. Aquell és el que més ha delinquit, el de baix
explicava
un c.caudillo»
periodista. així
Després
admiradora del
ho
ment el primer que voti aquesta llei dia vàrem tenir la sensació del fet o el de dalt.
del discurs la casa d'ell a les nou
que allunya de la terra el treballador republicà indestnlctible. Vaig torn<1r
Salmerón digué que no es pot pardel mati del diumenge S'hauria
que la conrea.
a València en circumstàncies ben lar d'honor si es troba en plet m
emplenat de gent i milers de feliEl mateix passa. amb el règim d'ai- distintes. I ara, estic altra. vegada. virtut.
citacions i mostres d'adhesió hau- (Crònica del nostre corresponsal ..,.
gües, font de 1a nostra riquesa agrí- entre vosaltres, gairebé com a l'any
Les darreres paraules són acollides
rien caigut sobre la seva taula del peclal JOSEP
TOMAS I PIERA.f
cola. El primer desplaçat d'aquests 1930: a les portes d'aquest saló hi amb grans ovacions i significats visdespatx. No 'hauria alló que es
La jornad~ parlamentària del dl,
diu retirat de la política, però
problemes vitals és el nostn pagès. ha la força pública. Creuen que els ques.
s'hauria aqa: at una altra vegada a vendres, càhda 1 emocionant ha
En acabar, fou molt aplaudit.
rep~~licans ac!_ reunits no tenen la
ELS RADICALS VALENaquel!a cadira simbòlica que alludí produït una forta estupor a tota l'oParla. a continuació l'ex alcalde de s~1e1ent capac1tat per a retrobar-se.
CIAl'l'S CALLEN
quan les Constituents i s'hauria pinió francesa. Les càbales 1 comen.
Sevilla, senyor Fernàndez i Laban- Tmg-.1em. doncs, la suficient serenitat
Es ta at . interessant aquest
posat a esperar el pas de l'enter- taris tendien sols a pre...o:entar una
dera. Comença recordant que en per a actuar lliurement, sense la tunm eiX.
rauu:.zt de l'enemic i ... el present doble sortida al debat sobre les IJ1.
. aquest precís moment les Corts es- tela de la força pública.
silenci del Part1t Autonomista-radid'una altra cadira millor: la Pre- gues: una caiguda estrepitosa per Ja
L'almirall anglès, James, saluda l'almirall francès De Ccux, qu& rorma panyoles han celebrat la seva oarreEls partits republicans han d'ésser cal. El fet, però, que els radicals vasidèn~ia de Ztt. República. Confiava polarització a dalt 1 a baix de lta
part de la delegació francesa, a la seva arribada a l'estació Victòria
ra sessió. Demana que l'esperit de instruments del règim per tal que lencians ratifiquin la seva confiança
que l'hi haurien jet seure els ma-- forces adverses, o una votació favorabl~ al govern, reduïda als mfnlms
teixos republicans d'esquerra.
la veritable República sorgeixi nova- gents estranyes no vinguin a aco- al senyor Lerroux, mostra amb gran
poss1bles, que amb la defecció d'una
ment, tota vegada que desaparegué miadar-los.
eloqüència. la situacló «especlallss1bona part del nucli radical de cons.
•••
per les nostres culpes i pecats. VàAmb valents conceptes fa un es- ma» en què es troba _aquest partit
tant supor~ ministerial, hauria pro.
•
que
un
dia
va
crear
l'ln.
<
;lgne
novelren. creure - diu - que ta Repúbll- tudi ence~adíss1m. de la situació ac- liSta. Vicenç Blasco Ibañez.
El mc..teix significat radical do- vocat la Cl'lSi parcial amb la sortida
ca estava ja. afiançada, i ens vàrem tual, I diu que f1ns aquells . homes
Es inútil, doncs, amagar per més j nava al periodista una infinitat de cl.els valoisiens i com a conseqtièn·
d( talls «secrets» de la reunió radi- cia una difícil crisi de fons.
dedicar a barallar-nos entre nosa!- que amb la ~~narquia eren li~rals, temps la desbandada del partit raMalgra, l'acceptació governamen.
cal en la _ .!.t Lerroux digué, textres mateixos. Aquells que eren re- amb la Republica han retrocedi~ de dical a València. Nombrosissims nutualment, «que se iba a casa t-On tal de les conclusions de rvon Del·
buts al nou règim amb tota cordia- tal ma~era, que sl en aquells temps elis d'afiliats es donen de baixa, i
los suyos», an.b els que el seguei- bos, les possibilitats de Lava! 110
litat s'apoderaren d'ell. Nosaltres và- haguessm exposat les actuals formes
ste
nstltuïts com a grups d'esxen. Samper, però, i altres l'aban- anaven L•és enllà de l'abans expo.
rem. seguir desfent-nos amb les dis- de govern, és segur que s'haurien ru- ~~er! ~~dependents.
donen. Els que no el segueixen ::Sn sada segona so!ucló i amb la temen.
justament els que constitueixen el ça, que els vots que e3 manteruen
còrdies.
.
boritzat.
Entretant, «El Pueblo» publica uns
llc:!t pesat del Partido, els que no- a l'esquerra, podien fer-ne perdre
Aquest ~ienm
és
el
.
de
la
«disAquestes
forces
politiquesdiu
comentariS
de
redacció
referents
a
0
més tiren a càrrecs. Tots els que es un gran nombre d entre els mode: .r t i d?e Ql ?rhobi»d. ¿bUn~ó de~ repu- no han ocupat el Poder pels seus l la sessió històrica del 7 de desembre
rats; situació que conduïa a una
'.,Ueden són els bons, els desinteres- ruptura
~cans 1 wls diroi u ta· Havien de ' propis esforços. No han fet sinó se- en els quals elogia e1 cap del Partlt sats,
del bloc.
els Emil"': no, els Rocha, etc.
re usar- a e
gents si ells fo~ ' guir la trajectòria caracteristica de radical senyor Lerroux· a la mat.eiLava,! s'ha~la de moure entre tres
Però es va discutir l'afer Nombetan insensats que no la volguessm. , les reaccions esdevingudes en tot elf
dl•..
.
• rt'cl d'A la i els radicals fidels s'ho hague- focs, 1 oposició sistemàticament ad·
: r ta:, que ~:Oble s'imtapounisésói esta- segle XIXè. Es més possible aquesta I ~~ ~~~o :¿a:!e~u~n esa ~u eque ~
ren de pass1.r sense Lerroux. ¿On versa. de les extremes esquerres ¡ 'a
va deixCIJ' el «::audiUo» el seu sen- poSICió expectant de les esquerres i
aques
· Però reacció darrera, si tenim en compte Repúblic~ està amenaçada Es fa nolss e ma t
sacional discurs? L'únic que es sap els nacionals. Què farà Lava!? dee .óca<lpsl es anbliconve~çuts que la · l'absència de molts republicans. I en- tar en l'esmentat article q~e les dreun1
e s repu cans es ne-::essàr1a
hi
h
11
perr.uè at..... ho ha dit ell mateix, manava H. de Kerillis a J'tEcho d~
Fa una crida als militants d'UniÓ cdara
vd~ avher nuc s que anavt>lln tes no es troben enquadrades dins
és que ::J no va acudir a les Corts Paris», diari reaccionari t simpatitR
bll
N ·
¡
è
arrera un orne que per a e s del règim 1 acabaran per desplaçarton per a n.J donar lloc, amb qual- zant amb les Creix de Feu, 'l~lu
puc creure que Lava! ens
f ep:! .c~na 1. acJOna pet (ud sacrl- anava a ésser la «vareta màgica». lo creu l'articulista que estem tansevol jrt
a escindir el Bloquel!. Kerell1s-no
abandoni, sl bé és un home carregat
n
;,o e~° sdmlse per bai.
e
possiTambé
aquests
possibilitaren
la
reucm~teix
com
a
l'any
1931
i
diu
que
a
A
hores
d'ara
els
«incondicioblilq_wt
1
1 ar a uru 6 e repu Jeans. Com ió
'
de dubtes i aficionat a la maniobra,
1 als» de Lerroux els del «faci el
t d
·
Espanya no s'ha instaurat encara la
h~ estat sempre un home lleial».
que aques a arrera frase la subrr.t- e Espanya
que vulgui el seguirem» estan fran- D
era un pals que marcava. República
liberal, democràtica, laica
altra
l'«Oeuvre» interroga
cament esverats i tot és dir-se: La val si part
dues ve~~de~, adverteiX q~e ho fa la seva indiferència a la politlca . SU- ¡ autonomista que es va votar l'any
està. disposat a tornar al
Els almiralls Italians, Plnl 1 Ramerl, a la seva arribada a Londres
«Bé, en què quedem i cap on ti- camp esquerrà, a seguir les petjades
a x per
e separar d aquesta vela i costa digueren que era un
1931
rem?».
de Briand.
u_nló els pse~~~epublicans, tant si I poble mort. Altres el conceptuaven
Aquesta doble apreciació dels moPobres lerrouxistest
La crisi -ara evitada- del Qo.
s anomenen
s l'ICS com no. <Les com a poble adormit. Doncs bé, la ments ¡ dels fets polltics coment.ats
•••
vern Lav:l.l s'ha mantingut latent
seves darreres. pa~aules són acollldes República ha fet possible el seu des- a les pàgir.es d'«El Pueblo» 1 portan~
llarg:¡ mesos l a moltes represes del.!
amb un~ indescriptible ovació.)
vetllament.
veu del partit radical) ens demes- Llegl·u l A HUMANI TAT darrers
debats semblava abocat 111
A continuaCJó diu que. la RepúbliReferent als moments actuals, diu tra, com ntm dit, la tÍ. des,.s¡:,crada
•••
dintell de l'agonia, però, no endeba·
ca està governad~ per sunpa.t1tzants que no ha d'estranyar res, toLa ve- d ·una epopeia de destrucció dels foEl frare Brunet ha agafat una des s ha anomenat a aquesta cnsí
~ la monarqwa. No recorda - gada que s'ha complit el presagi cle naments republicans.
febre d'alta tensió. Ha escrit un nonnata, la crisi de la reflex¡ó· ~·
diu -<JUe aquest~ Corts hagin fet , certa personalitat. Ajudar Lerro11X,
Els radicals de València callen?
article • •bre .a tellesa física de les mig t:cl desconcert, la França' que
1 quelcom q~e justifiqui la seva vida. governar amb Lerroux • desplaçar No. Dissimulen ...
Mares de Véu la literatura del qual sap superar-se a cada dificultat, dei·
Al
contran,
tot
el
que
han
fet
ha
Lerroux.
és el calc d'una pàgina de Joa.- xava entrev~uu com a possible una
1
quim
Belda.
solució a 1 estil de Waldeck-Rousestat enderrocar totes les lleis repuFa una crida als recublicanJ i conUNES PLAQUES RETOLAParla d'una diada a lloança de seau, que, per damunt de la class!·
bllcanes.
tinua dient: D'aquest enderrocament
DORES TRENCADES
la bellesa física marededeuista amb ~cfci~ polltica, anteposés la defen..<a
Acaba dient que s'ha de tenir fe ' del bloc governamental ha de sorgir
Aquests darrers dies han aparegut
jorma que no ens estranyaria que eA regim 1 de les !nstitucion~.
en el veritable adveniment de la Re- l'abraçada fraterna i unlflcadOl'a de trencades unes plaques retoladores.
el dia menys pensat llegíssim a les
.d quests antecedents fan mes col·
Doncs tampoc no hi hagué el Ple paraules cares al senyor Jaumar7 ; pública, i demana, una vegada més, tots els republicans.
1::6!• aquestes les dels carrers d'«lsacartelleres deis carrers l'anunci ~!, ~ra encara, la sor~resa dels aco~
munlcipal ahir. ¿Crisi de Madrid? però .en ~1 tem~s que transcorri li a- la unió dels republicans.
La República ha de representar un bel la Catòlica» i «rinconada de F.
De cap de les maneres. Si recordes- questa st:spens1ó a la nova reunió,
d'un concurs de bellesa entre Ma- t t a Cambra de d1putats, la real!·
ideal progressiu i una puresa en l'acsiu que els nostres gestors mumci- els representants del senyor Jaumar
r es dtJ Déu.
L orador és molt aplaudit, i es sen- t
~a i abast dels 9ua_ls _tenen una
'ó liti
nh de lli bc tat Garcia Sanchizl>.
pals s'h:.\11 tornat la mar de respec- i els del senyor Coll i Rodés, els dos ten visques a Azafia.
uacl ~ ca, un a e1
r • En lloc d'aquestes, n'han estat poDesprés de la reproducció a les g n importància 1 stgmficació detuosos amb la llei Munic1pal Cata· contrmcants a què ha quedat reduï-,
à ·
d L v
d
.
mocràtlca. Ha estat un triomf lll·
un espent obert a totes les orienta- sades unes altres, pintades amb neetiòepz·caa
eu 'aquel 1a es- d!S cutible del parlamentarisme. UI
Jana 1 són incapaços de supeditar da la competició després de les eliFa us de la paraula Ferran Valera. cions socials.
git les quals nomenen els carrers, 1 Ptamg,Pn~s
..
ja no ens ve res
i
di da
la vida municipal a les contingl'!n- mlnatòrles prèvies, hauran de fer Amb grans dificultats se'l pot oir,
de nou
Vl1 pen a
representació popular
Exposa algunes consideracions res- amb substitució de les desapareguclcs
politiques
·
de
la
capital
de
la
grans
ha
esforços
segellat
per
Indeleblement el seu
a
la
conquis~a
de
degut
a
l'afonia
greu
que
pateix.
pecte
els
partits
de
classe,
1
diu
que
des,
amb
elS
noms
de
«Carrer
del
6
República, ja n'hi en parlarien de cada conseller, sobretot dels mde- ·
.
.
prestigi una vegada més i ha colpit
1\ladrid. Nmgú com els ccdist-t'~ pe:- pendents, que, com no es deuen a
Diu que la pol1t1ca ~s la ciència de encara que Unió Repub11cana Nac1o- d'octubre» i «Carrer de Lluis dc Sirde mo. . les veHeïtats autoritàries.
n ésser respectuosos amb les lleis cap disciplina, es podran fer cotit- la moral. Per a merè1xer el nom de 1nal no ho sigui, respectaran totes val».
Amb un acte netament democrà·
tic, parlamentari, ha estat possib:e
q~~~~n"C~alun~.¿Q~pH
~~~~~~~~-~------~~---~~~~~~~
què
!ión gestors? Això no es rutpa mrPer~an les forces estan nivella- :::--- -- - - - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
una entes de gran envergadura, q¡;e
seva. La culpa, ens ho ha diL mol- des. Els cedistes compten amb deu
llr-r--~-,-~-..,..----..,.--s· no va més enllà, ni pot pollticstes vegades mossèn Brunet, és dels vots, els nou seus I el del melqulaIl_lent anar-hi evita la dolorosa ef~'
qm varen ab:lndonar llurs llocs. dista senyor Roviralta. La Lliga
Stó de sang d'un.1 guerra civil. A·
¿Què volteu que fessin si els oferien compta també amb deu vots puLx
quells
que amb la mà estesa o t1
uns càrrecs mun1c1pals als qual ha- que sumen als nou seus el del carli
puny enla1re desfilaven pels carrers
vien asp1rut des del fons de la seva. senyor Soler i Janer. Els radicals i
d~ Paris el catorze de juliol i rorue
:'mima, renunciar-hi? ¡Mal! Això els econòmics, que entre tots fan
novembre, Toulon, Limoges. iii·
hauria estat desertar davant de re- catorze . vots es mantenen neutrals
EL «DESFILE» dc
gats a ta nipoteca de l'odi i amb ~I
ncmlc, 1 un soldat de la CEDA no i el petit gmp d'agraris que dirigeix
DE LA MORT desig de lluitar els uns contra EJ
abandona mai el lloc. Quan hi arri- el senyor Viza no vol determinar
altres, han dialogat;, vençuts tolS
ba no el cedeix mai mes i el d~fen: l'el~cció. ¿Qui guanyurà a qui?
Com
que
la
política d'actua!!tat per la força indiscutible, sagradl
sa amb les dents. ¡Pobra Pàtr1a Sl
S1 el senyor Jaumar tingués la inté
molt
de
peUicula,
no
us
estrany¡
del parlamentarisme.
.
no ho fcssm aixi! Els dilapidadors fluènc1a que ell es pensa, guanyaria
que bategi el meu comentari amb
Les paraules pronunciades ~~
que han governat amb ells ja no ell, uo ht ha d.ubte, puix que ja ha
el
film
que
ha
popularitzat
mes
caps,
són
d'una
emoció
digna
delS
haur!En deixat res per verd. Ara la trobat la soluctó: --81 ens empipeu
la figura rufianesca de Chevalier. moments més solemnials de la ~
lle1 els tompara 1 ells també volen massa - deia en un dels moments
Entre les coses que passen i el pri- tòria: «Blum; Els socialistes estelli
emparar el poble de Cat.<tllmya, que, dc la discussió en què perdia els
mer film sonor que va jer forrolla disposats a dis oldre'ns. Thorez: ~os
scn.:;e ells, sena capaç de tornar a estreps, que eren molts - obligarem
hi ha ·nolts punts de contacte.
altres, els comunistes, ens assoc1e~
obt<.:mr l'autonomia.
el senyor Vilallonga que us destiAl fi!m de referència hi juyave1t a aquestes paraules. Ibarnega.raY·
Però fins per complir la llei Munt- tuelxi i nomeni amics nostres (1).
un
paper
principalissim
les
pcmTant com a organització paramllitll!•
cipnl es necessiten vots i ningú no
Si el senyor Vilallonga s'hi avintorrilles de Jeanette MacDonald f els «Croix de Feu» estem disPO~a-~
en tt: prou:;. Durant aquests tres gués, no hi ha dubte que seria una
les de l'actriu - no recor~ el a disw,ldre les Lligues. Lava!:. rre~
d ie~ en què ha estat convocat el Ple, bonn ocasió per ajudar el pobre senom- que jeia de cambrera. En nota d &.que;; ta triple declaraCJO, Qv
els electors municipals han fet mes nyer Jaumar a continuar pel carni
la gestació i part de la crisi de cos honor:~. la. Cambra, el GoverJ! adüf.
v ¡¡¡ites i han tustat més esquenes del saerlilci; però costa molt de •
present, no costa gaire de l!Ut;ar tarà les conclusions necessànes».
que r.' tarla u·1 cacic lligalre d'alta creure que el ccreglonallsta» valencià
l'esperi~ de Planes í casals, co11e- queste:; frases d'una simplicltat 1~
munt.anya.
es vulgui posar a desfermar les Ires
gut al seu temps per «En Pantor- pidii.ria, de refús ¡ coodemnaci6 "
. · no llaver-m hagut l'«.straper- del seu amic de l'ànima, senyor
lo 'lllC ha provocat la caiguda de Cambó.
rilles». Al «Desfile» hi ha u11 tipus la violència, fan possible, aro~ ~
de protagonista indesitjable. A ,:z ó:Sfolucló dels grups paranull~·
e•~ ,p3p:iets.. es molt possible que els
I al poble de Barcelona, ¿què 11
ro.... ,.:att, a canvi de quelcom mes scmb!a. tot això? Nosaltres ja ho satriSta sessió de dissabte, Pérez lhguistes i I~ formacions arD1 8 ~
sï-,.Juessm avmgut a vot.:.u a favor bem; però com que els protagonlsMadrigal i Gil Robles, donaren tJ d'! defensa antifeixista, un re~ornde
del ~enror Jaumar, el campió de tes no ho saben, els direm que una
impressió de trobar-se tan ben do- les normes sanes i neces::-.àr1es
l'esperit de sacn,lci; però empipats persona que ha conegut l'Ajuntatats com Chez.'Cllier ¡;.er a interpre- les lluites Ideològiques.
dO.Oli
per la manera q~e llurs aliats es ment en altres èpoques deia ahir
tar papers d'aquesta mena, tot ¡ . Per una forta majoria. que cé!>
porten d... vant del «caudillo», varen que ni en els bons temps del cacique el mestre indiecutible sigui dott Idea de l'ambient liberal fr~Uel3
decidir nb,¡tcnir-se. Això va passar qu.sme de Planes i C~sals no haAlexandre Lerroux.
s han aprovat els te>..'tos de letlftl~
ahir ni mlg<i1a al despatx de l'aiea!- vien passat mal coses tan dívertlRecordo que al film Cllez:alier- sobre els grups d.: combat 1 111 • b!·
de gestor mten accidental <sem- des. Ho Sllbscrtvim sense reserves.
JI!acDonald hi havia una trouada privades, tinença d'armes ~~:1;
bla que uo ens deb:em cap de·
escena 011 unes parelles d'enamo- des 1 repressió de les prcv
"te·
no:nmac!ÓI en la reuruó del conrats donaven voltes a la sínia. d assassinat. La posició Lava1'¡ariS.
St I - de la junta directiva, que diu
Elles cm fan pensar en les parelles !ortida per tr~:s èxits parlamerws •
el senyor Jaumar-. Va tirar la cade la Guàrdia Civil que haurien de assegura la vida del Govern
pa al toro el senyor Ulled, el qual
sortir a escena si la tu.sttcia ¡os Je¡: eleccions de primavera.
vn dem:J.nar la suspensió de la sesigual per a tothom. I uns soldasia. &>gons les nostres noticies, la
dets grotescament uniformats que
L.1gü Vfl oposar-s h1; però com els
ewluciona¡;en al so del popular
H; estat cursa. al President de la
altres varen esser més, varen ordehimne bèlli~ de la reina Jeanette,
LES SM~OANE S t~-tnar la suspensió al senyor Calderó. Republica, el telegrama següent:
se m'apareiXen encantats en tes I
.
.
e a la M
cEl "'.entre t;atalà. Republicà de
A:¡ue.st sembla que ha donat un<~.
elevades
personalitats que aqtLests
Per al vment d1umeogsard:llla
n<:..u en la qual ho comunica als Vilade,ans, con 150 a.soctu.dos, solldies
ha,,
desfilat
pel despatx ce I da, els Foments t1e Ja lladll de :S[
Ahir, a1
ae Oriola, una pistolers, en tuarr de Ja policia, atspararen llurs plstoi8S
,.,,.,. ma
c:msellers, d'aquelles amb les quals oit!l. indulto de Florentlno Prieto y
1
S. E. Estem vivim en ple •desfile». han orgam~t •m.a ~e' casJ.nO ~
noieta I un home. Veleu, sJ ua plau, !·automòbil en el qual anaven, Iu diverses matricules 1~ empraren
e-> por:len sucar cad1res.
demàs cor.denados a muerte. - P.
Però
el
d'ara
no
és
de l'Amor. es danes, a l ¿statg
..
carro
blinda~
on
foren
, Jl4. s ell"
coHocaces
les
bombes
trobades a l'Interior del cotxe 1 el públic comentant
Ara no saben quan es farà la
CodiLa, ~ecretarlo. J. Iturrloz, preside la Mort
Sants, carrer de Saall · -o l ssrt"
l'ocorregut
un
·:>r111 - tambe aquestes són .h nte»
·
rec de Ja cobla d <~ PnnCl!""'
<Foto Centelles.>
J. M FRANGES
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Dos personatges ala (( bUSca)\
i «captura» d'una Al cald•la
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