EL TEMPS. -

A Catalunya, el oel, en aeneral, oobert per tot

el pals, lleva t a La seaarra, Conca de Barberà I Tremp, on apareix
sc,.. t amb ar _,u ns mlvols per let comarques de Tarragona. Els vents

són fluixos i dc component H.
Ho s'ha n re_ istrat precipitacions durant let darreres 24 hores.
Temperatures extremes: Màxima, 17 graus a Baaur I Tortosa f
mlnlma, a grau~ _;:1 zero a Escaldes I Ransoll.

:;:;.-¡y _

Núm. 1.190 -

~nY ___
:;...---=

F u

Preut 16 cèntims

ndad on

L L

u 18 e o M p

AN

y8

1·

aaroelona, dimecres, 11 de desemb;e del 1935

=--===============================================~;===========================~~~==~===============================
~

ALS CINC DIES DE RESOLT A LA . CRISI
.

.

PERSISTEIX El FRENESI DE GI·LROBLES
o

ELS MOTIUS DE CAMBO

El Govern s'ha

les
Escriu cartes violentes al President de
,
•
equivocat 0 rts I afirma que la política actual es de
complaença amb la revolució i el separatisme

e

No és això. Si el G<>vern Portela ha pensat que podia donar la més
z¡ililllll& satisfacció a Catalunya substituint gestors cedi tes 1 radicals per

gestors radicals i lliga1res, el Govern Portela s'equivoca.
som allà on érem, amb la fatiga que produeix la supervivència d'un
e,tat de coses intolerable. Podem haver sortit del caciquisme vaticanista,
però hem entrat en el caciquisme carnbonià. Ens és igual l'un com l'altre. Derogada la nonna i la. llei, està igualment en fals la. Lliga com la
()Cda. Entre el senyor Vilallonga o el senyor Maluquer -amb tots els respectes per a la seva venerable ancianitat catalana- ens és igual un o
alt.re. Entre Jaumar o Ulled a l'Alcaldia de Barcelona, per a la qual no poúen aportar ni el més minim dret, sentim igualment vexada la nostra dig¡lilllt barcelonina i el nostre dret ciutadà. Entre els Barbats i els Huguets
els Jovers, a les Conselleries gestores de la Generalitat govemat1va, o
1
els Durans els Sabatés 1 els Gallards, ni en garanties ni en representació ni en dignificació del càrrec no llem guanyat ni mig pas. Es més: tot
aquest tràfec increïble i desmoralitzador, comparsa grotesca de figurons
Ul,iaires, no fa més que ag1eujar el procés de desprestigi en què del 6
d'octubre ençà t:.an estat sotmesos els organismes públics d'una Catalunya agraviada per totes les ofenses.
No, no és aquest el carni. La immensa majoria del poble català veu
amb decepció 1 amb angúnia aquests primers passos d'una situació que
ccnvalida noves ofenses 1 noves transgressions. Que sigui la Ceda o que
figui la Lliga la que vingu1 a assaltar els llocs públics i a. usurpar reprebentacwns fictícies, té per a nosaltres tma diferència: la que l'invasor
d"ab1r no era català i el d'avui intenta reivindicar encarP. la memòria de
Prat de la Riba. Fins ara ha estat la tronada bandera del «patrioterisme» espanyol. Des d'ara és el pa,.elló corsari d'un patriotisme de financers. de capitans d'indfu,tria i de frraires politics.
No hi hem guanyat res, certament. Ni estem disposats a con~dir un
Instant de beHigerància a una situació semblant, mé~ indecorosa per més
fa!Eejada. La «Ceda» entrava a l'assalt donant la cara. La Lliga. Intenta
rer-ho per sorpresa, prevalguda en situacions de favor 1 d'intriga. L'opinió pública va P.xplicant-se els motius pels quals Cambó negava la seva
collaboració a un Govern Maura perquè en el seu programa s'lli conte·
nia la reposició integra d'Ajuntaments i l'anuHació de la Llei de 2 de
gener, per reivindicar l'Estatut d'autonomia. El «catalanista» Cambó es
negà a això. L1 interessa més assaltar els llocs de govern de Catalunya,
contra llei i dret, que retornar a Catalunya el dret i la Llei que normalitzin la seva vida i obrin via a la voluntat popular.
Mal començament per al Govern Portela, S'ha equivocat si creia que
el carni de la. Lliga era el carni de la concòrdia catalana. Veurem finS on
arriba la magnitud de 1error i la persistència en l'ofensa.

Calvo ·Sotelo fa una desaforada crida al "Front antirevol ucionari'
o

Entre la Ce da i la lliga
GIL ROBLES ENCARA CONFIA.
Madrid, 17. - En rebre avui el senyor
GU Robles un grup do periodistes, h"
tingut amb el18 la se¡¡üents conversa:
-Per què en lloc de l'anunciat manifest heu publlcat la. nota. explicativa de
la crlsl?
-Com oportunament anuncià la Be·
cretarla d'•Acclón Populart, 1 ho ratifico
Jo per a. esvair equivolce, la nota expllcatlva de la crisi, lliurada ahir a la
Premsa, no és el manifest anunciat.
He ajornat la publlcacló d'aquo!st per
dues raons: la. primera, perquè encara
espero la reacció de tant d'element sa
com hi ha. en els partits governants que
foren del bloc enfront la politlca do
complaneça amb la. revolució I amb el
separatisme que se'ls Imposa en aquest
Govern.
La segona, perquè espero la. decisió
que el Govern adopti en el punt gravlsstm de la pròrroga dels pressupostos.
Encara que la trajectòria que segue!.'!: és
clara, no vull avançar el Judlcl. Anem a.
veure sl el Govern es decideix n consumar una vtolacló clam I manifesta do la.
Constitució.

les sessions de Corts i els
preceptes constitucionals
Fa ja molts de mesos que en aq!les.
tes mateixes pàgines vam exammar
alguns problemes que plantegen els
articles 58 t 81 de la Constitució espanyola en allò que pertoca a la
reunió de les Corts. I dèiem aleshores: «En els articles que tracten d~
la reunió del Parlament, la Constttució de la República espanyola ILO
i~ gaire moderna ni prou democràlica.l> Per una altra banda vam devwstrar que tècnicament, els aflu4its articles són dejicientíssims.
No és estrany que, en aquestes
condiciQns, s'hagi produït ara una
ltttergència seriosc sobre el temps
que han de durar els períodes de
3f~sions del Congrés. En realitat tW
es ~racta d'tm problema d'interpretactó, ans d'un buit lamentable que
hi ha en l'article 58.

LA NOTA DE CAl\180

-I què ens dieu de la nota. del senyor
cambó?
-En primer lloc que està plagada d'I·
nexa.ctltuds. Al senyor Cambó li consta
perfectament que la crisi es planteJà
per a eUmlnar la Ceda del Govern 1
d'una manera especial per a treure'm a
ml de la cartera de Guerra.
Per la resta, de la aeva nota es desprèn, amb claredat meddiana, que fou
ell qui forJà aquest Govern d'acord amb
el seu gran amto el senyor Portela.
CüiBO VOL TENffi LES MANS
LLIURES A CATALUNYA

Avui reapareix a Madrid l'estimat coHega «El Socialista», suspès governativament des del dia 6 d'octubre del 1934, dos dies després d'bave1·
entrat el vaticanisme al Poder.
Saludem efusivament el gran diari del proletariat espanyol, fora de
la Llei durant catorze mesos consecutius, igual que les organitzacions tocinllstes, igual que les entitats socials de les esquerres catalanes, igual
ARA VOLDRIA UNS GOVER· -de fet- que la nostra Premsa i tot el que significava, a partitr de 1a
NADORS ESPECIALS
crisi d'octubre, un alè de transformació i de lleialtat al 14 d'abril. «Hem
-Qué ens dieu dels goyemadors?
posat tot el front del 14 d'abril !ora de la Llei», clamava. Gil R<>bles 1 Pls
-Que segons sembla es va a un repartiment aml.stós de provincles, igual que òrgans vaticanistes com a suprema justificació de la cacera. L'atinnacló
en els millors temps de la més vella po- era exacta. De la seva responsabilitat, en canvi, no en tenia. ni en té l'exUtlca.
clusiva la CEDA. Hi havia l'acció i hi hagué el consentiment que l'acció
El eenyor Portela diu que el Govern
1 encobridors. No serem nosserà totalment imparcial en la Uulto. es realitzés. H1 havia autors, coHaboradors
electoral que a'apropa. 81 aquests pro- altres qui ho oblidi en el futur, tota vegada que de cap manera no popòsits són sincers, té a la mà donar una. dem pas parlar en passat.
bona. prova a l'opinió. Que no nomeni
Un d'aquests coHaboradors entusiastes tou Lliga Catalana, que ara.
governadors politlcs, elnó governa.·
dors d'ordre públic de la manera més mercadeja nous oportunismes en l'etapa de transició. Amb la sev11. acció
automàtica possible: funclonarls mll1• parlamentària 1 amb la seva coHabo1aci6 governamental, la Lliga. -hotars, etc., mures de tota cUsclpllna de nor a Ja. seva història do sempre- ha estat còmplice principal de la perpartit. Que renuncU a.l repartiment de secució contra les esquerres, de la. suspensió de l'Estatut de Catahmya,
Governs civils, I amb això donarà, no
ISOlament la sensació de neutralltat, sinó de la derogació manu mflitari de Ja Llei de Conreus, 1 de tot el que sigque evidenciarà que els partits del Go- nificava ambició 1 justícia del nou règim. I encara h1 ha una altra comvern es mouen pels més nobles I desin• plicitat moral en l'actuació de Ja Lliga: la dels ~traperlos». Caldrà parteressa.ts estímuls. Amb això 1 amb renunciar als gestora governatius, comen- lar-ne a la seva hora. Ni hem oblidat ni pensem oblidar.
Aquesta Ignominiosa. persecució a la Premsa, de la qual surt avui lEl
çaria la gent a creure en la posslbllltat
d'un Govern tmpa.rclal.
Socialista», és un dels fets més greus de l'etapa negra del vaticanisme. I
-Aleshores vós no creieu en la neu- tant com a record a no oblidar, és antecedent a estudiar en el futur.
tralltat del Govern?
-Em costn molt creure-hi. Es nu Evidentment, no calen amenaces. Però serà necessari anar precisant una
clar que el senyor Portela va a procurar politica de ferro, amb la Llei als dits, rígidament aplicada, que impossiatreure's uns quants radical.B di61>1dents biliti per sempre els aims que s'han comès i els estraperlos» que s'han
per a, amb ells '> amb ~~ quanta
paisans 1 amb la Testa dels partits que jugat.
Recordem tota la Important intervenció de cEl Socialista» en la proforen del bloc, constituir a la nova
Cambra un grup que el la cosa aurt bé clamació del règim. Esperem l'aportació de l'estimat coY.ega en la reconpugul rebre després la recompenso. deguquista. de la República.
da, la seva equanimitat 1 patrlottsme.

•••

Si: a ln majoria dels modems Es-

tats democràtics és el propi Parl~
ment el que declara closos els pertodes de sessions, i sense el corresponent acord 110 és possible de cloure'ls. Partint d'aquest principi, les
corts espanyoles, després de la suspensió temporal decretada pel President de la República, haurien de
tornar a aplegar-se, si no estan dissoltes, i el període podria durar, cas
que els diputats no disposessin !!l
contrari, fins a darrers del mes t!e
gener, o sia jin al començament del
nou perfode.
Aquest principi, però, que figura
explicitament a les Constitucions
• • •
dels Estats on Impera, no figura a
E11 efecte: Aqttest arttcle disposa la Constitució espanyola.
que les Corts es reuniran sense ne-¡ I no val a dir que això ja es mce3sitat de convocatòria el primer dia breentén i que ez règim democràtic
hàbil dels mesos de febrer i octubre i. par_lamentart ho extgei.J:. De1J!OCràde cada any, t fttncionaran, almenys, ttca t parlamer1t~rta és la Republica
d~rant tres mesos en el primer pe- d~: Txecoslovàqtt.~, per exemple, t és
ez cap !fe l'Estat el que obre i tanca
nod.e i d~s e11 el segon.
Ai.tò stgnl/ict que, st es vol, el$ els penod~s de sessions d'acord amb
JlCnodes poeten allargar-se i les corts les prescrtpcions constitucionals.
110:rr• /tmciona~ àdhuc seguidament, Aquestes, coses, en ~m serttit o ~~en CZÇant el pn mer pertcde de se~- tre,. l~a" d éss~r. constgna~~s en dtsflons amb el • egon, sense mes lirm- pos~ezons e:rpltctte t posttwes, t no
l<~efò que la »Cictdtat donada al Pre- hmt d'ésser deixades a Z'at<.ar dels
~fàe,,,t de la República per l'article parers contradictoris.
A. ROVIRA I VIRGILI
ll~r~e suspendre les sessions ordi, s en cad.t legislatt!ra (entencada anyada parlamentà~;,s
sols per Uit mes en ez primer .
~nOde ' per quinze dies en el .1e·
.'·• sempre que no deLxi de com~~~~-.se el preceptuat en l'article j8,
per 1" QUe la durada mínima dels
de IOUI!s ha d'és~. r dc tres ml' sos i
P11Qs, respectivament.
lici eró amb tot això no ens cliu l'ar58, ni cap dets aUres, qui ts
• t.
0 ~ue Pot assenpalar el tancament
l:s • continuac!:J dels períodes de
,.,!«>ns qualL el temps mtnim jn
ccomplert.
l:¡ 1 et Presictent de la Repüblica?
Gorcrn? ¿.~s el propl Parla-

l'AUTONOMIA DE CATALUNYA
----

«Avui mateix millor que de~~
mà», s'han de tornar a
Catalunya les facultats
estatutàries
I

:.. demana «La Libertad»

Madrid, 17. - eLa Libertad» demana el restabliment de l'Estatut de
Catal· .ny:l 1 diu.
_
•
..,
cReemplazandJ al cedista. Sr. Vl
Jallonga, salldo a. ufia. de caballo de
Barcelona, se ha. encargad del Goblemo provisiÒnal de Cataluña el

Sr. MalUI;..er y Viladot. Suponemos
que muy provisionalmente. Queremos creer que por muy poco tlempo.
Ci es .erdad que el G<lbierno ~que
preside el Sr. Portela Valladares trae
el designio de rectificar los yerros
de los gobernantes que ha soportado

. . ..

¡
rneif,

:¡o&aures creiem que el més lògic
Par¡ m!!.t recomanable és que s!gu! el

la ,¡;ment .nate;. , com succeei.r a
1llocteatorta del:; Estat! cternocràti-;s
Confurns. De totes maneres, cal reer que la Con.stitudó e!¡::anuo-

La situació al camp
A··'
nab··~' à .. ra de dill m:

Ja Onió de
c-<llll~ires I altres cultivadors del
tre ,dc Catalunya envià al nurus11
~a ~grtcultura el següent tele-

--·
•El Jefo ne se equivoca nuncao o el tret per la çulata

,

I

PER PROHIBICIO GOVERNATIVA

Els diputats cata I a ns no es
podran reunir
El diputat de~ Parlament cat-al~
&enyor Pere Coromln~. en nom de
la majoria parlamentària. catalana
d'Esquerra adreçà. dies enrera u escrit al vice·president en funcions del
Parlament, senyor Martinez Domingo, en el qual !1 auuncia.va. el desig
d'aquella majoria de reunir-se demà,
dijous, en una de les dependèncie.<J
de l'ed!!ici de la institució autònoma de Catalunya.
Com diem la reuni<. havia de celebrar-se demà. En ella, els diputats
de les esquerres catalanes havien d6
canviar àmplies impressions sobre el
rr.oment polític actual.
Segons les nostrt:3 noticies, que po.
dem assegurar com a absolutan1ent
cr:rtes, el goverv.ador general interi
de Catalt:nya, senyot· Maluquer, lla
prohlbit la celebració d'aquesta reunió dels parlanentaris catalan.<:.

Camps i Arboix
en llibertat

Avui sortirà
EI Socialista''

<per Bartoli)

Ahir mati per l'Audii'mcia Provin·
cia! de Barcelona, fou decretada 1&
llibertat provisional, mitjançan~
fiança. de 10.000 pessetes, del nostre
benvolgut amic senyor Camps i Ar·
boix, alcalde de Git·ona quan els
fets d'octubre.
El cas del senyor Camps i ArboiX
en l'aspecte proce~-al és ben interessant. Promogué en rebellia a
l'empar d'una. resolució del Tribunal Suprem, per mitjà d'escrit s!g.
nat per l'lllustre degà del CoHeg1
d'Advocats, senyor Roig i Bergadà.
recurs de competència. per correspondre-li el fur de funció de rartlcle quart de la llei Addicional a la
llei Orgànica del Poder Judicial seguint els precedents dels Ajuntaments de Barcelona. i Tarragona
L'Audiència provincial, preYl in·
fonne favorable del Ministeri Fiscal, va. declarar-se competent 1 requerida d'inhibició la jurisdicció ml·
litar, el general d'aquesta Divisió
Orgànica, va acceptar el requeriment, previ infonnes també favorables del fiscal m1lltar i de l'auditor.
Com ja hem dit, posteriorment
l'Audiència ha decretat la lUbertat
sota. fiança..
Molt ens plau aquesta nova, la
qual pennet a un estimat company,
de remtegrar-se a la seva llar i a. Ja.
seva professió, aixi com a les actJ..
vitats de la politica gironina, dln·
tre la qual l'amic Camps l Arbolll
ocupa un lloc sobresortint.

a. Ja. fuerza. el pals desde el 4 de 1
octubre del año pasado, habrà. de
comenznr a demostrarlo, no con par
lab. a:, sino con acciones. Y una. de
1
las prlmeras, con el a.premio que
'
Impone la Justicin. y exige la Constitución, habrà de encaminarse a resMadrid, 1'7.-Demà, dimecres, retablecer con urgencia. leyes, puestas apareixerà el periòdic madrileny «El
en olvido y en quebranto en el Socialista», despré:¡ <funa suspensió
pueblo catalàn.
que ha durat quinze mesos.
Sh1 perder tlempo, entreteniéndose
en buscar fónnulas y andar con paliativos, hay que restablecer el funcionamiento del Parlamento catalàn.
Para que, según autor1za. la Constltución y dispone el Estatuto, supremas leyes a. las que hay que rendirse, Ja representac1ón de aquella ciudadanla elija. presidente de la Generalldad, y este -quien sea, en todo
Madrid, 17. - Aquesta tarda. en ~1
caso una figura. de solvencia polltlca y "m oral- des1gne, según norma Congrés en un grup en el qual es
trobava el senyor Martinez Barrio
legal, su Gobierno.
acompanyat del senyor Torres Ca.mTodo lo que no sea. esto, acometi- pañà, <Mver:sos' jiputats del seu pardo con urJencl.a y con declsión, equi- tit i alguns p~rlodistes discutien
valdrà a. per..:.er tiempo y a demorar prop de la reposició dels Ajuntar
la. entrada en la nonnalidad. Cree- ments del 12 d'abril. El senyor Marmos que lo sabe como nosotros el tínez Barrio deia:
]efe del Goblerno, y que él, que mejor
-El millor és que parli el G<>vem.
que nosotros debe conocer la senslbilidad el pueblo catalàn, se darà Ara que a Espanya, que és un país
cuenta de lo pellgroso que ha de de precedents, és bo de recordar que
serie a 1:u crèdito politlco retrasar en l'an.ï 1907 discutint-se la llei
t u acto que, en definitiva, constltu- d'Administració local no se celebraye un deber. Hay que restablecer ren eleccions per tal que es fessin
plcnamente l~~o vtgenc1a del Estatuto, d'acord a les 1.onnes que s'estaven
comenzando por dejar al Parlamento d13cut1nt, 1 ~ donà. el cas que tl
catalàn en llbertad de funciona- mandat d'aquells regidors durà cinc
anys i nug, perquè les eleccions que
mlento.
s'havien de !er el de:;embre del 1907
Y mientras este llega. y decide, no se -:elebraren l'abril del 1909 i prenresulta el Sr. Maluquer y Viladot, gueren possessió el primer de Juliol
anc1ano poiltico, a quien t4unblén del 1909 Aixi és que no es pot par·
Primo de RlVera, en su epoca dicta- l:::.r qu~ hagi ex¡:¡irat el mandat legal
torial conliò la. Mancomunidad, la dels regidors del 12 d'abril perquè
persona. màS indicada para interinar hl he. un precedent que demostra
el Gobierno general de Cataluña.
que havent-hi hagut eleccions postePara este puesLo solo ha.y un hom- riors. aquests regidors • poden contibre, a qulen el Sr. Portela conoce de nuar actuant u'acord a les normes
antiguo, res¡:;etablc por su recta y ja establertes.
El senyor Torres Crunpaiià afegí:
lim•. l" viu~ de cmdadano reput>llcar
no y por la a1t1S~ representac1òn
-Es que a més del precedent h1
que ostenta: el presidente del T rt- ha un argument irrefutable pels que
! una! de Casacion, D. santiago Gu- defensen la prescripció legal dels Ajlmtaments .:egits en abril del 1931,
bern.
1:>1 es •~·uaa que el actual G<>btcr- 1 ~ que havent. estat desposseits duno ticue el designio de e;evar las rant tretze o .nés mesos del seu
leyes a. I • categorta de su e11cac1a, mandat, no han estat exercint el
dejesc d.J notas y declarac10nes y càrrec durant e: termini legal.
emr e a demostrarlo. El tlempo a.
premia. y los enem~gos de la Repübllca ac ·an. Hoy rwsmo, mejor
que matiana por la tarde, ordene
que el or. uuueru se pusesioue act
Gob1emo general de Catalmin, y pa..
ra que b interinldad sea lo mas
• :e ) posib • slmultanear.Jt>Ole del"
en libenad al Parlamento cat.ala.u
para que ~ reunn y co!mence a .un·
La «Gacew publica a vui un deet •D'li y a cumplir la tnislón que Ja rre•. dE; la Presidència que sus~n
Con .tituc· •n y el Estatuto le asl¡- les sessions del Congrés fins n de
genCl proper.
nan.•

LA REPOSICIO' DELS AJUNTAMENTS DEL 12 D'ABRIL
SERIA LEGAL

LA ((GACET A)} PUBLICA UN
DEGRET SUSPENENT LES
CORTS FINS l' 1 DE GENER

•On!Ó

nya 11 dc Rabassaire~ de Catalutatalà ~\"ant tràg1ca Situació camp
c~tennlna<ta. per gran nombre
ents plantejats a. l'empar
l!ct a
fUStiCS demana,
"-t'rendanlents
tn -t:n
•
2S
~llSló .000 tamllies camperoles,
apllcaCló aquella llei. Calvet
~~dent; Baqués, secretari.»

DESPRES DE CATORZE MESOS DE SUSPENSIO

çarà ara. una. carrera de catalanisme dasen!rena.t per arrabassar a l'Esquerra la
cllentela. separatlsta, sense perjudici d'allar-se després amb ella, sl a darrera hora no veu clar el resultat electoral.
A canvi d'aquesta llibertat a Catalunya, què u tmporta al senyor cambó el
que pugui succeir a la resta d'Espanya?

Els comptes del Gran Capltan. Com
la
la calla sobre aquest punt importan-Al senyor Cambó el que li interessa- sl Espanya no hagués descobert totacom
1 no es disposés a. reaccionar
trama
tíssim. El seu silenci és suplit amb va era tenir lliures les mans a Catalunya,
reaccionen els pobles dignes.
parers diversos t contradictoris, que
són molt r espectacles, però que no per a preparar el ctinglado• electoral.
( Passa a la pà¡Ina 7)
Amb aquests ressorts a les mans comentenen força obligatòria ni legal.

eu

1

Ja intervé el senyor
Musitu?
Bertran
El delegat general d'Ordre Pú·
blic, estigué anit conferenciant una
llargu1ss1ma estona o.mb l'ex-mln!tt re senyor Bertran 1 Mus!tu.

PUIG DE LA BELLACASA, GES·
TOR DE GOVERNACIO?
Lliga Catalana, que ara té el
camp lliure de competidors, es disposa. a treure tot el partit de la solució de la darrera crisi. Dia rera
l'altre es van nomenant alegrement
nous consellers gestors de la GeneralitRt, el:; quals tots dóna la tca.sual!tah que són elements dc la
Lliga. Tot fa creure que els UDS
com a. llígulres, els altres com a
tècnics 1 encara uns altres com a
«neutrals», la Generalitat permetrà
la satisfacció dc molts elements del
partit dels 30 anys dc catalanisme,
que fins ara no han pogut. ésser con
, nicntmen& destacats en llocs d·honor i de sacrifici. ..
L. noticia, però que per a co~
Uer-gestor <' • Governació serà no.
menat el rap electoral de Lliga ca..
talana, el senyor Puig de la Bellacasa, és UDa mica massa gmixUda.
perquè pass1 sense comentari. ¿Concntari? ¿Per a què? Fet i fet els
cUlu~tres amiCS» ja són gent. fora
de concurs quant a superllr qUesUons de delicadesa.
Pacin, facin, ara que 56n sols.

Aquest numer_o ha. estat .v_isat per. -la censura

14 humctnltaf

.IM ECRES, 1t DE DESEMBRE
DEL 1._

TEATRES

TEA TRE

GRAN TEATRE DEL LICEU
DEMA, D¡JOUS;
RI C' OLE T TO
pela divos
OAPBlR-BABI O LA
I el célel;lre tenor
Carles Merino
DISSABTE:
C A RME N
Fallianl • Power • Altube • Gran.
forte - Properament, el divo ten or LAURI VOLPI. - Es despatxa a comptadurla Segueir;
obert l'abonament especial ala
Festivals Wagner • Mozart.

O RENOVAR-SE O MORIR

Per què agonitza
el Teatre Català?

Ml HERMANA CO N CHA
gran «lx1t deia ~xita

PRINCIPAL PALA CE
Rambla Centre, 4 • Telèton 11882
Gran CompanYia Dramatica de
la genial actriu Margarida Xlr&u
Avui, tarda, a les 6'15. Darrer a representació de la comèdia
en ~res actes de Lope de Vega:
l.A DAMA BOBA, per Margarida
Xirgu . - NlT. a les 10'15. So·
rollós èxit de la comèdia en tres
actes, de Fredenc Garcla•Lorca:
DONA ROSITA LA SOLTERA o
EL LENGUAJE DE LAS FLORES
¡ren1al creació de Margarida Xir·
r;u - DEMA, tarda, a les 5'15.
MATINEE; UE MODA 1 n1\, a les
10'16. El grandiós èxit:
DORA ROSITA LA ::iOLTERA o
EL LENGUA.JE DE LAS FLORES
per Marganda Xirsu

TEATRE BARCELONA
Companvlt de CARME OIAZ
AVUI, TARDA, A LES 5'15:

MALVALOCA
NIT, A LES 10'15, L'OBRA DE
ORA.N EXlT DE QUINTERO I
GUILl,EN :

Mi tiermana Concha
· ' Cl'eactó de
CARME DIAZ

GRAN TEATRE ESPANYOl
CompanYtt de oomèdies valencia·
nta diri&lda Qlr P E P E A L B A

-com ha. estat possible que una
companyia tan econòmicament sòlida com semblava la de J osep Santpere s'hagi vist o bligada a abandonar el teatre Espanyol, on tenia
una parròqtúa addicta?
Això és el que ens han preguntat
en més d'una ocasió, sense trobar-hi
una resposta. lògica. I malgrat tot,
lP. té. La té, 1 ben lògica per cert. El
que no es renova mor i la companyia
vodevilesca de Santpere ha mort per
manca de renovació. I moriran, pel
mateix motiu, totes les companyies
de teatre que no sàpiguen fer l'evolució que exigeix el temps.
Imagineu-vos, per un moment, obres d'un esperit essencialment vuitcentista interpretades per actors
gairebé vuitcentistes 1 presentades
amb la mateixa inexpressió cromàtica de principis de segle 1 trobareu
lògica la deserció de la sala d'espectacles del ParaHel, del públic
d 'avui, modernitzat 1 intelllgent.
El que no es renova mor. Aquesta
és la veritat, la pura veritat. I el
teatre vodevilesc de Josep Santpere
ha mort perquè els seus conreadors
s'havien entestat a fer-ne una cosa
arcaica, amb un pujat regust d.e cosa

TEATRE

J"

Avui, TARDA, A LES 5.
Butaques a 1 Qta.

EL

AMB lENT

NIT, A LES 10'15.
Butaques, 2 ptes.:
¡E I X O 8 C A S E R O Sl

' I T E A.¡R~ E~PA;Y~L R

o

T

a còpia d'un gran esforç imagina- el nostre públic no s'interessa pel

tiu, optà per desertar d'un teatre,
on, enlloc de delectar-lo, se'l torturava.

I

Només actors d'un gran tremp 1 són excepció en totes les èpoques-,
poden emmotllar-se a caracteristiques especials fora de l'òrbita de
lr. pròpil!o r ealitat. Imagineu-vos,
doncs, com serà dif1cU emmotllar
a una ficció d'aquesta naturalesa
a tota una companyia.
Ara bé: Ha servit d'alguna cosa
l 'exemple que ofereix als nostres
artistes el fracàs de Santpere i la
seva companyia? Oi que sembla lògic que s'hagués tingut en compte
aquest fet natural, que ha acabat
amb una de les escenes que con·
sideràvem normals a Barcelona?
Doncs bé, malgrat això ens entestem a segUir la mateixa trajectòria fatalista d 'abans.
Com hem de pretendre que el
nostre teatre surti del marasme a
què està sotmès, sl els que haurien de tenir més interès que
això no succeis són els primers a
provocar inconvenients insuperables?
El teatre és alguna cosa més que
un simple negoci: és un art i com
a tal ha d'ésser tractat, puix que
s'hi juga el prestigi coHectiu.
Té raó Puig 1 Ferreter quan aftr..
ma que és un sofisme la teoria que

I

Totes lea nits
P E R
N
XI QUE~
Farsa en doa actes, la més còmica de l'any

bon teatre. I treu l'exemple: no
són catalans la gran majoria dels
que han aplaudit 1 s'han emocionat
amb les obres de Garcia Lorca?
Fem bon teatre i representem-lo
bé i veuren1 com les sales mig buides dels nostres teatres s'omplen
de gom a gom. I deixem de banda
posicions personalistes -això vull
i això no vull, tan car a la majoria dels nostres còmics-, i haurem
aconseguit donar un pas lmportantissim en el cami de la reivindicació del teatre català. O renovar-se
o morir. Aquest és el lema i aquesta
és la realitat. Mentre ens entes-tem a fer el mateix teatre de prin·
cipis de s egle, mentre no posem
una mica de dlgrutat en tot el que
es faci, no serà possible sortir del
marasme actual, per dolorós que
sembli. I la culpa no podrem carregar-la a ningú més que als nostres artistes, convertits en empr~
sa., i el que és pitjor, en dictadors
indiscutibles. Mentre el públic no
trobi les garanties de dignitat artística que cal trobar en tota obra.
teatral -bona obra, bona. interpretació 1 bona presentació-, farà bé
d'apartar-se del teatre. Potser aquest
serà l'únic canú normal a seguir
per tal d'arribar a la renovació
llnprescindible d'un teatre que mor,
de la mateixa manera que morf, en
mans de Santpere, el teatre vod~
vilesc.

MANUEL V ALLDEPERES
u
---------------------------------' MARIA MORERA FARA UNES
TELONS CURl S

García Lorca serà homenatjat

CONFIDENCIES DE LA SEVA
VIDA TEATRAL, AL LYCEUM
CLUB

UNA SANCIO SINDICAL
Els catalans podem ésser acusats !l'esperit, vinguin d 'on vinguin 1 es
Per
haver
acceptat contracte amb
de molts defectes. però és difícU que diguin com es diguin.
els
empresaris
cases f Gutró, el SinL'OBRA QUE FA RIURE MES
ringú ens motegi d'exclusivistes en
Poques vegades ens haurà estat
L'EXIT MES GRAN DE L'AUTOR
r._atêria d'art i ...e poesia.
plaent i tan fàcU de practicar aques- dicat d'Artistes Teatrals de BarceDE PARE VOSTE LA BURRA,
AMIC I
Adhuc en els periodes que apa.- ta virtut com davant les obres del lona ha expulsat eis socis Dolors Rorentment podien fornir-nos pretext gran poeta andalús Frederic Garcia seU, Pedrín Ferndndez ' Germanes
Ml HERMANA CONCHA per a cultivat una certa xenofòbia Lorca, que en poques setmanes, grà- Ballesteros.
Cal advertir que aquests artistes
Granèltltde QUINTERO I GUILL'E N -tal com fan els altres pobles d el cies a la magnifica. 1 genial Margamón-, tenim punt a elevar per ~ l'ida Xlrgu, eus ha ofert la tragèdia formen part de la compan11ia de sar.
n:.unt de greuges 1 enyorances la obsesslonant de l'esterilitat, la «Va- 8uela que suara ha embarcat cap a
nostra. fe cordial en els valors de ga» andalusa de l'amor 1 de la sang Amèrica, t la qual ha estat formada
1 el poema punyent d J l'ànima sen- pels esmentats sen11ors cases f Guf,.
Companyia de M. FERNANDA
se esperança, en una atmosfera pro- ró.
LAORON DE GU EVARA
Tots
.els
dies,
tarda,
a
les
S,
1 vincial, amarada de cunlleria.
«MERCADERS DE GLORIA»
Avw. no hi ha funció per tal
Seriem ingrats . nu ens sentfem
rut, a un quart d'onze
A FIGUERES
de donar Uoc a l'assaig de:
commoguts per aque3ta trlple ofreMARIA OE LA O
La
Compc.nvl
de Drama i Comêcomédta de Valverde l Rafael
na. Seriem inht.bils si no aprofitàde León, amb ll:lustractons musivem l'avinentesa de reafirmar-nos en dta d'Enric Lluelles estrend el pascale del mestre QUIROGA, que
s'estrenarà demà.
la nostra bona tra<Lcit. de compren- 8at diumenge, at teatre Principal de
sió generosa 1 d~ sellblbllitat no -s- Figueres, l'obra de Pag1wl i Vtnof:c,
«Mercader• de Glòria».
mu..sada.
L'obra assou un t!:rtt cl<tmorós f la
l
'·
Els slgnant.: inviten tots els amics
del teatre 1 de les lletres a retre ho- contpaq¡ta caus~ una e:rcenent im,..
menatge a l'e.utor de cYerma», de pressió al nombrós públic que empleTelèfons: 1!1948 - 12125
«Bodas de sangre» 1 de ILDofia Rosi- nd el teatre.
Companrta Llrico · Andalusa d'A.
Alcoriza. del Teatre Ideal . de
ta la solterb , en el sopar que tinHOM CERCA UNA cPAPIMadrid
èrà lloc el vL~ent divendres, dia 20,
RUSAt DE DIVUIT ANYS
Avu!, tarda, a les 6:
a dos quarts M nou, al Majestic
Hotel Ang!aterra.
Es UI~ j et la filmació de «La Pa1
Barcelona, 16 desembre del 1935. pirusa», l'obra tres vegades immortal
pela divos Estrellita Castro .
Carles Soldevila, Josep M. de Se· dels senyar& Torrada l Navarro.
N1ño de Utrera • Pena (!111) 1
Niflo Sabicas - NlT a les 10,
garra, J. M.& ME..SSip, Joan Puig 1
- La fllmard Irene López Herèdia,
ESTRENA del poema lirtc, arreFerreter, .,aume Pab.issa, Maria Luz veritat?
vista t en s actes 1 9 quadros:
Morales, Just Cabob, Joan Alavedra,
-No, puix que a pesar que aquesta
LUGES DE ANDALUCIA
LUXOSA PRES.e.NTACIO
Joaquim Ventalló.
actriu en féu una creació al teatre
Tiquets a LA HUMANITAT, Ultf,. ara no la podrd filmar, car, la peZ..
ma Hora, «La Publlcttab, uM!radon licula comença a Bueno& Atru quan
«La R:unbla», «El ..>iluvio» 1 al Prin-¡la «Papirusa» tot tust comptava ttf,.
cipal Palace. Preu de¡ tiquet: pes- vuit anys.
setes 17'50.
-Ah/ ara ho comprenc tot.
Telèfon 22026
Companvia Arsentlna de Comè·
~~~~~~~~~~
din de PAULINA SINGERMAN
-A les 5'30 : UNA CHICA- UC:
TRAMODERNA. A les 10'15, a
petició del publlc ; JCANALLITA
MIO! Dues obres del1c1oses. Guerra al mal humor! Uues torm1<1ables creacions de PAULiNA SINNOVA EMPRESA
OERMAN. Demà, tarda; UNA CHI
La millor Comoany ia Llrioa d'Ea.
CA
ULTRAMODERNA. - NlT,
panra. Primer actor I direotor:
ESTRENA do la comédla en 3
ANTONI PALACIOS
Telèfon 14644
actes, d'Aido de Benedetti : Sl
PALAU DE LA
ME OAS UN BESO TE DIGO QUE
Avw,
d1mccres,
tardo.,
a
les
SEMPRE
EL PROGRAMA MES
Sl per Paulina Sinserman .
I
REVISTA
4'30. BUTACA, 2 PTES. MONUATRACTIU
MENTAL MATI!Io'EE. 5 ACTES •
Tarda.
4'30
1 n1t. 11'30: Nlla AsCompanyia dlrl&lda
S OBRES:
ter - Fritz l<orner en el ¡rranM 1 H fRMA. N.K Cfl.NCHA
uer .Josep Santpere
dlòs fUm:
MOLINOS OE VI ENTO
per Pilar Navarro I Oimas Alonso
MAPY
LA ALSACIANA
(EL SOLDA MALEIT)
(versió
anglesa) Clive Brook - Madeper Cecília Gubert 1 .Jaume Miret
Nit,
a
lea
10'16:
leine Caroll en el triomf méa
TEATRE CATALA
A Z A 8 A C H E
gran: EL CONSEJERO DEL REY
Companyia rHCOLAIJ·MAR I OR I
El meravellóa
per l'eminent tiple cantant F..
(versió at4:lesa) - DIUMENGE,
lisa Herrero. - NlT, no hi ha
MATINAL 10'16.
Avui, t nrda, a les 5. 61 reprepeotacle
funció per tal de donar lloc ala
presenta<:lo dei grandiós èxa de
n.'W>atgs ¡enernls de la llegenda
Lluls Elles: AMAUAH AMELI A I
lirtca en 3 actes, dividits en 12
MORENO
EM ILIA - NIT. NO I HA FUN•
quadros, de .J. Andréa de Prada:
CIO per tul de Clonar lloc a nu¡música
de
.Josep
Padilla
:
&alll ¡¡eneral ae ELS PA:>ïOREYS.
,;_¡&_~l
Dcml.l, tarda. a ICS 5. L·espectacle
Mapy CORTES
eu ó actes 1 18 quadros, ae Folc:h
l'accló a Mallorca - Demà. diTereseta MORENO
I Torres: ELS
PASTORETS O
Jou.s, tarda, Ilxeu-vos en ela carL' AUVI:I'Ihm:. ~T UE
L'INt'ANY
~~
lsabeleta NA.JERA
tells. ORAND10S PROGRAMA A
JESIJS - toliT. Urau tcstiVIll Ol'·
Avul 1 demà, darreres proJecPREUS POPULARS.
gumt.Gat pels cstuúiants de Bar1:1
Elva ROY
cions del grandiós èxit:
celona. 1 a profit de l'liospltal
NAJE.lt.A
t;.L HEROE ~IJbL it; U Núm. 1
TRIO ZIGANI
Cllnlc. P rendrà par; la Compa.
Creació de CAR ME DIAl
p er L1one1 Oarrvrnore, &;Mester
nyla Nicolau - Marton 1 els emí·
SPASSOWI
Ml H ERMAtcA C ONCHA
Morris, .Joseph Calle1a, .Jean Ar·
nents arustes
Maria Espmal,
thur i Lew1s Stone Secreta de
Ceolha Cubort, Josefina Bu,gat•
SANTPERE
la guerra contra el crim - DIto, Glbr~a Alcaraz, Carme Valor,
VENDRES, ESTRENA:
LEON
Em1h Vendrell, Antont tlllru, .Je.
DAVID COPPERFIEED
&ús Royo i el mestre Fui.l;ueres.
ALARES
segons
l'obra Immortal de Char~
CRAN COMPANYIA LI RICA
les Dickens - Produccions MeROY
DIVO barlton PAU HEIITOGS
tro ColdwYn Mayer.
31 btlll11imu - &iria

TOT PER UN XIQUET

Demà dijous, a la Llibreria. Catalònia, sessió MarlJ. Morera, segona
d e les organitzades per Lyceum
Club. Heus ac! el prcgrama: «Confidències sobre la meva vida teatral»;
«La nina russa», Jordi Canigó; «La
reina vella», Guimerà; «La dldat
(conte), Pitar: a; «La oorona d 'espineslt, «La Plaça de Sant Joam 1 «La
reinalt, Segarra.
Aviat publicarêm el programa que
interpretarà Margarida Xirgu.
Per tiquets Lyoeum Club (Fonte,..
nella, 1.8), 1 Llibreria Catalònia.

TEATRE POliORAMA

A P .O L • L O
Una estrella

MENTRE ...
La senvora Irene López Herèdia
no dorm i cerca un altre è:.cU amb
oLres de calvo Sotelo, Honono Maura i Peman.
De moment, estrenarà «Un negocio
excelente» d'Honorio Maura. E1 d'ur.-erar que aquesta comt!dta sigui un

TEATRE ROMEA

TEATRE

COM lC

CINEMES

EMPRESA

CINEMA PAR I S

'i1
7

IEATRE NOVE TATS

ff)

LA DAMA Dt:L SOL

TEATRE NOU

GRAN PR IC E
A'lui, dimecres, a les 10'15. nit :

Catch as Catch can

Segona pre>ol'ntactó del COMTE
I<AROL NOWINA. ler. SemUtnll.l
1 ronnd dè 30 minuts sense descan.&.

All HAN
Gamp!O persa, 106 Quil~
ZIKO FF
Cnmpiò rw., 118 Quilos
2on. Seml!lllal 1 rouud de 30
minuts F.Cllf<e de;can.;:
HUMBERTO ARPINO
1tnlh\. 98 QUllOS
CHARLIE MANUK
Armeni, 118 QuJJos
3cr. final. 1 rouud de 40 minuts
s<'nse descans. LLUITA El\1001().
NAN II

Comte Karol Nowina
polouêli. ex-campió mundial 98
QUliOt. contra
ALFRED KOCH
campto s.Jemany. 117 quilos
L
Entrada ceneral, '2 Qtes.

Avul, dltnecre.<~, a 101 4'ao. ó
ACTES, 5. BUTAQUES. 2 PTES.:
LA DOLOROSA - DORA FRAN·
CISQUITA, per G. Alcaraz, E.
Vendrell, M. Martln - NIT, no
hi ht funció, per tal de donar
lloc a l'assaig de la sarsuela LA
MESONERA DEL LLANO - DEMA diJolL~ . 2 çolossala obres, 2:
LOS GAVIlANES 1 LA TEMPES·
TAD.

OLYMPIA
Presentarll un prosrAma dt

CIRC

EOUI::~ IHE

aennctonal el dia
21, Dl&)ABTE
UN MERAVELLOS OONJUNI DB
PROOlGlli DEL CIRC QUE SERA
LA rELICI'rAT DE BAIWELONA
EN AQUEST::> ISADALSI
LLEO NS • PAllASSOS • MONOS.
GOSSOS • POPEYS • PALLASSOS • MUSI CALS • CLOWNS, etc.
¡'90 ARTISTES!!

ABDUL

MUJERES Of fUf6~

Avw, sess10 couttnua de 4 a
12'li0: EL MISTERIO DE EDWJN
DROOD, p er Claude ltalns; RI·
VALES, per enartes Blcltiord.
E X C E LS I O R:
AvUI. sess1o contmua ue 4 a
12".SO: CONTIIA
EL IMPERI O
DEL CRIMEN, per Jarues Ca~·
n~y; EL UAI LE DEL SAVOY , l)el
Ultta Alpar;
CLORIA.S ROBA·
DAS. per Hlchara c.;ronweU 1 Wa.
llace Ford 1 DIBUIXOS.

HAMID

FEMI

~~

C O M T A L:

Avul. sesslo contlllua de 4 a
12':$0; UNA NOCHE OE AMOR
pel Urace Moore: LA MU.JER
TR IUNt'A, en e~panyot per Joan
Blonaell; EL CACIQUE, en ea.
panyol, per Wlll Ro¡¡ers 1 DIDUI ·

xo s.

W AL K Y R I A:
AVUI, seSSIÓ COUtlnUa de 4 a
12 au; UNA AVI:N·ruRA EN PA·
LACIO, p er liustav toroettng;
t;n~KL I I: CHAN t;.N EGIPTO. per
Warner Olond; VIDA:» HOTAS,
producció espanfola, per L Ita Tovar 1 Dli!UIXOS.

NA

@

Llegiu LA HUMANITAT

TIVOLI

La nova empron presentarà el
dia '20 del corrent mu, a les
10'15, NIT,

ESCENARI

GIRATORI

¡ els eapec\Qctee SUGRARES amb
l'ESl'RENA de:

EL RANC HO AZUL
opereta arrev16tada en ~:¿ qua.
mW;tca Clel me,tre Ol:ld.AOOHS; lletra de f '. RAMOO UE
C~!UO
lnl.êrprets : Tmo Fol·
nr - Emlha
Ahua - l'iEUS
AWAOA - LU.NA U«AClAN • 11
Oolden Bauets • 10 Da:setma
GiriS - Magoutce deconns de
Mora lea I Asen51. - Localitats a
t aquilla 1 revenda.

deu:>:

U E "(

FANTASIO
a les 4. Nit. a lea 10:
Gran éxtt. Anny Ondra on la
deliciosa comérua:
AVUI, tardA,

MARYLAND

NO

Sessió cootmua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATG ES, eto.

QUE

PREUS ; Butuca. tarda 1 nit. 2'50
A les 7'15, 1'25 ptes. lmpot¡toe
compresos.

ME TRO

GRANJA ROVAL

---··----- -

SEXTET TOLDRA

ESPECTA CLE S
PER A AV UI
TEATRES

Preguem als nostres lectors
que, en ter llurs compres,
donin preferència als establiments anunciats en aquestes
planes

mal negoct per a tan fUustre f reaoclondrta actriu. St aquesta obra t alle;, tot seguit estrenard una coseta
de Calvo Sotelo. I com a recur& f i?Ull, entaulard relacions... mé1 o
?nenJII jormJ 1; amb el sen11or Peman, per tal que li confeccioni un
drama basat en l~>oo vida t miracles
d'Agustina d'Aragó.

URQUINAONA

SAVOY

POL

Passets de Cràc1a. 88. Tel. 76911

\.IUtll 11~ f11t • t~n •t??'
A ~u1 . tarda, a les 4 1 ntt, a

Loa oarreres notlç1es del mon
Continua de 3 tarda a 1 ma..
NOTI·
ClARIS • FOX MUVIETONE I
FtlAt•t;E ACYUALITES :
EL NU EVO GULLIY ER
Una sorpres.-¡ cln · , · -·Ari ::a

les 10 :

lnó!Oa. But.. ,..., 1 pta.:

UN HOMBRE DE ORO
per Harry Baur i Suzy Vernon.
EL CUARTO NUMERO 3~
ABISINIA solament a la tarda.

Avui tarda, a lea 4 1 nlt, a
les 10. El grandiós èxit:

La Hamada de la selva

er Clark Gable - Loretta Younc
P
.Jaçk Oakie - .PJ..JOUS, nlt.
Grandiós esaeven.lment. ESTRENA
de la superpròduccló nacional:
LA HI.JA DE .IUAN SIMON I

CINEMA CATAL UNYA
Fogar del Cmema Naclont.l
AVUl, continua 4 tarda a 12'30.
3ra. 1 darrera setmalla amb tot
1 el seu creixent èxtt:

El octava mandamiento
per Lina Yegros, Ramon de Sentmenat, etc. Hores de proJecció;
4'10, 6'15 8 ' 15 1 10'45. A mes :
LA CHICA DEL PARAISO 1 IJI·
I:IIJIXU:i en colors. ~O'l'A ;
Uarrera. volta aeJ programa. a
les 10. - DlLLUNS VlN.t;!'fJ., d!a
2J, ESTRENA cie LA VERBENA
DE LA PALOMA, flxada. Pttr a
l 'esmentat dla a tot Espanya.

PATHE

PALACE

Avui, contrnua 4 tarda a l:l au:
EL BAlLE DEL SAVOY (Gitta
Alpar. 4 I 8'~01;
EL CUA !ITO
309 (Françhot Tone i Una Mer·
kel, en esp!lllyol. ó'l6 1 lli$ó)·
CONTRA fL IMPERIO DEL CR I:
MEN (.James Casney, 5·ao 1 10':>01
UlJOUI:S 19: EL CABALLERO
DEL FOLIES BERGERE, per M
Chevaher.

CINEMA

FRONTO

Heus aci la llista rl.e lt>. formacló
llrica que el diligent empresari, Josep C:..1teu, ha organitzat per tal
d'efectuar una llarg6. toumée per
SETMANA DE GRANS
terres 't'Espanya:
FESTIVALS PEL
Primer actor ' director: Miquel
Tejada. M..stres dlrt:ctors i concerta.d)rs: .~amon Jorg... i Antoni Ortiz
AVUI, FESTIVAL SCHUBERT
de Zarnte; prim~res tiples: Angellta
Martinez, Conchita &fiul:s 1 Marta
Tèresa Kleiu; tenors: R icard Mayral
1 Antoni Biarnès; baritons: Lluis Gimeno, Manuel Múrcia i Marcial D~
gà; tiple còmica: Eugènia. Galindo;
Caricat: Empar Wieden; tenor còmic: Antoni Garr!.do; actor de .}e,..
ràcter; Joan Baraja; baix cantant:
BARCELONA. - Tarda: cMalvaloett
Antoni Ripoll; :-..ctors: Carles Bera.Nit: cMt hermana COnchat
Tarda, no bl ha 'tuncl4
za, Mam. L ValènC'la., i Manuel Lo- COMIC. Nit: «MuJeres de fuego».
petegui; segones tiples: Carme So- ESPANYOL,
- Tarda: cL'amblelth
ler, Ellsa. Escribà, Trini Rodrlguez l
Nit: «Eixos caseroslt I cTot Der ui
xlquett .
Maria Là\'ia.
LICEU.
,_.. Demà: cR!¡oletto».
18 coristes d 'ambdós sexes. Apun- NUV~-'l'ATS.-.No
ht lla tuncló
tadors: Manuel Rodriguez 1 Antoni NOU. - Tarda: eLa Dolorosa•' 1 d)o.
tm
F'ranclsqultu.
Nit, oo 111 ba
Marin; maq~ta: Antoni Anguera
funció.
Sastrerta, Pt>ris Hermanos; Decorats NOVETATS.
- Tarda.: cAmàlla ~
lla 1 Emllla». Nit, no ht ha funció.
Casa Muela; S abateria, Arbós; Per·
ruqueria, Beltran; l'ltuells, Pulg; ar- PRINCIPAL PALACE. - Tarda: 1Lt
dama boba». Nit; cDofia Rosi ta I&
meria, Mora..
soltera•.
A<;uesta notable formació dlebutarà ROMEA. - Tarda: cUna chlca ultr&o
modernat. Nit: cCanalllta m1o1.
demà dijous al teatre Liric de Pal- VICTORIA.
- Tarda: «Mollnae dt
nu de Mallorca, 0'1 hi farà tempovlento», eLa Alsaciana» 1 &Azab&.
che»
Nit,
no h1 lla funció.
rc~da. fins Rel&, 1 tot seguit oomenAPOL-LO. - Tarda: &Una estrella J
çarà la. tournée per la Peninsula.
un lucerot. Ntt: cLuces de And&.
luclat.

amb l\Iax Schmellnr

PUB LI

L-

Avui, dimecres, tarda·
ELOLA 11 contra GOENAG~Cio.
MOTRICO Nit ; ASTlGAR U.
OUTIERREZ contra EGQ~A·
ALDAZABAL • .URRESTARAZU."

UNA NOVA COMPANYIA DE
SARSUELA

KNOt;K-OU'(

Scl;s!ó continua. Tarda, a·ao,
6'30 7'16. Ntt, lO ; DIBUIXOS
FRANCE ACTUA·
LITES:

1 NOTICIARI

POR

Demà, di jous, al vespre, a les vuit,
el director artistic de la companyia
de Margarida Xirgu, Cipriano Rl·
vas Cheriff, donarà una conferència. sobre: el «Teatre del segle»,
al local de l'Ateneu Enciclopèdic
P opular, Carme, 30, pral.
El conferenciant parlarà de les
diverses tendències del teatre en
els darrers temps, i el result at que
han donat cadascuna d 'elles.

El loçal deia grana programes

Pl. Urqumaont, 6. Tel•lon 211161
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EL TEATRE DEL NOSTRE SE·
'~·
GLE, CONFERENCIA DE RIVAS V A R I ET AT S
CHERIFF
Frontó Principal Pa'ï;;

I .

Llegiu LA HUMANITAT

~ ~

CAPITOL

C A P I T O LI
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TEATRE

Totes lea nital

Q

TEATRE NOU: Divendres, nit, estrena de la aar
suela de PRADA I ROS i Mestre GUERAU TOMAS.
LA MESONERA DEL LLANO
Protagonistes: PAU HERTOGS i GLORIA ALCARAZ

un lucero

TEATRE VICTORIA

xI

L'obra més graciosa de l'autor de PARE VOSTE LA BURRA, AMIC

rància, que el paladar afinat del
nostre públic ha rebutjat, de la ma.teixa. manera que hauria rebutjat
qualsevol altra cosa en aquest cas.
La companyia de Josep Santpere
responia a la ftna.lltat evolutiva del
nostre teatre? Es evident que no.
Els actors -els mateixos de vint
anys enrera-, interpretaven papers
que corresponien, de dret, a actors
de les promocions actuals. I naturalment. succei el que havia d e succeir d'una manera inevitable.
Com podia creure el nostre Pú·
bHc que uns actors que s'afaitaven
barba blanca -en la majoria dels
casos-, poguessin ésser galantejadors de comèdia alegre? I aquelles
actrius que s'entestaven a ésser da.metes joves, quan totes les seves
caracteristiques responien a una inversa deCilarada? Compreneu com és
impossible de donar la sensació de
realitat, base principal del teatre,
amb elements d'aquesta naturalesa?
El públic resisti la prova durant
llarga temporada, però quan veié
que la metawbrfosi era obligada en
la seva imaginació i havia de convertir l'arcaisme de l'escenari a una
modernitat que només podia veure

ESPANYOL

uN

voat r e 0
El voatr 1 Dro
Avdt. Mistral • Calàbrl: r l 111 ,
Continua 3'ao T. 323tt
PROGRAMA SELE
REVISTA I CO~~lCON4'r
UN HOMBRE DE O ~
Harry Baur RO
ALTA ESCUELA
(El secreto de Carlos e
NIDO DE AGU I L~a vtlli)
(en angles ). per Wall 8
M. O'Sullivan • Lewis asc' Bttr,
Younc. - NOTA· La tone ..;
NI DO DE AGUILAS ser l>el!.lèut&
t ada en la seva còptaà 0llroJee.
fina dissabte a Partit
r1K1n.l¡
eert. proJectada en es~l llu.¡

e oL I s E uM
Avui . tarda, ll tes 4. Nit, a
tes tO : El TERROR DE LA SEL·
VA (documental) • PARAMOUNT
NEWS No. 15 (Revista) • EN EL
ANO 2.500 (Dibutx). I
LA GRAN DUQUESA y EL
CAMARERO
per Blng Crosby • Kitty Carlisl•
Rolan d Youn& 1 Alison Skipworth
Es '1 programa P a r a 111 o u • t

ClNEME S
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m1~~1Üna noche de amon, cU_.
s:u~t;1~~~~a.adloges se
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LAIELA.NA.-cLa. tamlll& JO :;f
cEl hombre y el monstruot I
nocnea en Hollywood»
;tt
MAttll'IA.- chl arlStocrataJ, cOlTll"
a tren, dos bodas» 1 eLa no
Franltenstem»
t$1
MEl'ltVt'VL.- cEl cuarto nUJIIetO
1 •Un hombre de oro». .
_.
MAJE!:>nC.-ct-caora». cMU.Slca.
chacllOS» 1 uNobleze. batuT,'
MAHXLANU - cNO se por QUde·~
METROPOL. - cUn hombie
tV
M1::r1rl.AL.-cUn nomote aa orllJ¡s.
ta escuelat 1 cN ldo de uu r..t
MONUMENTAL.-~El dUQU6 d~:P
rro». •BnJo prestón» 1 cCI~ ~
MUL'iUJ.AL.-cVhamos de oue 01 '
compàs del corazOn».
~
NUltiA.- uNl<lO Cle a¡Uilllbl. ~' eo ~
nes rotos» 1 «Una a\'eDtU••
tonia»
_.,., Cf)DJ"
PAIU;:, -cAbdUl E!amld» 1 ...,
jero del rer•.
oel li"
PA'i.tliS t'ALACE.-«El o:llle SlJil' I
voyt, cEl cuarto n(Uner~tDtJ''
c(;ontra el 1mper10 del
1 ¡jl:?
PR!Nt;IPAL.-d-a generaUW•
rolaa 1 eLa tela ue aratlat(ub~
PUl:lLl ClNEMA .-Noth.:laf~~· 1 ¡il:l6'• l
1 cuavant 1 oUmviada . e Rad!"'
R.AMl:ILt:S.-cl:lronca eo la
...
cVI\'amOil' ae nue~o•.
rer',:rt
SA vox .- Not!clan&. diDuu<.oS.
1 cEl nou Ou!llveu.
rtr'.t
SELEC'I' ClNEMA.-Ac_tunllt~: &I
tea t cEl cuarto n(UII·~do• •
bMARL. cl::nterate, m
run1vad.> Cambeh. en 111 so!llt¡!Jio
SPLI::NUlD -cM.ntandO 1 trf!SCO' I)
cl'a¡anln!J . cUn Pgrclaaa••
TALlA,-«La. ale.;re u:,~ senda dtl
tela de arafl.a» 1 e
ctJ
men».
tnt ,pe 61
TRIU.'t.Jlo .-ct:l arl!!tòCrr rLa pO~
a tren, dos bOdBSt
. ;•.
1-'ranltellbl.etn».
ue.a ~or~
TE'lUAN.-c::.uccdió en
"' 1 cSidO
d ''lesta en palaC101
Itt tl
à¡fUUas» .
¡•~
UlU.tUlNAONA .
eLa '
l .eelval
UID SOll'
VOLA.tA.-C.EL tUartO n ~~·~
caballero del, Foli~tas•· ..S,~
WALA XtUA.-Cir'ldiiS
UDll 11>•Cllan en E¡¡lpW» I '
en Palaclot.
tcetl'·e;•

J

Xli E

,¿;

Ilo

AMERlCA. - eLa tsla del misteriOI,
cNebltnat 1 cAhora y slempret.
AIU..NE::I.-cMústca., mucllllcnost, 1ft.
cador a medlas», 1 actuaciO de Ib
la Cabello.
AC'l'UALHATS.-Revlstes, dlbuUOI I
informacions.
ARNAO.-cLa pequet'La Oorrltt, dlU
stca, mucbachost 1 &Nido de ~
las».
ASTuttlA. -cVtva la justlclu l tU
bandera».
AVlN\.H.JUA.-cLos dloses se cllr.e:·
ten» 1 eLa Venus de oro».
BAltUl!:LONA.-cNuestra hlJI&al cOlli
noche de amor» 1 «Sintonia del eoo
r azón».
BOh~ M~.-cArlette y sua l)apàst 1 !~
paralso recobrado» 1 cNido de llllli'
las» .
BOI:SIJ.-cLa. mujer trtun.tu, cCoo\11
el tmperto del crtmen».
BOliEM1A.-«E1 r;xxleroso Barnuw I
cEl horror de la guerra».
BRUAUWA~.-cLa. pequefia Dorrlll,
cMustca, muchachos» 1 &Nido te
àgUllaBJ.
CA.t'u·vL. -cltivales», tEl mlsterlo dt
Edw1n Broodt.
OA'l'ALUNYA. - cEl octavo mandto
IJllentot.
CENTH!C.-cEl novio de manà»...
ma.rtdo en apuros» 1 eLa b.delatoru.
COLu,~uM.-c:La ~ran duqu- f li
camarero».
CO!la.J.AL. - «E1 cactque», cOnaunlnoeill
de amon 1 eLa mUJer tri &J,1
DIANA.-ct..oe crunenes del m~ •
eLl\ Rusla de ayer 'I la de b~·
ESl'LAl~cl!d noveno manàlUilleG-·
eLa tela de arat'LaJ 1 cNoblezs bt
turra».
~
EX.Gt.Lol:>LUR.- cülorlas robadast1 IIJlo
batle del Savoy• 1 ccontra e1
perlo del crtment.
FFLA Ailli:!J u. - LauKuoclt.oflut».oorrlt• -••!).
peque a
!!,;.
0 .. A.-•
stca. muchachos» 1 cNido de N"'
lallt
~
FE.~.uNA.-cEl bèroe públiCO ~~- ell
FOC NOU.- cJ:te¡ioaJ, eLa ,...
mlsterlot, cNebltnaJ.
ujfl\
OOYA.-cNada mà& que una 1!1.., dt
cLos dlosee se divlertent I ...

l •Contra el imperto del

el' o u:u a e de

dt

;;::::::::::
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assegurant-los feina, fent. que en·
polltlc. La Lliga, per In. seva banda,
senyw mus1ca B1S mestres I pro! es•
ja na publicat una nota ot1c1osa jus·
sors 1 alS blbllotecam. A IB vegada,
tUicant la seva coHabOraclò mlrusEn zes r ecorda El Liberal i C'al
Ull IJI ttUl tll
lntensi!lcarà l'organltzaetO de testi·
!osep Cane1, en E1 Diluvio, es- tcrJal; aquest document fa 1rreparano oblidar-les:
L L f H •
N U M.
vals musicals a totes les reg¡ons del
cnu:
ble el seu dissentiment amb la Oeda,
«Los partidos republicanos, perseJ A te •e •on • • -46
pals. D'aquesta manera es prevc_u
•Pero por el lado dc las dcrechas qu~ de seguida ha reurnt els Sl!tiS gu 1dos con Ja Republira màs que con , .
1
•
•
donar
treball a mes de 10.000 muse
rrabaja contra Ja nucva. situnción. representants de les corporaciOns pu- la MonarqUia.
PRtU~ Ol; 'IU8SCRIPCIO
,
1
Era de mal gusto d<'Cir ¡viva la
.s bu u tea Gil RobJes, que na llorado, no de 1bliques de les capitals Cll.talancs. Els
Han dimitit els cedlstcs del De- ma esmentat, el dllluns de la set- sics.
La seccló d'art dramàtic treball~
emoclón, swo de nola, n In sallaa. radicals, com era d'esprrar, no ht\n Republlcal
I partament de Treball de la Gt>ne- mana p:lSsada, en plena crist I con- rà per a la creació de teatres a les
10 ..lJ •
del llllrustcrio de la Guerra, tiende demostrat \ma S<'nsibllitat tan eX!No lo declan ni los mlnlstros.
raUtat, però no sabem que bo ha- fi.ant que segurament es resoldna diferents regions del pals, a n d'cstl·
u ·- •
ya sus cables a sus aliados dc nyer, gPnt, 1 per ara, rom dels llocs de la
La Prensa afecta al régimen, año- gin fet enc~tra -cal esperar que d altra manera, varen fer cap a Ma- 1, ul d'un manera permanent l'a·
'11'- •
a
con el propósito de recuperar el te- Generalitat, mantenen els seus car- . rando los peores tiempos de la dic- ho !aran- els cedlstes que el ges- drid e1 director 1 l'interventor de m ar
l'I. O.A. F. Han estat a Madrid uns , fició al teatre en aquelles poblacions
Torrents
va posar
a l'Institut
rreno perdido. El seitor Cid, que se recs a les corpornc1ons municipals: tadura. A nosotros no se nos pcrsi· tor
contra
l'Atur Forçós,
malgrat
que Ja vult dies, 1. afortunadament, han
c1utats on elS espectaCles ni oon In·
cree \ID campeador en el agransmo, mentre esperen ordres, que, Sl arr~- guió nunca con tanta saña como en seva actuació ha donat els resultats hagut de retornar amb la cua entre su.Uctents.
Com Slgw que la maJQr
amenaza a ese «burgalés de pro», ben, no els obligaran a CliP hcroï- est.os últimes afios.
completament ineficaços 1 negatiUS les cames, cap cots. t amb la comt>l· Pllrt d'artistes en atur torçòs són a
que es el Geñor Martlnez de Velasco, Citat. Però si ells no tenen cap pres·
La Republica se lba cnsancllando que ja nem comentat altres vegades. nació malmesa. Amb tot. vui no New York Los A.ngeles i X1cago,
con una esc1slón. Por su parte, el sa. ni els de la Ceda encara no nnn por la derecna; pero no era posiblc PPrò no és això sol; aquest orga- sabem encara sl, tal com ban fet
'
,
'
•
els :,P-Us companys cedistes, ban pre- el programa d extensió teatra1 a~
nisme solament
en mans tneficaç,
dels cedistes
probo Jele de los radtca 1es 1nnza ex- decidit Sl nan d'abandonar o no !'¡s aguantar mils.
t>stat
smó no
que ha
a sentat 1a dimissió dels seus carrecs,l pllcarà prtmeramen\ a aquestes ciucomuniones a <tiestro y smicstro. oo- AJuntaments de lora de les capitals,
En dlstJntas ocasiones se puso a la ineficàcia ¡ a la ineptitud cal afe- o bé sl, en lloc d'això, el Ple d'aban.s
tats, l s·arurà estenent despr(!S 8 tomo s1, en etecto, a1gU1en en el par- .ropm!ó frisa per maru1cstar la seva · prueba nuestra conflanza en la pr!· glr-hl la manera com ban disposat d'ahir va prendre l'acord
de crear tes les altres aglomeraCions urbanes
tldo lc n1c1era caso. Qulcre monr ,,ol\wtat dintre la 11~!.»
mera mag1.5tratura del nuevo Esta· dels cabals desttnats a l'atur torços, la pmnt111~ que hem esmentat abans, pe· ordre de lmportànela. Hom creu
abrazado a l soll<Y.tanLC scñor Gil H.o- 1
do. 1No la perdlmos nW1cn. por lllS- i la manera com alguns dels dirl· la qual. d ésser alxl; és evident que que d'aquesta manera es podrà dobles y slgue dlclendo que entre los
tinto de conservaCiónl
gents i personal addicte anaven a as-- quan ocupin el poder els represen- 1
a punto dc salvar la ReEra 10 uruco que qucàaba del 1~ segurar-.se uns càrrecs que correspo- tants del poble no tindrà validesa nar treball a més de 9.000 artl5tea
d ...no., estab"ll
~
nen únl<~l\ment i exclusiva a o.quells de cap mena, per acords que hagin que estan parats l 8 mes de 3.000
pública, cuando en realidad la ReHo cttu lie¡·aldo de Madrid t bé de abrU de 19311
als qual tenen dipositada la con- pres aquells que no tenien altre deu-¡ obrers aux111ars de teatre.
puouca ha tenldo que salvarse dc
l'hem de creure:
y en eJecto, na. hecho nonor a su fiança els veritables representants re dtgne que el de dlmltlr.
La secció per a artiStes plnt.orl,
ellos.»
h1stona republlcana. No ha entre- del poble treballador.
Però és que amb ~es dimissions, escultors, etc., dirigirà 1 recolzarà l'e<,¡utn quadre/ Ai.l:ò és enteT111·
«Nuestras tuerzaa- dlce- no ha· gado la Republlca..
i No parlarem de les subvencions aquesta vegada no n hi haurà pas xecucló de frescos 1 escultures mu·
¡,
dori
,
blan a.tacado al regimen. Lo nan ~rHa sabldo conservaria en sus m.a- concedides a la clientela cedlsta, prou. Tenlffi cntés, 1 caldna que S'es\1do, por el contrano. Lo han apo- nos
apartant-sc dc la Llei de creació de cat1s la veritat, que per a dos 0 tres rals, 1ensenyança de les arts 1 els
«CON LA PUERTA EN LAS
viatges
a.
Madrid
s'ha
disposat
de
treballs
de recerca als museus, amb
yado con gencros1dad. Sacn.ticaron
Ei Gobterno que se na formada no l'I. O. A. F., la qual determina cl~
NARICES
para ello múltiples cosas, con desin· es el «nuestro» ni el «vuestro»; no rament en qulndlrcas pot céson~dlr;;~~ deu a quinze mll pessetes; que Ja el que es preveu l'ocupac10 de 6.000
- ITodos un el Poder menos ea
una subvenci
emuna
nom
que s uua vinguda del senyor Segurado - per artistes. Aquest proJecw no és méa
6:
terés y basta con abnegac1Ón.t
es de la lzqUierda ni el de la dcre- arribat
a concedir
subvenció
a portar a terme el pla esmentat - que una continuació de l'organitzat
jf.fol»
Desde luego no han atacado al ré- cha; debe ser el Goblemo de todos; una assocl..LCió de propietaris! No re- va costar més de dues mil pessetes al per l'admmtstracló delS treball3 elCOC «El Liberal»}
glmen. Una cosa es atacar Y otra. un Gobiemo que viene a pacificar el petlrem avul que s'han exhaurit eis fons de l'atur forçós. per despesl!ll V1lS el
1113a 1 l9M per a l'execució
Heus act unes paraules bel~ Big- pu.vertzar. ~parte el SIStema de Je- pals y a presidir unas eleccíones SID· ¡ diners de les caiXes, mentre s·na bol· d una conterencla. Es diu que hi na
nt¡icattves ae La Publicitat:
ratura del Estada, ¿que ba dejado ceras.
cotejat l'acabament de la casa-bloc, unes despeses de quwze a vint mil d'obres d'art per a l'Estat, I gràclel
«DCI.Xant de banda la transcendén· 1c1 Ceda en p1e de cspec111camente
y esto es lo que duele.
com bo, demostra el fet que enca- pessetes per tots aquests Vlatges in· al qual 33.7•9 artl.st.es porten cobrata
altra finalitat que as- 1.184.748 dòlars. Com a oontlnuactó
cia polltlca qu~ tmphca sempre ell republicana? ¿Rabrà que vo:ver a :a
Para darse cuenta de ello no hny ~n~~rs~a¡g~~s~~~!s ab~~ 'f¡e~~ útlls. l sense
la Situació als cedlstes que d'aquest programa el8 aru.stes en e.ll1cenc1ament d W1cs Corts, els fets enumeración de la ternble labOr de- 1màs que oir e1 griterlo que arman terminació. Avul nomes posarem en segurar
hem anomenat, 1 als seus satéllts. tur forcós ban estat tnvitats a pinpollt1cs de mes relleu que el desen· moledora de Acción Popular? Cuen- los que creyeron que hablan escamo-I descobert el que tramaven els ce· 1 això ja és massa.
Mentre h1 ha
quadres i 8 executar esculttmll
llaç de la cn& na determmat nan do no queda un reput>hcano en nn teado la República.
distes que var~n abassegar els càr- fam 1 misèria. mentre les catxes de tar
altres obres d'al\ per compte del
estat la disgregaCió del bloc .gover· I ca.rgo publico; cus.ndo se nan cobra-¡ Con la solución, que dlO ayer a la recs ~lrecttus d aquest. organisme, per l'I. o. A. F. són buides per a donar 1Govern
federal, amb desU a ésser
n11mentul 1 l'acost.ament radiCal-ce- do de nuevo Jornales dc nuseria; crlsis, la República vuelve al pueblo, I tal d asse?urar llur Situació.
treball als treballadors que no en tetlt entro e1s diferents edlflcla
nen,
no
es
pot
tolerar
que
uns
ce,
repar
dista amb la revUalla que intenta el . cuando apenas si, desdc dlc1cmbre que la perdló el 19 de noviembrc de
~ ~~ls;~~~~ ad~~~~g~!rP~ ~a~~ distes obrin
0rli~ 'estat
Impunement de la ma- públics de l'Estat.
lerroux1sme. Els radlcal.s s'rum ata· ¡ del 83, se na viV1do un dta con ple- 1933.
un ret; la conversió de
que acabem de detallar,
I La secció de Uteratura ha proj~
n yat a desautoritzar duna manera nas garantlas constituclonales; cuany podrà rescataria y consolldarla l'I o. A. F. - organisme creat ¡>el nera
Nosaltres hem continuat I conti- tat un programa que donara trogairebe subreptlcla els dos correhglo- do las r epresentaciones obreras han 1 e:~ cualqulel' dla de marzo de 1936. Parlament català amb personalltat nuarem
la nostra campanya fln.s ball a 1UI8 6.500 literats I .Utrt:S tnnans que son al mtmstcrl. En aquest vuelto la espalda a los Jurados m1x- 1 -La feoha. del 12 al 14 de dictem- pròp1a- en una su~ursal de la Jun- aconsegutr desemma~carar
totalment tellectuals. La f eina més important
aspecte es wteressant de recolllr la tos ante la parcialldad de la legls- b d 1935 es tan seña.lada como las ta Nacional contra I atur. de Madrid, els procediments cedlStes. Ells varen que se'ls donarà serà la prt>paracló
1
amenaçar
amb
una
campanya
que ,
'
l t
rèplica que el ~c~yor dc Pabl.o Blan- 1actón social, etc., etc.; después de d~~ 1: al 14 de dlciembre dc 1930. Y i~ ~~~rm~ri~~t o~tr:::~n~. ~~~~~
1ELS ENTEHRADORS DE LA
contrarestés .a nostra. No l'han feta d W1a intensa gUia ..e " 011 un • en
CIJ na donat a l acord que 1 e~im;na todo ese «.masacre» al esplritu. a las como las del 12 al 14 de dlclembre segons sembla, bavm d'esst:r ta ·~·
REt'UBLICA
ni
la.
podran
fer.
L'actuació
dels
hoctne
volums,
destinada
als
Vlatgers.
1
-· Aquesta 11 Ol!- es oona ... 1 a ra dt: l'organització radical; el mml,tre normas republlcanas, la Oeda se de 1931.
1 nyor Marlstany, actual vlce · presi- mes de confiança dels governs d'es- turistes que vlsitin els Estats Unit&
d'
Agricultura
na
acompanyat
la
seva
atreve
a
declr
que
ha
servido
con
Estas
dos
fechas
nos
hablan
de
la
dent
-director
de
l'I.
O.
A.
F.
Paralnsulta que els enterrats som nosal·
querra, pot ésser posada com a exemCom el lector haurà viSt. el probalXa del partit amb unes. lntenc1o-l abnegactón al réglmen.»
j tntclaclón del mov1m1ento republi· lelament a això. en ia reu_nló de .Ple ple, 1 ells res no poden dir. Sl poden grarna que deiXem detallat te el mètresi>J
nades
eliuslon.s
nis
dos
últ1ms
a
ters,
cano
ue
habla
de
derrocar
al
régl·
que
v,a
tenir
lloc
abans
d
~1r,
s
ba·
<De «La. Publlcltab)
que ho facin. Nosaltres no podem rit de no éSSer cap subSidi. smònlm
q ue tothom recordarà molt de temps
q h ui
as unos via d acordar la creació d una. plan- consentir .que els que no represen' lsi" d 1 dl
men mon ... q co en 1as urn
tilla fixa amb el personal addicte ten nlngu juguin amb els dlners de carlta t • sinó un pagament per
i que motivaren I esc u .e ra caRec:ordeu que ta secció d 'li·
meses después de la elecclón del pre- al;> cedistes. de manera que aquest destinats a donar treball als obrers treballs fets
a la vegada. té una
llsmc. Aquestes aHus10ns d un ex ral
lumlnacló dr la o:Comçal\la Barsidente y del rescate de la República quedés ja inamovible. D'aquesta ma- de Catalunya. S'imposa la dimissió lmportAncla l,moral
no negllglble.
dical que ba conviscut al mlnlster
celoneo.Ja de E!ectrh'lldad» rac lli·
extraviada.»
nera, eis cedlStes 1 els se.us homes de l'I. O. A. F. cedista, 1 si no !a que és el toment de la sens1blllta\
amb el senyor Oil Robles 11 deuen
ta gratultament tota mena ,18
de confUUlça haurien fet l'única obra presenten cal que qui pot fer-ho els artist1ca del poble.
haver atemperat sensiblement la saconsells pef a ta reronna de I
poslt1va contra l'atur forçós: assegu- substttuel.xl. Mal slgul perquè els
tisfacció de vcure's secundat amb
l'enllumena\ dels establtments
. rar-sc ells el no haver-hi de quedar. substituts puguin fer la investigació
tAnt d'entusiasme pel senyor Ler·
comercra¡s, Te!efonet. al n1lme·
Assemblea de la Secció de
Per a portar a terme el progra- que cal de la seva actuació.
roux, que s'ha agafat als faldon.s del
ro 16545 (tnt 514) 1 soHiclteu
- - -- - - - - - l'Engròs del Sindicat Mer·
cap
cedlsta
en qualitat
de nñufra~.
1a visita d'un agent especialista.
NOTES MUNDIALS
Aquesta
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que serla
excessm
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UNES DIMISSIONS QUE S'IMPOSEN

fan els de l'I. C. A. F ?
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La Ceda fa broma

I

; L'opinió, tard o d'hora, mana
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VISTA DE LA CAUSA FER
L'ATRACAMENT DE l'ENCAR·
I REGAT D'UN CAFE

canti! de Barcelona

qualificar d'abnegada, és un dels al· ,
La Secció de l'Engròs del S.lud1·
tres
resultats
del
maquinvelisme
de
cat
Mercantll de Barcelona celebrala Ceda; ha fet tant pel senyor Lerf
I rà, avul, a les deu de la nit, en el
roux 1 els seus amics que és just que
Els processats oren con·
•
•
seu estatge social. carrer Portafer11 paguin amb el temible agraïment
Ara ho diu El Dcbate, f, és clar, demnats pel Tribunal d'Ur·
~~~1\, 19, assemblea general ordlnàque 11 demostren.
encara ja més gràcia:
è .
L'ordre del dia 'serà el següent:
«DIVAS DE FOGON
El bloc s'na esquerdat, lla ruptura
«Hemos creido Slcmpro que la reg nCJa
El fla~ell de l'atur forç6s atecta da als tl'Cballadors lntellcctuals
1. _ Nomenament de mesa de dis.-Es el peca(.o màs atroz - hacer
bla Inevitable Els agraris han de voluClón en España surgló dc un
Al Tribunal d'Urgéncia es velé també duna manera força tnten.sa (Pro!esional and servlce Projrets cussló.
llorar a una mujer;-pero es ta~- ~hl 1 seva d~rrera paraula, que
hlstó lco blen largo en e1 ahir una causa per agressió i Intent ets treballadors tntelicctuals 1, en DlviSOnl na estat encarregada d'as- I 2. _ Lectura 1 aprovació de l'acta
blén conmovedor-verle Jlpar a Gil
~ m a creure que serà una
rque nadle la imagme de robatori.
aquesta branca del proletariat, és on segurar l'aplicació en tot el territori anterior.
Roblét.»
ens mc e
d d 1
cap empo para
El dla 12 del proppassat setempresenten mos dlhcultoses tes oolu- dels Estats Units, 1 sota la vlgUàn- ¡ 3. - Informe de la Becc1ó de l'en·
(Oc «La Voz»)
ratl!lcació de l'actltu
e seu
m.clda de la paslón espontànea do bre, en entrar a casa seva, del car- es
clons. A l'obrer manual 11 es retatlgrò
- . llas urnas de 1931. Por eso, la reall- rer de Barbarà, Josep Vergé ~bad: va ment fàcU trobar un treball, sinó ela de directors regionals d'un pro- I 4s.- Informe de la Junta Dlrec t·
~~!!!!!'!'!!'!'!!'!'!!'!'!!!"!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'_!!'!'----!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!l'!"'~· dad muestra anora que lo que se enca.regat dels billars del Oafe Es fix eventual amb què guanyar al· grama dc treball a. t>enenct dels mè· va:' a> Projecte de Bases. b) Or· :1fraguó en medlo Slglo no se rccullt•a panyol, fo~ sorprès per detoesn lnt~rveln· g~lS jormus; d 'altra banda, el pn- SlCS, actors. urtlStes, I gents de lle- tactó a seguir.
en un qulnqueruo. Race talta r;na}or 1 dus que 1 agrediren i pr
gt'
. mer mttjà de lluita contra l'atur que tres que t:sugum en atur forçós. A·
5. _ DISCUSSió 1 aprovació de1 • ;,..
esfuerzo Las grandes conqu!Stas no , robar-11 eis diners.
.
questa diVISió na. estat dotada amb glamcnt mterior de la. Secdó.
:
d
ct e1
nU·
El perjudicat es defensà. cridant 1s'apl1ca. arreu són els treballs pubiles, un credlt de 27 mlllons de dòlars,
ADVOCAT
6. - Elecció de ta. Junta de Seu~!·).
1 suelen ser rapi as, cuan °
en~
1 aconsegul que fugissin els lladre- en els qualS l'obrer manual ll1 te un 1 per a facilitar el seu treball es dl·
7. - Organització de les subsec·
go es v1ejo Y astuto Y los obst~utos gots els quals perseguits per l'au· 'I lloc. En canVI, el tret>illlador inteHec- vtdelX en diverses seccions, cada una. clons.
HA INSTALLAT EL SEU DESPATX AL
obstlnados Y tenaces. sueten ser, acte- torltat, foren detinguts en uns ter- tual, l'empleat d'escriptori, el tecmc, de les quals otienta una especialitat
8. - Assumptes gimerals.
CARRER CANUDA, 35, ENTRESOL, l.a
mas, obras contmundils de parclaJes rats dels carrera propers.
l'artista. !'home de lletres fins al Descriurem les principals
·
Es recomana. l'asslsténcJa de t{¡ta
triwúos, dc vtctorJa.s suceslvas Y pt!r· l Els detinguts s'anomenen Cons- darrer ~oment no han tingut qui
.
els associats del ram a l'engròs !JeJ'
severanteS. Una luclla mlls es la tant1 Oamundl 1 Damià Dlonislo curés de la seva situació i de la seLa secció musical tindrà per objcc- la Importància dels assumptes a diJ..
que abot·a. toca a la derecna espa- Montaner, 1 10ren pv:;~~.:; a I.II.>!Jv" 1• va mlsérta.
te ajudar els musics en atut· forçós, l cutlr.
Telèfon
Hores de despatx:
ño.la. Forjada en la tuctla, unlda Y ció de l'autoritat m1lltar, per estar
.
apiñada ante ella, con jetes que sa- . en estat de guerra, 1 en cessar aAls Estats Units, el servei d org~
16810
lO a 12 i de 5 a 8
ben lucnar sin descanso, el dt:ber de quest, passarP.n a la jurisdicció or· nltzacló dels treballs per a la lluita
EXTRAORDL'IJARI
là derec.lla anora es desplegar su v~ dlnàrla, i per això s'ha vt;;t la cau- contra l'atur forçós, na destmat un
«Renac1mlento Aragones» publlca.lor digno y entero ante la jomada sa davant el Tribunal d Ur~ència.. crcdlt d'uns 300 llllllons de dòlars
rà, demà, dijous, un extraurdlnnrl
polltica que se avectna. Y porque tal
Després de les proves. el Trlbu~~l per a orgarutzar determmats treCICLE DE CONFERENCIES • draredical
·'antlvcoermsapriletamdeelantdeacapcol'~Clóemd~
va condemnar Constant!, per
balls
d'acord amb les condlctons
1
.,..
""
valor es ya realidad en el ambiente ser menor de 18 anys, a 1a pena de d ls • treballadors mteHectuais
clB
El Casal .Federal del Gwnardó, ad- I darrer «Jusucia» d'Aragó, Juan da
publico, porque llega clamorosa J.a deu mesos 1 un dla d'arre~t. 1 al e
•
herlt a Esquerra Republicana de o~ Lanuza. Hl collabOrarao destact\ues
ad.heSión y el entusmsmo, es por lo Dionlslo, a la pena de dos anys, qualS, segons les estadlstlques, oon talunya, lla orgarutzat un ctc:e de personalitats de l'aragonellisme d'e•
que surge halagüeña la esperanza. de presó, per ésser reincident.
en nombre de 720.000. La t~il:la que coruerenClrs en el qual prendran querra.
del porvenlr.»
se'ls na destmat és la contecc16 de part els nomes més destacats de la
uns censos espectals. Es destinen nostra te~·ra.
APROFITANT LES VACANCES
2. cSOCiallsme Olentific»: Marx,
7.784.000 dòlars per a fer un cens
La primera d'aquestes Oon!erenEngels, El Manifest Comunista, Ma·
complet
de
les
empreses
comercialS
eles,
ttndrà lloc dema. dijous. a les
ter1A.I1Sme Històric.
l'organitzaciO del qual anirà a. càr· deu de la nlt, a la sala d'actes de
doctor Mur va a passar 3. «SOCUlllsmc Oientific»: El Can,
el
atar'
de
Delgatfu
rec
de
la
di.reccló
central
de
.Fil~
l'entitat,
Avda. Verge de MontserLa Nació
•
uns dieS de deSCanS al SeU ~~1 !Critica de l'Economia Pollt1· Barreto,
rat,
a carrec de l'ex-Conseller
se sent bèz.ltca, f crida:
- Acabant-se el dia 31 de desem- delfia, comprendrà les subdiVisions Pere 168,
Coromines, membre de la eo«Perdldos dos años en un intento, 'bre actual. el termini per a solllci· del comerç a l'engròs i a la menu- truSSló Executiva. d'Esquerra Republ
4. «Varietats Soclallstes Naclopo e
nat:;>): Owen, El Oartlsmc, Blanqul. que no por bien lntenclonado puc- tar els premls concedits per la Caixa da, la construcció 1 en1preses immo- bllcana. de Catalunya, amb el tema
Ablr al migdia en rebre el rec- Lassallc.
de conslderarse mcnos absurda, des- d'EStalvis 1 Mont de Pietat de Bar- billàrles, la banca, la finanço. i les «Les aspiracions catalanistes de
~--------~ - ~
tor ~~~•t.clltal als 'pcnoct1st.es, els ma¡ 5. «La Comunne de Paris»: Orl- pués de tan rclteradas advertencias celona, amb motiu de la celebració assegurances, les professions libe- l'E. R. de 0 .».
nlfestà que havia rebut una comu- gcnR1 desenvolupament, fi, imporINSOMNI
de fracaso, como .e l que acaba de so-¡ del «Dla de l'Estalvi», entre ells, el rals, 1 eis triUlSports t comuru~a-¡
CONVOCATORI A
nicacló del ministeri, en la qual 11 tanc1a històrica.
brevenlr
con
notorlo
estrago,
no
liÓ·
de
l'obertura
d'una
lllbreta
amb
w1a.
clons.
Per
altra
banda,
2.600
d
Un
~
professor
El
Casal
de
de
Xiccgo
la
Joventut d'Esquer- ~tr.
feit>n constl\r el seu agraiment per
6. «Anarqmsme, Sindicalisme 1
1a felicitació adreçada amb anteno- Trade-Unionlsme»: Pro~dhon, Ba- lo para los obst1nadamente equivo- . imposició de CENT PESSETES a quests treballadors en atur forçós ra Catalana es complau a convocar
Andreas Ftsc:'l.er-lta establert, no
cados,
Sino
para qulenes combati· I tots els nascuts el dia 31 d'octubro se'ls ocupa en l'operació de classlll· a tots tàs Simpatitzants del district e
rit.Rt pel matt>lx rector accidental.
kunin, Els epigons ~e 1 anarquisme.
Ja molt, tm curtós rècord. Ha estat
També digué en la conversa que Trade-UnlonL~mc br1tànlc
mos Ja fatal equlvocación, al sonar darrer, ~ terme municipal de Bar- cació del cens de l'any 1900 a f1 de VIII a la Junta General que tindrà
135 hores comee;"tiveJ sense clou,..
rostlngué arn'> els repòrters que de7. «El Sociali!m~e Reformista»: e1 clarln, las dercchas españolas no 1celoiUI, s avisa eis seus pares, en- facll1tar eiS treballs necessans pel lloc, avw, dimecres, a les deu de la
eLs ulls amb la particularitat que
tnà - avtli _ marxaria cap al seu Bernstein, El Reyi::;ionlsmc, JauréS, pueden pexmanecer un momento a cara. que no siguin imponents d'a· control de l'edat legal als candidats vetlla. al local de l'antic Cafè Zor· l es ha passades al llit, adès lleyinl,
poble - Belmontc _ per tal de po- el socialiSme petlt-bur~ès. Kauukl, la defensiva. La batalla es tan lnml- questa Entitat, que poden passar a Ics pensions per a la vellesa Insti· rllla. carrer de
Menendez Pelayo, 26,
adès CO'Ilv<'rllant am.ò els /Wmes dt
uer pass.'\r uns dies de repò!!.
el socialisme fonnal. r,·.,,,~tro .marnente, que rezagarse o vacl.lar trac- per la Secretarta d'aquesta Catxa tmdes per la nova llei federal sobre per a tractar de l'aprovacló dels Esclèncta que controlaren fezper¡,.
EJ doctor Mur mnnifesw que du- XJsme.
1
ria
el
desastre.
Aprenua
g,mar
terred'EstalviS,
carrer
de
la
Ciutat,
1,
la
seguretat
soc1al
tti~ts
nomenament
de
Junta
dlrootant !a seva. absència s'encarrega8. «El Soclallsmc Rt:·'.
.onar~:
m ent. 1 mentre a.qu.elt¡r aca!lave"
no. ¿Oómo? Procurarernos exteriori- per a soHicitar-lo, mitjançant la
tia dc Ics funcions rectorals el ca- Rosa Luxenburg, Lenin, u· •tsky
A part del que dehem explicat
'
per ensopir-$• f pesar Jfgu,q, Mr.
te:i:.\ttc que fi~ura c.om a ,'ice-rec9. _«La Revolució Ru!:ll»: La Re- zar clara y senc1llamcnte nuestro presentació del certUlcat. de nalxc- ¡ una ~~.:c1o oe1 serve1 d'orgarutZI!.Cl~
Ftscher va romandf'e de~pert li~
DE
L'HO.UEl\ATGE AL
l.Or 1 que cobrn ·en tal concepte, doc- voluc1ó del 1905, La Revolucl~ de pensamlento.»
1
ment del Registre Olvll.
deis treballs contra l'atur, destma.ccJUSTICJ.An
D'ABAtiO
el dar.·cr se¡on de l'hora cent-tr~
t.Qr Casa<tesús
11.1nrç 119171, La Revolució d octu·
ta-cinquen«.
·
·
br.>. Des d'octubre fins la mort de
La Oorruss10 orgarutzadora de l'boSt.al.lll.
A cop d'ull oo sembla massa en' menatge a la memórta del cJusticla»
Ulled, com a nou Alcalde, fa l.entn.
10. «<nternncic..,1allsme
Proletad'Aragó, Juan de Lanuza, fa savejable la facultat de no dormir,
ri»:
La
primera Internacional; La
ber a tots eis stmp:ltltzants amo ~
Especialment, ri no és voluntària.
les visites de compliment a "cgona InternaciOnal,
La tercera In·
questa 1dea. que la «Uruon AragoneAra be: tampoc no é~ enve1able la
temacional,
Orlsi
dc
l'lnternaclonasista».
Molas,
26,
junt al carrer .Fon·
la Universitat
quatft(Lt oontrdrta, o sigut, ta de
Jismc obrer.
tanella, es rebran corones 1 ramells,
dormir massa. Tal vegnàa, l 'haverT .. ¡ com fan les autúritats en pos11. «El Socialisme a Espanya»:
els quals, juntament amb els reprelie:Jonnr-se del ~èrrer, ahir vàrem El Partit Socialista, Pau Iglestas,
nos adormit, e.rceasi1x:omeut COIIsentants deiS centres de catalunya,
veure per la Universitat autònoma Jaume Vera, Garcln-Quejldo, El moJiats, da .lUtlt eLs lJ(•rers de la R eseran traslladats el dia 21 a Saragosacmnpanyl\t. del cap de cerimonial viment comuniSta, l'anarquisme, l'asa en l'autocar organitzat exprespúbttca, de la cordtalítal, d~ ta
6<'nyor R!bé, al que la de batlle dc nArco-sindicalisme.
sament.
comprenstó 1 totes aquellel coses
la nostra ciutat aquests dies, senyo1·
12. «La crisl present del 60ctallsS'admetran corones fins el dia 19
que es portaven tant eLs primers
Jfsí13 Ulld, el qual complimentà amb me»: Perspectives.
d'aquest mes .
anys de. 1WU rèyim ens ha dut a
td respecte del r.as, al rector acciLa
eonuss16
recorda
també
que
a
Per
concórrer
en
aquest
curset cal
cntn¡
la situació dtJtcll i desagradable
«Unión AragODe51Sta». Moles, 26, 1
blscrlure·s antlclpndament.
El més petit sofriment es reflecteix
que som.
als altres centres aragonesos es poDesprés el doctor Mur comunicà
dran adquiiii els bitllets d'anada l
EL PROPER DIVENDR ES ...
No accmsellarem JZ!¡¡gú que abW~lment la visita del ~<'nyor U ·
en el rostre El dolor hi marca
._., ats periodistes.
retorn n Saragossa, a Pes&etes 22.
dtqui, perquè fi la benefactor~ cu~
els seus senyals, i desfigura ia
ctó de la son, que retorna i reri/a.
CO:"J FERE.~ C L\
Pero tampoc IW OC01U~Uanem qu4
Els cursets de la Secció Gregori Marañon al Confe·
cara
més
jovenívola
i
fa
que
sembli
Maria
Dolors
Bargalló
donarà,
d&rència Club
hom dorml3 ma8$a, tobretoc en
mà,
una
conferència
al
Casal
Gra.d'~sturiis Polítics, Econò·
més vella. Afortunadament, per a
moments que 8'asst:m!lten molt CI
cienc Nacionalista Repubhcà d'Es• .n coHaboracló tan \1lluosa, que
111!cs i Socials de l'Ateneu tantes
altres
moments, totj!L8t 'Dt!lU d•
quen1l,
Ro6selló,
289,
a
les
deu
de
la
vegades havia st.at bOHlcltada
lliurar-nos
de
tots
els
dolors,
de
vetlla. Tema: «La dona a tmvés del
per «Conferència Club» a l'emlnent
cinc anus.
Enciclopèdic Popular
temps 1 de la tuslórtu.
·cap, de queixals, neuràlgies, etc.,
fisiòleg 1 escriptor, doctor Gregori
J. M.• FR.ANCtS
1
~~ muant la sêrtc de cur:.ets MnraMn, ha estat finalment obtinhi
ha
la
CAFIASPIRINA.
Amb
1
ó
2
CONFLRENCU
~ P<>ne:nts al curs de 1935-36 la guda. El doctor Marañón ha tingut
i <>ctó d'Estudis Pol!Llcs, Econòmics Ja gt'nt.llesa de dedicar una disserSeguint la m!U'l\a e,¡,cend<.nt que
tauletes
n'hi
ha
prou
per
a
acabar,
z. voleu que la vostra botiga
tació,
destinada
exclusivament
per
p -.«·tals dc l'Ateneu EncJclopèdic
9s propòsit ternunant d'wprimir alS
tingui una llum moderna'! oeJ'llU~~r tOarmc.. 30, pral.l, comen- als associats a cOonferêncla Club».
en
pocs
moments,
amb
la
sofren·
assumptes pro-cultura. el Oeotre Remaneu, aense cap mena .k com•
bt a r dlmiU'ts, dia 17 de desem- La dissertació, que esdevindrà lntepublicà del Poblet, na pogut obterur
ça I per a retornar-nos el benestar
promls, que ~>~> visiti u.n agent
~dc 8 n 9 del \'espre, un curs de ressantlsslma, no cal dir-ho, versarà
del diputat al Parlament Català. se1
1 la 1Smc tLes doctrines, els fets .roure el teina «Psicologia del gesta».
especialista de ta aCOmpanta
nyor
Mart!
Rourct,
que
dema,
dlI optimisme
1
M• .rhlstòriaJ, a càrrec de Joaquim
S'ha fixat ja el divendres d'aquesB~rcclonesa dG
EICCliiCtdad•.
Jous, a les J'!u dc la veüla, dJCI W1a
conferènoa que \·ersarà sobre e1 te1 ~ 1 amu el següent pro¡rama: ta matt>ixa setmana pel dia de la
carrer de G1ro0l', num. 1 Te(.~~ Oc1a.U.•~111e
Utòplc1:
Plató, conterèncla. Ilact~ tindrà lloc, com
ma «L'Es<'ola. t'n la RepubliCill.
lllfon 18545 (In •• 114).
Plllltic~C!~ Tomàs Moro, Cabet, de costum, a la gran sala de l'Hotel
L'acte tindrà lloc a l'estatge SOC1Bl
1
• <>3 n~ Slmon.
M§J WiJ;t·l ·I'C3íl·l ·l fl·l: J ¡t-!!tJ~U
Rltz.
de l'entitat, carrer de Valêltcla, 458.

I encara en fa méS

La llu'lta contra l'atur forçós del pr0 le •
tarlat mteHectual als Estats Units
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«rentree» ~'Ignasi A~a da~
ElS ESPORTS lEl comte Karol Nowina contra el cam· LaRolando,
màx1m atract1u .del progra hà
. , alemany Alfred Koch
rna
Aquesta nit

•

~==================================

al

Gran Price

Awl al CaUseu de la Ronda. ea
El penúltim deu
cele~rarà
una de les més importants 11, ex-camp¡ó d'Uà~'>rJ'es, ~
reuntons de boxa que s'han ce:ebr \li que actualment r.!ll el Pes
6.
En finir la temporada ciclista
clons en quantes curses na pres part
El comte Karol Nowma considerat no vol veure •".llat el seu magnltlc a la nostra ciutat, car .•m ell~ com- gall, a. Salvador
en ~
•
ban tet que et. seu nom es cot1tz1 en e:S llO!it.res rings oom el més gran h1Storl8l de rtn.;.
batn~n homes que són cons1deraLS seu últim combat cc no, Que en!lti
entre els pruners.
estilista farà. "emà Ja =<>ona pre· ¡ Amb .a prtmera semlflnal s'acara- con. a veritables asos de la nost:~o va constlgrar de!•"' ntra Pla"- ~
~~..
box.,. de
davant
de italiana
t1·es ventables M:)S
.....tlvlllnen "-Uer
~
Jaume Pages Inaugurà briU!lnf.. sr.ltac1ó, la qual cosa ba cau;a.t ran & uns. represa de trenta mmuts més
la boxa
un boxad or d e priJneris~~~:nat
cotn
, ment Ja tcm!-'oruela t'LI triOmfar en I gran sensació en la. nostra a!1CJ6 es- ~ sense de;;cans el gegant camptò per·
Tlno Rolando, que artuarà contr_.
Un altre deu rt:pr •
5erte, '
la durtssuna Jaca • Barcelona, 1gual-¡ portlva.
sa All Han contra el camp1ó aovlè- Ignas1 Ara, és un ougu qae bOlc.. oposa la nova esPer ese.s és e¡
ment guanyà el Preau Hernanae-z 1
L'e3cola del comte Nowlna la seva. tic Martm Zaov. En aquest matx ,contlnuament a Paris 1 que ocup'\ que després de Ja
F'~ i'Jt
el Campionat de Granollers. Assoli mobilitat de ring i la. neted'at ab.so- '¡ de força 1 \o1olèncta, êl cop de peu el combat de fon.. ~e les grans re- ment 11 queda e! lorm~~lòl'la ~
molt bones classlftcacions en el Tro- luta amb què executa tots e!s mo- responl!rà al cop d~ peu 1 la Yiolèn· . unions La vàlua d aquest as !tallA Uador Torres per truba¡.S:ble ba~
feu M.asfcrrcr, Curses InternacionalS,\ viments, el varen consagrar eu lUl8. cia. s'acararà a la v10:èncla.
1 ~~=t ~~~~~lf.~~Y P~ ~e!t ~t~: mll:ors t.igures espanyo!e entre·~
El que més s'ha distingit en la n. corredor italià. Bartol1 m Ja CUrsa. Camp10nat ~ de Barcelona I Sabadell so:a reumó.
En :a segona semliinal h1 baum p1ó del món Marctl TU, cont:¡. 1 el ~!~~à~ndt~~ha Abrucctatt a~ tet,
ruda tem_¡)Onldl\, hn. rstat l'apari~ 1ó lnternucíonal del día 3 d'agost. Ob-11 Premt ~oble Nou.
L'.adversart que tcrà oposat a l'cA· un alt. 1 combat que per ell ma tea 1 qua; féu •m combat. memorable, qut.l bat que va di~~u~;clor.>.ts Pel CI!!~
d un b:Jn nom.>re de nous valors que, tmgue la neUma en la ttutjona de
JoaD Pta_ns. el millor e&printer ca· 1donis de bronze> en un maLx de seria swlclent per a congregar tota f~ ~allat ·als punts 1 per poca. dife- per al titol de camp ócontra Gt~
a no aub...ar. seran d1v-ersos els qu~ eta-ses que wsputà en els velóarorus talà, confU'mà la seva vàlua en quaranta. m1Duts sense descans, .!s 'l'afició al G:::u Price. S'acararan a. rencta.
1 d'Europi~
U
lt
en properes temporades cont1m1uu~n I En la Vo..ta a Catalunya t.mgue un~ tnomfar en el CampiOnat d't.spama el fort i jo,.e ~mpió a:emany Al· trenta In.UlUts beLSe descana Hum-I dgnasl Ara s'ba preparat a con~- hl ~a ~I r~ deu represe.t QUe ~
nw· vasua s assegurarà d'aque.sla ma- nctuacw magmllca 1 es va coa~ df- velocitat, celeorat al velòdrom del fred K.ooh, el qual en el seu debut ber~ Arplno que en le.; seves dues ~~~~~ ~~!'x a~~es~;~~;· de~!~- tre Pinedor~~~~el'P dtsllu\at~4
nera l'excellent nomore de l'':'rreaora eu c1 tercer Uoc de la Cla.ssúlC..CIÓ Tll'ador. Pracuca poc el l:lchsme Pt:r Va empatar r.mb el camptó aie- preszutacions va cr1<!ar l'atenCIÓ per pla;;::ar...se ¡Jer cnmuatr• llmca m-l: punts, de' Santan dt 64oreJóa, e~
c¡ue sempre dona el CIClisme cutt~:a.. geoenJ, llns que ea vege obhgat. a carreter~: a'?o tot assoti la vlctòna many de la raça jueva. L'a¡resstvt-¡la seV'~ valer tJa extraord.lnana 1 el nera de presentar-se al rin¡ amb¡ Pe~!lcf'J1 p<!r k.
tireu, Mar.aa,or:
0
En ta categona de prmc1p1ants na aiJandonar per avanes liTepacu.t.rtes er. el <.;amptonat de M~nresa l ob- tat de l'at:eta a:emany 1 la seva ra· seu esperit de t.·~baL. 1 el campió :-.r· les màXImes condtc1ons.
substltUf'lX larrui~,ig~or~
q~
brillat duna manera espenmçaaora en una de Ics darreres etapes. E:n bngue molt bones class1ficaclona en 1 !desa obll~m1an Indubtablement que 1n:em Char:ïe Manuk que te la vtr· ;:a---:::--::---~~~~~~~~~~~~-·-Ferran Murc1a., que fou el corrector conjunt, es Wl de.s mulars valors ci· 1~ proves SOCtals 1 Cammonat. de l'A. el comlt> •
• "'cmpn a !ona ól. tut ,.'emoc.iooar 1 c..e fer riure.
que na nssout mes primers Uocs. Un- I CllSl.eS cle Uatalun,ya 1 •as• tndlscu- e MontJWC, en les quals 111 prenen
BI I L ET
torz,! en total Camtt Saoatel el se- t-l!lè en ¡)lSta . Circuits tancat.s.
paCI. la majona dels mes destacats
lfUCl.X en aquest I!Spccte. Cal conl llll'
Antoni Andrés I l:iancno, el tort valors del ctcllsme de Barce:ona.
L
d
FUTBOL
~
molt en tots dos, Sl, com sembht, Són corl'eaor d'HOSpitalet, es compQrt,S.
Lluls Pujol, l'exccllent corredor de
es grans tfl oves
e rem
.
~.
ben nconsc:ilats 1 no malmeten en cxceJ.Ientment aur11nt el curs de ta Gràcta, en guanyar els camplon11t.s
I E
•
esforços p.-ematurs llur JOVentut.
Amb el partit d.e diumenge,
eONOMIQl.J1:s
1 Voit.a (,"!cllsta a L':Spauya; Obtingué de Sabadell, de Gracia 1 el Premi de
Els segue1xen en merit.s, (;olOmer, un brillant quart lloc en la Volta a Balaguer, junt amb IE's seves b::>nes
1 Md d
1b
Rbla. Catalunya. I 09 - Aribau, 109 Tl 70641 B
Mou.ner, t;abl'Ol. .Frasquet, Jlmeuo,. Catalunya, se.;on en el Prem! iUan- actuacions en els Campionats dc
con a ÇJ
a ri , ce
~ar
•
- arcelon,
CastcllVJ, P.rat, GameU, Dona, Ll. d!ruers, aegon en la Colta & Saut. Barcelona 1 Catalunya. l en quants
el Barcelona la seva Diada
Gaseon, Ga1mdo, l::latont 1 VllaJonn~. Ramon 1 en et Prew Hernandez, ter- \·elòclroms ha actuat, ha fet destaD'esdevemment esportlu ea pot
Econòmica
AVIACIO
Els Yalor3 mes aestt.cats, qu~ en ·cer en eJ Campionat de Catalunya 1 car-~o entre els primers.
molt bé qualificar les grans regates
BASQUETBOL
començar la r..:mpuraàa penanyll:n ¡uanyador del de l'A. c. Montjwc,
Isidre Pigue!-es ha prestat aquest de ca:àctu internaCIOnal en outngEl F. c. Barcelooa. en virtut d'un L'
bl
I d 'A
ll la quarta categona, abanS de lllill'· Són les claSsUICacloru; que destaquen any el serve! milltiU', ÇO que el pnva gers a quatre 1 a \'Wt remers, el acord de l'Assemblea general. na dJa..
assem ea genera
ero
amplonat de Catalunya
la. (l~Ut a lltUS bOnes Class.uca- dc lc. seves actuac10ns.
dc prend:c part. a la majoria de cur- ~~~~lre~a~c~l~~~~;as:/~!m~ ~~sa~ac~~b~~~ ~~..ò~~ ~~~~
Popular de Barcelona
Calendari de la
clons, P•:.Sareu a ta cte LercenJ I al·
Uartan uascon. el jove 1 atlètic ses. Participà, amb tot, a lea Voltes tmaran lloc Uu&IOOL eJ mau del prop. t·a de Jugar a Les <.;orts amb el MaPer la present queden convocats
Categor¡'a
JUO.S deus, com Ctuvll, t<amus I tta- ¡ COrl'f(!.lJC, ba contirmat. en el trans. s. Esp.¡nya 1 França, en les quals vment diumenge al port sota l'or-I dnd P. <;., la seva D.ada t<conomtca. tots els senyors SOClS de l'Aero Podua, a Itt dc ~ona. Els que t:n tttc· curs de les curses que ha disputat, assoli& una regular actuació, fins garut.zac1o del t;lub t.o.anÚm de Bar- 1l;Ja. E.n at.enCJO 8 aqucJia preno¡¡a- 1pular a J'a.ssemblea general que tm·
Fet el corresponent sorteig entr.
tualltat. 01 peruwyen, 1 es uest:tq:Jt:n! que tes esperances posades en ell no que nague d'abandooar per lesious celona, ja que a mes de celebrar~e tlVa, els SOClS del F. c. Barcelona dra llc-;: aJ nosue estatge SOCittl 1!1 els clubs que formen la tercera
eu eua, sou Pwg;:ermanal, Elnall.:r, foren mlundades, 1 es confirnla. wm greus que ·el privaren de poder cór- conjuntameut els t;amplonats d'Es- sense ~xcepc16, nauran de comr1bwl dia 20 de desembre de primera con., tegor1a donem a contlnllaCló el C..
Guru, P'anl'ras, uanoves, Roca. ü1· uu va.lor del nostre ctehsme. PrlDJer rer en Ja resta ae ta temporada.
panla en 1o~s de mar 1 canoes. ha amb J rmport inLegre de leutrada vocatòna, a les deu de la nil,, I de lendart del Campionat el
()¡..
nebra, ttu1·ma. Llopart, Ma.rtu.~z. en ta Costa a M.ontjuic. tercer en la
Els esmentats corredors. junt amb tingut l'entitat organitzadora l'encert genera.! _per a pn~senc1ar el CUL en- segona., a dos quarts d'onze, sota el mençarà el diumenge ~ QUil co.
Mateu, ~"'Ues, NOVt:llt:S, Vtll..r. Pr•t:- Volta n Gallcta, excellentes classlfl- V Cebrt<JD 1 Ferrer. germans Albi· li. uwv• .,o.~, <.1 J..•vo'"DIIi ue tau !m· 1C5Ultre. La recaptaClo que d'ell S'Ob· seguent ordre del dia:
del conent mes
ent, àla 23
comp<!tlclons del rem, uns. tmgu1, deduJcle:. les despeses d ·arga.Lectura 1 aprovació de la Jun,
·
w. PUJ•JI....,.Xl.Ire. ventura, H. Vt>IIS, cucions f'n les diferents curses inter- ñ ana, F rancesc ?aseón I F. Pallejà, ponants
prova. 1nterna.clonal en outngger a I nH
•..a.c16, sera destmaaa a l'amorut- ta 1.General
General anterwr.
'lercera categoria
A. Vaus. <.iermaus 'lorceCillas. san- r.aClonals ctlebrades en els Parcs de són tes hgures VlSlbles entre les prt- quatre rems per a debutants i en zactó de ceduJes lllpotecàrles de les
2. Lectura 1 aprovació de les mePrlmera data, 22 de desembre del
chez, ::;ata, f'. ttoura 1 J. tWura.
1 Mon~ju1c 1 de ta CiutadeHa. On bon meres caLegorles.
1a qual prendran part repres~>nta· que el <.;lub te creades, sota les nor- mòries corresponents. que presentin 1935
::o la cat.l!gona on ,., l!!~Ualtat és nombre de victòries per diversos veVista l'actuació de tots els més clons de la soc1etat des Regat.es de mes que s'acordaran.
les diferents secc1ons.
Primer grup: B. P. Montgat •
més especunç.utor11. per la rt:l!uturl· lòdroms En conjunt., un valor q•1e, dtStacats valors de les diverses ca.- Toulouse, Club de Mar Club de Rem
Per a donar les majors tacilltats
3. DJScuss1_ó dels comptes de l'e- veutut de Cornellà. u E. Ru Jo.
tat de uu.rs valors.' es la de terc'!r~. per la seva joventut, cal esperar tegories, nosaltres esperem molt per l:Sarce:ona 1 Club Marltim de Bar· en l'adquiSició d'entrades 1. locall· xerclcl antenor 1 la seva a.provació. soc1acló Comtal. Fer;an A¡ bi·A$.
eu la "Wú cie:>taquen ·otmos, Fortwr, molt d'ell.
n. ln propera teJDporada de canyar- cetona.
tats i evitar Jes molesttes que es
4. Elecció . ~els càrrecs directius e E. SantJoan;,c.
Ulló •
...
T be J
ao-...o.¡
1 b
· dó a·
e
" Sa A... p
Tampoc no restaran desproveu.s produeixen en les aglomerac1011s de ocupats provt_swoalment.
's
.
Serradell, l:ioler, Uermans Frnuoo,
am
osep
'""" ez, e
rau
• !meno, ampam...,
n .......o, er- d'm..t:...... eh (;aLUv.o.l&ts ••atiOnalS ~arrera hora, ha estat rusposada
5. Dt.Scusslo de _les disposicions
e~on ~rup. Esbart Magda • A. O.
Roquet.¡¡. Frauca.s. F. oanat.e, serrate, corredor de la Barceloneta, confirmà rando, Bachero, Figueres, Radua, en IOls a dos I a quatre remers en j l expencUció d'aquelles al local so- presentades per escnt tres dics abans MO•Icr., 0. J:.. Ripollet . t'rat de I&
Sitja AgutJar B •tl&nch Alfonseda les esperances que hom dJj)OS.ta en Ramos. Chlva, Olmo, Pranco, Cruru1 !)unta 1 timoner 1 en canoe, que si- clal. del Club.
d 'aquesta assemblea.
R1ba. Descansa B. c. Sabadell.
Velt\erdu. Andre;l. Barres, Casaban: eU. El seu triOmf en el Camp1onat Sabater 1 Ferran Múrcia.
mu.~:..>man..:u• es t=puuu<ill t:.IS e6. Precs t preguntes.
Segona data, 29 de deumbre del
C&~Sabon . C'asteJ, Collgros casulla, de Barcelona. 1 les meritònea actua-l
LluJs MAS
qusps representatius de la Societat
80 XA
19~5
Gralla, Marca. Martmez, s. PalleS.
0~-Kirolak de San Sebastlàn. Club
Primer grup: Santjoanenc. B. p
F. Pnel.o., i(.. Ventura, Verdiert, E. VINautlc de 'tarragona, Club de Mar, La vetllada d'an'rt al Gran
Montgat; P. Agulló • u E. Rubi:
là 1
sancho.
1 club l4JY
P .
Joventut • Comtal
•
•
Cal asst:nyul!ll les actuac10ns de
Completar.m .....ablement el reriCe, SUSpesa
Dema, a un quart :fonze de la n"
Segon grup: B. C. Sabadell. C. &
Josep H.aai..la, J:o'nUJcesc Chlva, Emlll
lleu I e:plendor de la grandiosa fesPer no haver arribat a temps el
4 grans combats en de•J represea
Ripollet: A C. Mollet . P. de la IU·
Ramos, JOM"p Sei.Unas, Pere Borr.·u.
ta marítima que venun anuuclant. boxador francès Bes neux. que haba. Descansa Esbart Magda.
Miquel 01az, Esteve Pòrez 1 Sen. li
Resultats del passat
.Parts. J. 8, p. 14; Hospitalet, j. 7, les regates de coope1·ac1ó en outng· vta a acarar-se amb Kld Tunero. fou
~EDO-MORRISSON
Tercera a.at.a. b de gener del 11!38.
Tarra.gó. que els lla parLat a P•!rt.ll1 p. i; Batlló, j. 7, p. 9.; Coll-Blanc, ger a dos remers 1 en Sklt, que es suspesa la vetlb.da anunCUlda per a
d
Oloi~~g~~~PlATI
Pr1mer grup: Joventut • P. Agu.
nyer 1 destacar entre eiS de segona
iumenge
j. 8, p.7; Florida, j. 8, p. 6; Torras· celebraran dins de l'ammada espec. anit., al Pc1ce.
lló; Comtal . B. P. Montgat; u.
8
1
1
eatcgona; es a·esperar que d'aqu,:;ts
senc, J. • p. ·
tacJó que h.a aconsegmt desvetllar
I G NA S I A R A
Rubl · Santjoanenc.
1 &'"'un d~ls valors més dest!\CIU~ àe
PRii\IERA CATEGORIA A
Segon g¡·up Barcelona.
:ntre
els
aficionats
a
les
descntes
ATLETISME
T
I
N
O
R
O
L
A
N
D
O
Segon
grup:
A.
C.
HoJ:et
•
B.
..
Primer grup Barcelona
Carmel, 9, 16;
Catalunya, 9, 14; oonjuntes actuac1ons esporUvea.
s a badell ; Prat de la Riba • EsbartO·
les catl"gones de terceres 1 ptlllCI·
..-v.• . Rac1ng P. N 9 11 A
è 9
·
8
Hospltalet-Hatlló
...,_.,
·• • ; ragon S, • 6;
General: '.!'50 pesete¡
Magaa D sc¡., • C E
11
plants sorL!ran ets corredors qu~. (kr
vOlJ blRliC l'•Orida,
1·0 Empol'danés, 9, 6; AtleLIC del Turó,
NA I ACIO
El castellà Meneses actuarà
Q . Cd' . .. n>a . . Klpo et.
UeJ naLuraJ han de reemplaçar els Torra.senc-Parls,
NOTA: .liesteo anul-'ats per 11
uarta ata, 12 de g<mer del 1936.
2-3 9, 1.
actuau USOS» del clc!Lsme català.
~~Ull ¡rup Barcelona
Tercer crup Barcelona
per Cap d'Any a l'Estadi' de aqt..esta vetllada tol.$ el!> passla d'().
Prtmer grup: Comtal . I". A~;1JU~:
Eo ta categoriA de tea pnmeres
Racing P. N.·l!.mpordanes,
1-o I Barcelonc~a, 8, 12; Jove?etut SantFe~tival benèfiC
. .
Umpia Ring 1 Olimpltt Circ.
B. P. Montgat • o. E. Rubi; Jovenflgures con~nua brillant aJll1) Uum Catahmya.-Cannel
1 o SeJlc.a, 8, 12, Garcia .s 11, Tramvu!S,
al
N Athlèt.IC
MontJUIC
tut • Sant)ounenc.
•
dó
8. 8, Meditem~. 8, 4, Juruor, 8, 1.
•
•
.
Segon grup· p de la Riba
pròpiA Manan Çauyar . A Part oe I J\lll!l·C .I.U!V:JUlJgonès,
2·2 Grup l)lanrcsa
Trobant-se en dificultosa Sttuactó
Ben poques són les ocasions que te-. Es disputarà el Campionat Sabadell· Esb .
. 8. o.
la seva dolenta actll11ClÓ de la Volta
Tercer (l'UP Barcelona
SoJ.soneneca 7 9· Putg-re1g 6 8 • econòmica degut a una llarga ma nlm de púder IISSJSl.ir a orgamtz.'l· d
•
art Magda • C. E. RIa França 1 et no molt bnllant com- Bareeloneta..Jovenl Sa.nsenca.
~3 Sallent, 1. a:· sW.üi, 6, 7; .r.~resa: laltia, qué l'obligà a allltar-se d~ cio~ d':ltletisme 9ue per la seva lmCatalunya de Pentathlon 1polleL. Descansa A. u. Mollet.
portamelll. I Claslflcactó en cllh:rcn- , ....eu.t.e.-.a- .. rumvtes,
0·2 1 6, 7; J.gualadl, 7 b; Navas, 7, 2.
del mes de juhol, el nedador del portancla se surtm del que norma!·
Diumenge vtnent c. lef. 9 del ma!1,
~ 1nquena data, 19 de gener del
tes curses, destaquen la seva vtr.tóna Junlor-GrAciA,
().{I Primn- grup Valies
Club de NataCió Atlètic. SilVI Tor- mei~L podem nncmernr de corren•.s.. con•en;aran lea
proves d'aque~t
·
en 1a 't'olta a CataiWl)'a 1 el seg"n
-...1.1p a1anresa.
üasteuar 11, l¡¡; Montcada, g, 14; 1 tosa, es celebrarà un festtval teatral Per:> heus .a~f que per & Cap d 'A.\}' campiOnat d~ Cataluava. que prom ·t
Pruner grup: F. Agulló • B. P.
Uoc 1 pruner. dels nac10nals en ta PlUg-reig-Mauresa,
Suspès Ripollet, 9. 11; Sabadell, 9, 6; Lla- 1or¡;~rutza~ ~~ " · u. del C. N. At· ~'1,cclv óAJ}etl~» ens a~uncta la l''- revestit els caràcters d'una ver1tab'e Montgat; U. E. Rubl
Joventut;
Volta a E.span)'ll que per sl soles
l.'<.•va:;-.;)(),:;out:nca,
4-1 ~o:;~..en¡;a, 9. 4. .
!ètic, els beneficis ~el qual aniran c~t~~~~ar ~~n estJ~¿ de.~ que J)Ode.n llusLa esporL1va El Itt que s·ajorn ,s Santjo3nenc • Comtal.
Sallent-IgualacU. no presentat el :Segon grup Vallès
1Dtegran1ent a profit d'aquest ne- ¡
a ex rao. marJS.
la sew C<!lebrac1ó haurà permès tle
Segon grup· B e Sabadell-Esbart
valen el suficient per a mantemr·lo
.s:-arcLS, :~. lJ; l\iontmeló, 9, 12; Ls. dador.
I
El plat !ort de la reunió cnnslS' I· portar al màxim I~ preparació de:s 1Ma¡¡ua, u.
RÏpoilet • A C. AlO<
en el Uae que ocupa dms el CJC!L~me
segon. .
Garnga, s. 11; Sant. Fost, 8. 10; MoAquest festival, que c:onslstlri. en rà en pna prova de 5.000 metres per atletes qu. s h1 t.av1en lnscnt.. ¡ hns I llet. Descansa P t d
Rtba.
11
IUlCional. Amb tot cal assenyalar la
Pnmer grup VaJ.IèB
llet, 11, 7; Santn Perpètua 9 5· ca.- una exhibició pt!r Les Gavml!.\ de al part.CIJ)ar/Espla Qual ~ desplaça.-n haurà pennes de poder-se'n Inscriura e 1a
10
conltnnacJo de ventables rl\:als de
Saba.dell-Mont.cada,
2·1 tala, 8, 2.
' ' '
Ja Barceloneta 1 fimrà en un uu1t e. <'fD~
anya d'~questa diS· re d'altrf's .. ·te potser la data d!l
e!itesorla del veLera corredor de 8ant. Ripollet·L!ngostenca,
S-1 Grup Llobregat
ball, tindrà lloc el vment dissabte, ~Ui a e
ensems camp16 de Cas-I d1 um.mge passat els de1xava mas;a
Andreu, entre altres Gimeno, Cnmseron ~rup Vallèa
I Sant.t~lJUeu~. 6, 7; Internac.ional, dia. 21 _del corrent mes, a lea deu Macan nMf;~~s Qee ~on~ 1 cruss, a i3 V<?ra d'altres competlC10ns. •
pama Bachero Ferrnndo Sancho 1 Mollet-La uarnga.
2-1 6. 7; :;)ancbOia, 5, 5; Castcll.bisbal, • de la rut a la Cooperativa «La Fra· portà a cap en èt tr~nsc~r-s ~: c~rr;a
«A[ctó l~~tica» tsque cura de 1 'lr·
1
Ma.ri~D Gascor{.
•
Montmeló...Santa Perpètua,
4-1 ; .s: SantbO~nai 5, 4.
te~Jt~», Jarie{¡è;e Nakens. ds 1 lO. rers r:alllp\OnRts d 'Espa¡pa da v!nt!l
g~~aza~ue r:~ue~úb'~~m!t:~n~;:· s~::
Joan G1meno, vege premiats els
1
t'arets-::;. ~ost,
4-2
r•mer grup os"
· ·
Jc espera e tots nostre CHmpló Manuel Andreu
permesa. la partlcipa"ctó d'aquells a•aeus esforços 1 veritable vàlua amb
_Grup Llobregat
I
D Vuassa.r ae Mar, 8, 12; VIlassar de els seus assoc¡ats que tots els que
Ara, en tomar-se " muntar en ·li• !etes que no s'hagm insrrtl reglamenREUS
trloml· en el
CastellbJSbal-mternacJOnn,
1-Q I alt, IS, 11; Arenys de Munt, 8, 10; practiquin la Natació aportaran el festiVal de Pista_. la prova de 5.010 tàri.ament al dit ~tut-,, Urgell, " . prtel lnerescut 1 tnd.lscu•·t
...
...,
Sant. LeJom, 8, 9; Mat.aroruna, 8, ¡¡·, seu e!forç per tal de cooperar s. metre
b 18
"
1 ""''
camp1onat de Catalunya. Pnnnes vePrimer srup Costa.
llluro, 8 1.
• aquesta obra benèfica.
s am
mte, venctó dels d~s mer o a la Federació Catalana d'AtPreus a l'engròs, facilitats pe """
s e1 A
d M t,
5.0
prnt.agonlstes d'aquella memorall!t! letlsme Sent. Hurora•. ·,. pral .. !ocs legl Ohctal d'Agents ComerCJals de
6-2
Obrera, 6, 9; ProCICLISME
creiX on ea seguiran r<::oont lnscrlpclo.•s Reus, del mercat celebrat el dl& li
que, una vegotda vençuda la seva exIHuro-Vilassar .de Dalt,
no pr&- mJa, 9, 7; Alella, 6, 6; Hadaloues.
fua al dissabte a la nit
1dc desembre de! 1935:
cessin
moàestia,
assollra
en
lc.s
o;e-1
sentat
el
primer.
~r~·P Girona
La Dista dels actuals inscrits
- - Avellana gra ~~1~53'50 p. els 41'8 q.
\'es properes actuac10us tes clas.'!Jtl·
Segon grup C04Jta
5
caclons que ventat>lement. u peno- Obrera-Alella
Suspès
La ~~~
• S; Por~ Bol.l, 4, 6; per al Campionat d'Espanya
ld. ld. petita, 121 ptes.• fd.
3 2
"'UCO n.r la seva categona.
&aakmes·.t>rem~
2·1 1 Glrona, • ' Figueres, 4, 0·
ld. crosta negreta, 'li ptes., 58"4.0 Ilo
..
......
Grup GironA
I
PRDIERA Ci\TEGOIUA 8
CICle-pedestre
.
ld. crosta comu. 71 ptes., id.
Quant a Josel' vampamà. que · Port-Bou • La bisbal
3-1 Primer .,.111p Harce.onaLa Dista d'ins.rtts per al CamptoAmet.lla molla, 67 ptes. els 50'40 q.
~apart:lXla aquesta temporada desdr
ld. gra llarg gs.,
ptes. els 1oo q,
355 a.;o ptes.
pres de dos anys de no practicar el
PRIMERA CA'l'EGORIA B
Atletlc P.. N., 11, 15; ~os. 9, 15; nat d Esp:myr, ~~.. Cross-ciclo-p~ esId. id 1d. propietari,
ld.
ciclisme àt:Sprcs ae diverses actuu·
Primer rru B
I
Sparr.a 9, 10, .H.àptds, 9, 9, .Barca.oo- te, Grrut premi ., ..pltol Bocazas, que
Id.
ld
esperança
1.•,
335 pte.S. ld.
clons de::;gracla.J.ts ea coHocava al
S
t AtJè i PP arce ona
.
na, 10, 6; Joventut, 10, 1.
organitza «El MWldO Dcportlvo» 1
•
par a·
te . N.
Sospes Segon grup Bllrcelona
que tindrà l.:oc 1 òla 6 de gener prbId. ld. ld. :· •, 330 ptes. !d.
tlna. de la temporada tm un dels Pl'i Barca.nona-Ràpid.S, •
2~
Barcelona A lo 18' sant Antoni xlm, augmenta..: '""pt.dament. Ve"''"
Id. id. comú país, 320 ptes. tl!.
6 '..
mers· Uocs Hom recorda les
seves
..
c.
Cros-Joventut
•
•
•
•
'"
""
ld.
ld. id . Arago,
.
tes ld
...
2-1 10, 17; A. C. Barcelona, lO, lO,· ca- l'estat actuaL
t
1
.J
320 p . uaCiona en tS curses ....,J Sartt.A
Sepu rrup Barcelona
lavere~, 10. 7; C. E. BarcelonR, 10, 7; 1. Re.>ervat per l'actual cam.,>tó
Id. 1d. marcona grossa, 385 ptes.ld.
Esportiu, Camptonat de Catalunya 1 ManoUn-cataveres,
Suspès Manolln. lO, O.
cl'Espax:ya, Fermi Apa.tategul.
Id. id. td. propietari, 325 ptea. !d.
les PVtctorles
en eli premis Sant Mar·
A. u. ~arceJoua-St. Antoni
o-o I Ca.mplú, el Baru:lona A.
f
nal
~
Vins
lA N
I
e·
t
d
i
D
ti• 0b""
•
2.
Marian
Call,)''l.rdó,
pro
essto
ou
lfCUl e a evesa.
Barcelona A-C. E. Barcelona, 5-0
Sots"<'.nmpió, el Sa11t A.n&onl
_=......:
Vi blanc camp, s rols.
Tot. ta esperançar que en la propera
Tercer grup Barcelona
1 Tercer grup Barcelona
F. c. Barcel(IIla
toVi negre camp. 8 ral:>.
3: ~àr~ ;igu~ra::; primera cu
'temporada torm a ésser el valor que
Alcàzar-Pasqual,
1-1 Kir, 10, 16: AlcilziU·, 10, 15; Pasqual,
Vi blanc Sonca 1 Urgell, 8 rals.
fo~ dill'll~ les detiac~1 I 1932. é Klr-Alemnny,
6-0 10. 13; Joventut OraCJenra, 10. 9; iC:.ta.'1nillt. ~ wte~cera cat.. Tar·
///
v rooat, 8 rals.
er a 1cenç
ero, no po¡¡u Faeet-Joventut. Graclenca,
SuspèS AleltUllly, lO, b; Fn~t, 10, :¡,
V
VI1 negre, 7'ò0 rals.
4soor mea òptima ta temporada. Ac·
crup Barcelona
üampió el Kir.
ragona.
A
im
Vi negre Priorat sec, no rals.ral&
&uaeiò
"nUl
cevelad
... 1
s mo.ld~uar'
Ea
5. Vlrenç CebriaD Fatrc, pr era
aw..,
ca,
ora ..e seu
DB· panyol,
2-4
Sota-campto, t'uAleàzau.
c:at.. U. s. Sant&.
/
Vl negre Pnúrat auustelat. 11
tremp awcal I esporuu, en la Volta a
Gladiador-Barcelona B,
o-a Quau grup Barcelona
6. Osca.· Rovira, prlmera ca•"""'Vi blanc Ribera Ebre, 8'50 ra&
J'rança. üuanyaàor del Troteu BlanJlipiter·Espunya lndustrial
~&..,..
Vi negre Rtbera Ebre, 8'50 ralJ.
2•1
•
Espanyol. 10. 17; :Juplter, 10, 15; rla, A c. 11ootj1uc.
1
ln1crs
de les 24 llores mteruacs~
Cinquè fl'UP Barcl'lona
""~
nal
1
dl
Vt blanc Mancllll. 9 .rals.
ls
• lO.
G a ¡¡,. U 'l.S Lluis
llll celebrades a Pa!ma de lolalloreu.
Ollmp1c-Poblet,
0-3 .-.panya
dor, 10. a,.ln~us~
Smokin¡,
10, 11;
7; BarceloSants Pujo., primera categoria,
Mistela blanCl\, 13 raU!.
.Actuacrons mn¡mifiq~.~es en els preAmencà·Verdi,
6-2 na B. 10, 1.
'a. · Ciprta. E!ya. prirul!nl cat.
Mistela negra, 14 rals.
mis Reu." • Barcr,J.;na · keus, Ctrcu1t
Jean Provençal,
~2
Camp.so, l'Espan,yol.
&. Vlcen" Bachero. prUnera c:ateMat.~ blanc en:;olrat, 9 ra,,
4ie Tort.o6a t el de I& Devesa. CRm·
S1sè srup Barcelona
s
"
f
•
Most ne¡re ensotrat. 9 rnl1
piCWlt ae San:l!Joua 1 un Clon nomFargas-Auoalu.sa,
oa.s-campJo, et Jupitcr,
goria. A. c. M.ontjuic.
contra ets e ectes pern1ciosos del fred,
Preus per arau c"-e...., ~l't ¡¡.
3•0 Clnque
""ups. Barcelou
1 p
d e 1o h um1tor d 1
"
1 .... .....,
bre d'tXli.S en els velòdroms de !:teus,
Alegria-Amistat, ·
1·3
Amer1ca,
ou, prunera cat egoria•
• e s canv1s bruscos de
tres franc Reus.
16 ; Verdi, 7, g; Poblet, 10. ~ae
\'üatraw:a. Vendrt!U t Palma de Ma·
8. 11, Provençal, 8, 6; Olimpic, 7, 3; C. C. Ba.ear.
temperatura, amb olguno cosa més efi·
Alcohol
indu:;trlal
96 97•. 260 ~
llorca. Es Wl va.tor amb el qual 1:11J
t:CONA CATI-:GORfi\
! Jean. 8. 3.
11. Jo:>ep GWil, quarta categori&,
ld. reLlnat VllUC 95 97•, W _.
1
comptar I confiar per a la propera
Grup Vallèi
I Sise grup Barcelona
s. c. Poblet.
cat; que els vestits d'h1vern. Poseu els
ld. desttlat ~ •• 2:lS ptes.
temporau1a.
Refonna·Mcrcantll,
1·3
Amistat, 7, 12; Gra d'A1·ena. 6, 9; 1.2. Joan Raventós. tercera caLegovostres òrgans respirotòris en candi·
Preus ¡.¡er bectolltre tranc ReU$
Ricard Ferrando. Aquest ¡ran corAm.ICS·Raclng,
1.0 Uruts, 7, 9; Fargues, 7, 7; Alegria, 8, ria, C C. Co:.Omenc.
d
f
Cereals • Farmes • Despulles
redor CllLalil es el que .na assoltt el
Harmonia-Europa,
1-o 6; Andalusa, 7, 5.
13. Gumersinc' SC¡·radell, tercera
cio 'ls e re ractarietat als atacs dels gèr·
Blats de força,
ptes,
55
més bnllant palmares d'enguany.
Barbarà-Monumental.
5-3
categona. A. C. Montjuic.
mens específics que són causa de les
BID.t.s comarca, 46 ptes.
Guanyador en el Trofeu M.aslerrer, Catalunya-Tibidabo.
o-s
PILOlA BASCA
14. Ricard FerrllOdo, primera camalalties de les vies respiratòries. N'hi
Farines de força. 69 pta.
1 Gran Prem.l Barcelona, I Prt:mJ Santperenca-Hosta.lrancs,
Manca
tegorta, Penya C. Wl:llam Tarin.
l-'armts corrents. 63 pteS.
Catalunya 1 en la cursa celebrada al
16 Joan P.ans, primera categoria,
haurà prou, o l'etecte. amb deixar dis·
Farmeta, 36 ptes.
Parc de Montjuïc el dia de l'ambada
PuntuaciO
El proper dissabte serà inau- A.. c. 1on~juic
soldre lentam"nt a la boca una posti·
Tercerllio, 27'50 ptes.
e l'etapa de Ja Volta a Espanya.
PJUMER..\ CATEGORIA A
gurat el Fronto" Tx'lk'I-Ala·l li. li'emm t.Iúrcta, quarta cat~
Ilo de
Trits. 26'60 :n•.
So!amcnt fou vençut pel magrúfic , Prlulu rrup Bart'eloaa
ria. O. C. Sa6 :t..-a·St. Andreu.
Sego 211 pte&
Decididament el proper dissabte. 17. ::>sep Can:.~ama. prtmera cateOrdt. 36 ptes.
dia 21, seran obertes 1e3 portes del goria, A. c. Mttntjtiic.
Civada, 36'50 ptes,
Frontó Txlkt·Ahu. que vol dlr cre- 18. Ramon Ben~es. prtmera cateFaves 51 ptes.
eó alegre», en el qual ea jugaran gorta. A.. C. M:mlJWC.
'
Favuru, 49 ptes.
t?ts els dies, t.nrda l nit, lmlns }Xlr- 19. .1030 Sa:artth. id., 1d.
Moresc tblat de moru), 40 pt-.
tlt:s I quinieles americanes per les 20. Marian Gascon. id., ld.
GuiXes. 42 pt.es.
=~~~wetes rn.quetJstes pro.. 21. Lleonard Mora. setcma cat. td.
Veces, 4ti, ptes.
ALl HAN
MARTI ZIICOFF
21. Josep Botancb. tercera cat., 1d.
Erp, ~•39 ptcs.
Camo1o pe.-sa
I 'Totoelj quadre
contra
que
mone en •~
Campió rus
T
~·n
_.__
23. Ferran Farreras. quarta cat.1d.
ot. '= 100 o.c-..OS.
108 QUilO$
89 quilo.$
ta., 3 uga....,.=- ha avauçat con- 24. P
e .... 1 d. d
f
ou
d'ollf•
dl
SJdcrablemen~ la seva arnbada a
au ao~ro, l • 1 .
e 1s vopors de ormaldehide de la qual
Reus suoenor l.•, de dk!Jn~·
P.UMBER. ARPI NO
Barcelona, per tnl d'entrenar-se el 25. Amadeu Castell\1, tercera cad t • •
1
b
C'lARLIE MANUK
millor possible en la nova «eanchn» tegorla, ld.
es ru~ran • s gèrmens mor osos i us
170 a 160 ptes.
~ dl
c:;rack •tan•
contm
Camp10 armeni
a U 1 electe de presentar-se davant I 26. Ramon De:gndo. tercera ca~
presorvaràn del cantog 1 en temps de
Reus superior 2.•. de 1 • '
91 CIUIIOI
81 qwloa
el públic en les u1lllora c.ond.J.clons gor.o., e c . GràCia.
15t a 160 ptes.
pt~
COMTE KAROL NOWINA
. \LFRED ,{QCH
tècruques possible.
I 27. Jaume PagèS. profcssioD111.
E• ven o rote.
Angl·nes
Beus Out.~ua. de so, 145 lln~ dl
La 1esta inaugural esdevindrà, s. sants.
As polonèi
Urgell superior, de dec
•
contno
Campi~ alomany
~Olles un succes, pua que és gran
91 qutlo'
El senyor Ramon Sala d1Strlbutdor
les tarmàc:iea
170 ü 180 ptcs.
lü pteJ
&7 qulloa
J lnlerès que arreu ba aesveLHat la 4e1 «Lla""l Termos:UJ» l'-nla un
¡ altres infeccions.
Tortosn corrent. de 5o,
presentació de les senyoretes raque..
•. ..,.
......
Id. fL de so. ISO pr.es. nt...c.
ustes, a. les quni.s. es de crwre. es.- fl83Có d aquest producte a cada un
Id. aupertcc. de 20. 1M .,-~ ...~~
pera ad J'éXlt cscln.tllnt dalU'e3 tn· dü J)arUc!pants al Campionat d'Es(ub gron. ptes 3'0$ fyb de butJtoco, d'olumini, pies. 175
Id. exua. de 1 1!2'>, 158;:1"" ~
dreta, 1 molt méa lzaetant-&e ~ les p:wya de Crass-eiC:o Pedestre Gran
Aragó n. de dêeune.!". 110 P
pruneres figures de l'especialitat.
Premi Cap!tol-Bocnr.as.
r "-"r•\<->1"1"-tl" "''"~ fil.n'rv Mnrrn """" fl,.,IIA,., o· e<-: o ·-•-.,...
Tot clq 100 quilOS.
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CAMPiO T DEl MON DE «GATCH-AS-CATCH-CAN»
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Refredats, Gra·p,

AVUI, AL "GRAN PRIC E"

ULTIMA H RA, el diari de· multituds

e
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11 Dl! uE8EM8AE DEL 1tSI
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OFICINES PER ARECTIFICACIO DEl CENS
esquerra Republicana
de c a u tunya
tl Jnes per a ta rectUicacló del
O e electoral I inclusió de nous
votants
cens
TUA CIU VALENCI ANISTA
d'Esquerra
AC
(!>ldane., 5, ent.resoJ Olympla)
c ad& dia tJ' 4 P. o de Ja nit
centre d'Esquerra
Republicana
(TapiUICS 27)
centre d'E. R. oel Port
tcarretero el! t•nrt. 409)
cases saratns Francesc Ferrar
(Carrer. 12 núm 385)
centre cata,anlsta d'Esque~a
aambla. Catalunya 6, pral.l
1
.. ores: de 10 a 1 I de 4 • 9

---o-·AV ENC OBRER CATALA
DE SANl ANDREU
Ofirlnes.
Plaça Cumer~ . número 3
Ho:es:
De ( :> 10 nit

. oATENEU OB~ER REPUBLICA
Guàrdlu 14 prtr.cll)tll
Hores: 4 tarda a 11 nit

-

o---

CASAL O '~ SQl!ERRA
REPUBliCANA
Francesc Layre., 105-107
Hores: de 4 a. 9 nit

-o-CENTRE D'E. R DTE VIII
Menéndez Pelayo 26
Horea: 7 a 9 del vespre

---o-AVENC R~PUBLICA
DE LA BORDETA
constitució 44
Hores: 5 a 11 nit. 1 10 a 1 mati
els dl~ de !esta

LES LtETRES
Llibres d'octubre

de

lt

Ecos·

Un patrici de Barcelorut, ia. difunt, ,
gran colleccionador de br io-a-brac,
va rebre un dia una visita que va
fe<-se anunciar ai3:f: cUn j01Je de
Barbens».
Va aortír el collecci.onista i es t;a
trobar amb un home de setanta
an¡¡s, aàomat amb una barba
blanca, apostòlica, que volia oferir-lt
Uumaneres i arques de ntívia.

Una dama va hat:er de sortiT de
viatge i va demana: 1.000 pessetes al
seu marit. Ja dalt del tren va en~
dormiscar-se i en obrir els ulls va
veure una altra viatgera que no li
va fer massa goig. Ta n poc, que dissimuladament obri el seu moneder i
veié astorada que no ht havia els
seus diners.
Esparverada no va saber què fer ni
Continuació del comentari que en- 1 te.t la República a la situació critica
cetàrem diumenge darrer, en parlar que en contorba la vida i la conso- què diT. Fins que va observar que
d '•U. H. P.1, de Molins I Fàbrega, lidació. En poble pressentia aquestes era l'altra la qui dormia. Immediaés la recensió que donem avui del coses I per això ve re\'oúltar-se. no- tament, amb totes les precaucions
llibre «Ld. revoluctón de octubre», de blement, contra la intromissió al imaginables, s'apoderà del moneder
de la llad ·egota i l'escorcolla'. Ht' 11a~
Marcelll Domingo la figura del qual Poder de les colles reaccionàries.
Trobem en el llibre una. exacte. de•
'
• .
com a. tractadlsta polltic és prou co- flnició del que he.n estat i h an sl . via un fei:J: de bitllets. La robada es
neguda perquè ens calgui fer-ne la Plficat els dos Parlam t d 1 Reg- va limitar a ,rendre fls seus. Al cap
en s ::eP. ela pri- d e poc, d avallà f.!,er a ~nviar de
presentaCió.
pública, fill de l'entusias
1
Domingo no és ben bé un home mer, fill del sobom l'altre. El desas- tren •. sense que l adormtda es des.
dels nostres. Adhuc 1 que en multi- tre econòmic, provocat sota el segon 1per~es.
tud d'ocasions els catalanistes d'es- bienni. per la Inèpcia dels w1s i la 1 L endemn pssat fou de r~tom a
querra. l'hem comptat com un més a cupidltat dels altres· l'Increment de casa En entrar ~l seu. mant li va
la barrica..:a., l'e. tracció de la poU Uca l'atur forçós i el retom als jornnls ter sorneguer:
1
de pardageneral d'Espanya ens l'ba pres cada. de fam; el redreçament dels cacics, i letss~;.~:c;;b sràs ~~; ~fP perqu~ et
te~
a~sse;,evsu
.
•
·,
d
els
ens
Domingo
MarceHi
...
etc
etc.,
llem
No
cop que el crèiem nostre.
on. 11111 "- • ... 1 e les dei:J:es
d t lls
' tr
damunt la taula!...
per tal com esd en ar en e a
La dama s'esgrogueí i des d'alesho:~ntem ,.oses de tots prou ecnegur es que cerCCI. l'altra dama, sense que
.
fins avut l'hagi trobada.
Alxò fa que el llibre de l\1arcei:U

MISCEL·LANIA

CAUSES I EXPERIENCIES

Un llibre de J. Roir Ra\'entós.
El popule.r noveliista català, ens
torna a donar una. altra. obra. eLa.
rica pobra i altres contes», és nn
recull -oom indlca el titol-, de
contes, ofrenats a. diverses personalltats literàries i mèdiqnes. No dubtem que l'autor de cL'Ermltà Ma.·•rici», plaurà altra volta als seus
lectors.
Les otK'es de mossèn Cinto.-s·ha
publicat el volum vm, de la collecc!ó de les cObres COmpletes de
mossèn Cmto Verdaguer». Aquest
volum comprèn les obres: «Rondalles», cBetlem», «La. Fugida. a Egipte», «Lo somni de S.t Joa.ru i «Nerto». Aixi tenim aplegats en W1 sol
volum dlverses obres de l'immortal
mossèn Cinto, perseguit en vida 1
rehabilitat de mort.
Un llibre de 1\liquel Llor.-Aviat
serà posada a la venda, una novella de Miquel Llor, que portarà per
Utol cUn ld.ili a la plaça de Sant
Just, o el Triomf de la veritat•. en
edició' acuracU.ssima. Creiem que donat l'estU tl 1 incisiu, 1 l'ambient
•••
vuitcentista. amb què l'ba. sabut emEl dia que t:a casar-se samuel
Wolf, va I'Teure convenient rentar- bolcallar l'autor, serà ben rebuda.
se una 111ica el cos, que ho necessf- pel públic.
-El vienent mes de gener es putava torça.
I Anà, de bo1l. mati, a una casa de blicarà en aquesta ciutat eLa Nueva
banvs. Allt lL dígueren que li caldria Era», revista. mensual de doctrina 1
esperar una estona, "ler tal corn to- informació. eLa Nueva Era», que
estarà orientada en sentit marxistes les cabines eren plenes.
-Ja és particular que es cast tan- ta, pel'ò amb W1 ampli criteri que
exclourà tota mena de sectarl.sme,
ta gent avui! - comentà Samuel.
publicarà estudis autoritzats sobre
•
•
•
Temps enrera, en una gran ci~ els problemes més Importants del
tat, va constituir-s'hi una associació moviment obrer internacional i una.
benèfica dedicada principalment a documentació sòlida i seriosa. Compler necessitats de la infància desval- tarà. entre els seus coHe.boradors
guda. Com sigui que l'anar vestits és amb escriptors de solvència recouna de les primeres, les organitza- neguda tant del nostre pais com
dores, er¡ la seva literatura de pro- de l'estranger.
paganda, varen tnserir atxó:
eLa Nueva Era», que constarà de
MARCEL LI DOMINGO
«Rogamos a. todas le.s señoritas 32 pàgines de te."d, i estarà curoexposa dlns el seu estil pecullarisslm que CO:!lozcan la confecctón de o1ftos sament lmpressa, es vendrà a 80
1 defensa enèrgicament els homes del que se inscriban en nuestros talle- cèntims.
«bienni» de l'estúpida i insidiosa resi...
(Prohibida la reproducció.
campanya. aixecada contra ells pels
seguidors de tots els «StraperlismeS».

DE LA REVOLUCIO

Domingo enfoqui la revolució d'octubre de, d'Wl punt de vista general.
Altres dels que han escrit llibres
fins ara, ban escatit la fragmentació
ce.talana del moviment; Molins 1
Fàbrega, com diversos més, ha Situat
en primer pla l'epopeia asturiana.
Domingo fa tota la penmsula cacenari del seu estudl i es remWlta molt
amunt, Espanya end\rul, i cerca tes
causes polltiques de les convulsions
d'octubre.

•••
Els llibres pol1t1cs de MarceBi Domingo són metodltzats, cohesionats,
concebuts I realitzats d'acord amb
un pla complet, en l'execució del
qual juguen ordenadament, el planteig, l'exa111en, la demostració. Mai
l'escriptor no !a una afirmació dubitativa; en tot moment s'esforça a.
deixar sòlidament reblats criteri o
doctrina, abans de psase.r endavant.
Sn eLa revoluclón de octubre» Domingo, fidel el seu sistema, destria la
substància a tractar devers tres amplis objectius. «De la Revoluclón pacífica. a la contranevoluclóOl), cEl
avance y la perturbaclón de la contrarrevolución», 1, finalment, «Estalla la revolución violenta».
En el primer d'aquests tres apartats ens és exposat, amb copioses dades, que no exclouen pas la claredat
del propòsit, les causes que motivaren el triomf de les dretes. «Los que
debleron y pudieron vencer, dejal'On
vencer a los que habrlan sldo vencidoS» sosté Dl)mJngo i demostra el
que sosté, conseqüència obligada del
que abans ha exposat, o sigul que
cEn vez de la tàctica de la vlctoria,
se siguió la de la derrota».

·LA MUSICA·
Al Palau de la Música Catalana

l'actua·
sensació
causat
Ha
.,
CIO de l'imponent violinista
Yehudi Menuhin
G:.irebé cada generació ba. til1gut Ambdós foren cridats a l'estrada,
en la violinisLica W1 d'aquests genis 1 !!ns que per tal d'acabar-ho nom
sobrenaturals que hom no sap com féu apagar els llunu; de la sa! a.
El public, a desgrat dels ptel•s al·
nl de quina manera han vingut al
món ja dotats d'nnes condlclons tissims que regien per aquella tarda, s 'hi abocà del tot i ompli el mate~ les localitats de pati que les galenes altes. Fou precís encabir-se
als passadissos i a tot<> els ¡·ccons
de la sala. La satisfacció es rt>flccti
en acabar a tots els concurrents que
restaren amb ¡ranes de tomar-hi
Cal felicitar als dirigents dels eCon.
certs Daniell i encoratjar-los perquè reincideixin el més aviat possible amb un altra. solemnitat artiat~ca c~m aquesta que amb tanta satiSfacció deixem registrada.
Camil OLIVERAS

I

Premis Musicals Eusebi Pat·
xot i Llagustera
YEHUDI MENUHIN
inassequibles a. cap altre mortal.
He.n passat per aquesta. desventurada terra. noms gloriosos els quals no
ban pogut fer desaparèixer nl ferlos oblidar cap de les moltes malvestats que he.n passat per aci 1 que
han destruït gairebé mitja humanitat. Després de Tartiru, de Pagani.nl i més tard de Monasterto l de
Sarasa.te, l'arc ha donat veritables
mestres, com Crlckboom, Joachlm,
Isaye, Helfetz, Krelsler, Thibaud 1
d'altres. Avul Jebudi Menuhin ha.
produit una esgarrifança, ha tingut
els nervls de l'oient en una alta tensió que t1ns ha fet parar el cor 1
escoltar-lo sense que els seus batecs
poguessin pertorbar l'august sUenel de la sala. expectant, densa i carregada .
H1 havia en aquesta expectació
la prevenció natural, la. severitat
d'Un públic que podla exigir allò que
11 oferiren a bon preu. ¡Si hagués
f• Ua.t!
Jebudl Menuhin, peiò, jovenisslm, amb la serenitat 1 amb la tranqulll!tat de l'home, conscient, experlmentat, sei\ll' de si mateix, aparegué a la tl davant d'Un tribunal on
no hi havia de passar sense sanció
n1 la més lleu relliscada... I s'im-

VUl CONCVRS.-ANY 1935
Eusebi Pe.txot i Llagustera, pla,.
nista empordanès, natural de sant
~ellu de Gulxols, mori en aquella
etutat el 12 de juny del 1893 ,
'
l'edat de 47 anys.
L'cOrfeó Català», de Barcelon"'
associant-se als desl¡s de Rafael
en asSOCiar-se als desigs de Rafad
Patxot i Jubert, el qual amb a.quest4
Premis musicals ba. volgut honorar
pietosament i escaient 1& memòria del seu dl!unt pare, adreça alt
compositors catalans el present

CARTELL
Premi de 2.000 pessetes a la
millor «Suite» en tres o m~ parta
per a gran orquestra.. Acompanyarl
a cada Partitura Wla reducció per
a. plano.
--o-La. Direcció dels Premis Eusebi
ESQUERRA REPUBLICANA
Patxot 1 Uagustera, creu de la méll
alta conveniència estimular la proFerla;¡dina, 36 40 prlmeJ pis
•••
ducció del gran llric per a l'escena;
Hores: de 6 a 10 nit
en aquest tl, fou ofert l'any 1930
Arribem a la tercera part del llibre
-o-per a. ésser atorgat l'any 1935 un
1 en ella totjust començada a llegir,
premi de vint mil pessetes a l'obra
trobem quelcom lnteressantfssint 1 és
CENTRE REPUBLICA
d'aquest gènere que presentés ell
allò que afecta la posició personalísDEL POBLET
necessaris mereixements. COm slgul
OLGA SACHAROFF justesa i de bon gust remarcables.
sima de l'autor, davant el !et revoOficines per a la recuncacló
que aquest premi no ba pogut ésser
.
luciona.ri. Conres&- que compart:a
del cens, València. núm. ~8
Aquesta. vegada ens presenta a la
Ens trobem en la. pmtura catalaels sentiments d'obrers de catalans
a.djudlcat, la Direcció esmentada,
1 de republicans, que ~s sentien ve-~ na., més aviat amb W1 excés de pm- Sala Busquets del Passeig de Grà.---o-persi.sUnt en la seva creença 1 en
xats i provocats per Wla política in- tors realistes o de tècnics de Ja. ma- ela una coHeccló de temes de Mallarel seu propòsit, posa novament •
coM ITt: D'EN LLA~
sensata i provocadora. Ara bé, Do- tèrla. En canvi, la pintora russa Ol- ca tots ells tractats amb aquella corconcurs una obra del gènere en
DE L.ES ESQUERRES
mingo no va. patrocinar la revolta ga. Sachal'of!, com en Grau Sala que recció.
qüestió.
Civll no és home d'inquietuds, n1
OtiCllleS:
armada recolzant-se en una tesl la precedl a les Galeries Syra, ens
Il. Premi de 20,000 pessetes a la
Carrer de Sa.tts. número lU
d'Henri' de Mano 1 més avall de- ~ fa~ r~da.r la gràcia subtil del.s va. a la recerca d'altres emocions, posà.
millor obra Urica per a l'escena
llum
la
suggereix
li
que
les
part
a
Bon.lLsegDucclo
sienesos
primitius
'
clara.
Fores:
La pose de Jehudi Menuhin és (drama., comèdia, etc.), en tres o
De les S de la tarda a les 12
«Y~. que no me conslderé desvlncu- na., Lorencetti, tamisats per la nos- que es reflexa en les seves marines. correctfssima i és elegant. No acusa més actes, sobre text català tot ell
Ce.l remarcar el bon gust amb què afectació, ni el seu gest és mai des- musicat, o sigui amb exclusió de
lado en WlO solo de los movímien- tra època.
--oLes aquareHes ~'Olg~ Sacharoft són compostos els bodegons. Les qua- composat ni arbitrarL Potser el braç parlat. En Igualtat de mèrits ml!o
tos violen tos que contra la Monarqula se convinieron, prepararan 0 reflecteixen la. v~ó d ~a sensibili- llte.ts de la seva obra fan que el tro- de l'arc pateix de poca ductilitat. sicals, serà preferida l'obra de nu.OFICINA U .ECTORAL
produjeron sentia la fiebre :te de- tat femeruna refmadisSlma, explica- bem W1 xic desplaçat de la nostra Alxò des del punt de vista estètic, jors qualitats escènlco - literàriea
DEL DTE. PRIMER
tener el ~ovimiento violento que da per una. fantasia lnfanUvola. No època. - ROVIBA.
que soluciona crescudament amb u- Acompanyarà a cada partitura una
El Casal d E~rquerra Republl·
No és pas gens parcial MarceHi •·eia desencadenada d.entr0 de le. Re- o?stant tenen quelcom de decoratina extrema agilitat. La. sonoritat de reducció per a cant 1 plano 1 una
cana del Distrlct6 Primer- AviL't:XDE
INAUGURACIO
pintura.
la
de
aparta.
la.
que
VISme
»
...
pública
Domingo, quan posa el dlt a la llaga,
Jehudi Menuhin és la meravella més còpia del llibret.
nyó 29. pral. poss. a coneixePOSICIO 1\IO~IPOU
EI cap1tol «Provocando la revolu- pròptament dita.
1 assenyala. els errors i mancaments
gran que s'hagi registrat. Les cor- Els compositors que concorrin al
ment de tots els sxl.s I simpainaugurar-se
va
passa~
dlssabte
El
bodealguns
en
i
retrats
els
En
examen
completlssim
un
con.;!
cióm>
eu què varen lncóner durant l'any
èes de l'arc no rasquen mai el cor- present Concurs han d'ésser de te~~o
titzants que té obertes al seu
W1 xic més amb a la Sala Parés 1 anWlciada expos'acara
quan
gons,
allò
tot
en
europea
politica.
la
de
1933, les esquerres, on ell 1ni11ta.va i
local les oflcioe¡, d· rtctllicació
Trenta o- datge. El seu so és orgànic, sense 1res de llengua. catalana. <Cataluny-.
milita. L'honora això I li dóna. auto- que dintre d'ello. s'és produït, de lla natura 1 s'oblida d'Henry Rou- 1sleió de J~p Mompou.
Balears, València, Rosselló, etc.), ~
del Cens Electoral
característiques semblants al provo- sseau, és quan la trobem més perso- bres aelecc1ona.des de les seves dl- l 'aspror del contacte material. Els
ritat per a prendre l'ofensiva l es- cat aixecament d'octubre. El paraHel ne.l, m és ella. Si bé és cert que sem- fe1·ents èpoques, formen un conjWlt dits de Menuhin juguen damWlt el han de tenir almenys, «deu an.ya
Hores dq con!ulta . De les cinc
cometre amb valentia 1 serenitat la amb la tèrbola conducta. del menut pre per sobre de la matéria, de l'es- molt r epresentatiu, que artistes, col- mànec del violi com una brisa ma- cle residència en alguna. de les en,.
de la tarda a Jet. onzll de la nit
contrades on es parla. la llengua
funesta polltica dretista que ba por- Dollffuss, hi és concretament dlbui· tllització i de vegades f1n.s de la Ulus- lecclonistes i crítics ban apreciat tlnal que passa suau, Insensible...
L'«Or!eó Catalb podrà en..
nostra.
La
tècnica.
la
de
parlarem
Ara.
xat i arguït. La. revolució va ésser tració h1 trobem la poesia més ex- de gran valor. Nombrosos amlcs,
tècnica de Menuhin és perfecta- gir dels autors premle.is la docoMomde
e.dmiradors
i
particulars
quislde..
constila
per
Provocada
provocada.
UNID SOCiALISTA
pou, desfilaren per l'exposició, es- ment clara, és llmpida, és segura. mentació necessària per a just!tl.cu
tució, dintre la República, d'Wl goDE CA fAI UNYA
D. CARLES sent nombroses les obres que al F& tot el que es pot !er i el que no aquesta cotldlcló.
vern de monàrquics disposats a desLa propietat de les obres pre~
Ohclnes obertes l)ef a mclusíó
La pintura de D. Carles és tot el primer dla passaren ja a les millors és pot fer. El seu violi no diu mai
trwr tota l'obra. efectiva de la revoqüeda a fayor de llurs autort.
des
corda
doble
Ja
juga
ell
En
no.
que
1 rectiflcactó <iel ct:ns electoral:
lució republicana 1 a declarar guerra contrari de la. d'Olga Sacbaro!f. A- coHecclons.
Es potestatiu del Jurat el deixar
amb el cpizzicatto» sense fregaPortaferrissa 7 1 9 <Sala Moremort, pels mitjans més Innobles, qui és la matèria que juga. amb el
a.
EXPOSICIO ~IEIFREN I ments, sem.e portaments defectuosos d'adjudlcar els premis, en tot o en
no), VIa Laietana, u <soterranis
als polítics que Domingo qualifica de sensualisme més abrandat. Els ~
i sovint lleigs. Ataca i treballa els part, per raó del magre valer de
CASANOYAS
del Bar NICE), Angels López
posats
són
tub
del
purs
sortits
lors
europeu.
tipus
CAMISERS
de Ayala., .1) (liostatraocs),
les obres presentades.
L'Exposició d'aquests dos artistes «harmònicsll amb una naturalitat
damunt de la tela i donen per resulst
t
Llib mt
eressan aque • que con- tat vives coloracions. En els verds serà Inaugurada el dissabte, dla 11, amb una. mestria no igualada. 1 tot Les composicions, que be.uran d'éare
Secció de la U. S. C. Clot. Va·
VESI'lfS LLANA
té un punyent boci d'Història reputra.lència, 57:J. êeccló n. S. C Hor«Oli RASUH.EL»
blicana i que, ultra fixar posicions, prats olotins el meragda pur con- del vinent gener, amb tota. la so- això sense l'abús del que pot fer ser rigorosament inèdites, es(carrer
ta, plac.r ,i' Eivíssa. 3
l «LA fASTOH.At
reivindica l'autor i els seus com- trasta amb les terres roges i el blau lemnitat que requereiX l'homenatge més d'allò que mana el que està es- metran a l'«Orfeó Català»
Alt de Sant Pere, 13), a. nom de
a què aquests rn·..tStres artistes s'han crit damunt del paper.
de les marines amb els ocres.
--oCarles és el de sempre, segueix la fet dlgnes.
panys de Ministeri, de les calúmnies
atreu de seguida. J oan Salvat, Secretari dels Conc\lllo
.Menuhin
Jehudi
i bajanades de la més innoble reac- seva pintura personal, mancada de
la simpatia, perquè de la seva supe- sos Eusebi Patxot 1 Llagustera, 1
CASAL NA~ICINALISTA
construcCió analltica. Malgrat tenir
cló.
OBRER
rlorltat no en fa una ostentació pe- cada Wla d'elles portarà W1 lema.
certa grapa, peca d'imprecis no deF.
TERME D'AD:I\-llSSIO: Per al tedant. Es d'una senzillesa Infantil,
Salmerón, 208
finint l'objecte que pinta, al qual
l per això electritza l'olent el qual ma I, fins per tot el dia 30 de junJ
Hores: de 7 a 9 nit
sols taca amb el valor que U suggesent brollar d'aquell violi ~gic, u- del 193~. Per al tema n, fins per
t.e.t, ve fornint els mestres i mestres- reix la seva vts16 fugaç.
nes coses fantàstiques que depassen tot el dia .SO de juny del 1936.
ses de Catalunya d'excellent·¡ textos
D. Carles és el pintor afavorit de
SYRA
El veredlcte de~ Jurat, pel qu~ u
el que l'artista, en aparença modest,
Associació Protectora de
relatius a. la se~'& especialitat.
W1 publlc que es manifesta tothora Diputació, 262. Telèfon 18710 - Art 1 deL'<a veure defugint tot allò que refereix a la cSmte», ~ farà. públlo
signa
el
aparegut
darrerament
1:1
ornamentació • Objectes per a presents
«UN CONGRESO DE LA el prestigiós escriptor Alexandre Ga- addicte a la se\'a obra.
l'Ensenyança Catalana
SOLEDAT MARTINEZ (Pintures I moment per moment en tot aquell el dia lr. de desembre del 1936.
Formen el Jurat que ha ..de tallar
bé de Déu de secrets que ell sap desaquarelles). fins el dla :n.
Per una representació del ConLENGUA CASTELLANA» ll, i trenca Wla llança. a favor del
JOSEP CIVIL
el tema I els mestres aeguent.s:
cobrir del seu Instrument.
11(-11 Direcliu dc l' Assoctació del Teamentals.
càku.ls
als
per
Burt,
mètode
de
e.rt
diflcU
del
culti>adors
Pocs
VENTURA GARCIA CAL·
No som fàcils a l'entusiasme es- Francesc Pujol (deSignat per lc01'tre Selecte ha estat lliurada a l'Asmtra una dOC".unentada exposició del l'aquareHa sobresurten en el camp
LA PINACOTECA
DER.ON . :: ~aris, 1935
pel que es re!ereri al t~ó Català»>:? Antoni Pérez M01a (de
SOc!ació Protectora de l'Ensenyança
dc les nostres exposicions. Per això, Pa5Sela de Gracia, 34 - Marcs I Gra· pecialment
exasistema,
el
representa
i
t:s
que
51gnat per Rafael Patxot 1 Jubert):
.
.
.
La convemènc¡a ~unificar la llenCatalan~~: la quantitat de cent nomina quines són les falle• obseryades Civil, amb el seu constant estudl, vats · Exposició. tl. MOMBRU IPUI· cvtrtuoslSme». Menuhin, però, hem Frederic Alfonso <designat per l'Es~ta-vu1t pessetes amb cinc cèn- ~ gua. castellana,. mo~, .estesa c?m sap i les normes quE' cal seguir per a hu arribat a reeixir en un grau de
tura), fina el ~7 de desembre.
de manifestar-ho sense reserves, ens cola Municipal de Música de Bal'o
tun.s procedents del sobrant de l'Ho- tothom, per 1 Amenca Llatu:a. la sub;;anar-les. Al final s'insereix W1
deixà aclap-.uats completament, ja celona).
lnenatge de Catalunya a lïHustre qual cosa cot~Jporta. seguides 1 ~r~ apèndix que conté el;¡ problemes
que no podem més que qualificar-lo
tu nd~~ mod.iilcacJOns de forma d ex- ideats per Burt, per a ésser reso\ts
artista i escriptor Apelles Mestres.
El Jura.t que . ba. de fallar el t.
extraordinària.
Els rotarys de Barcelona deEnmeravella
'l'nmbé s'ha rebut. del senyor F. pressto, \'a msp1mr ~ V. Garcia Cal- ment.nlment per lnfe.nts de quatre a
1n. «Sona te. en la major», de ma . I~ s anun~ en la darren
derón Ja Idea plaustble de celebrar catorze anys.
du P. Pallat·és com a li uid d d
homenatgen el seu consoci Cèsar Franck, l'artista ja es manl- con~ocatòna, 1 any 1938.
un Congrés dc la Llengua Castellal'entitat Untó Catalana d~Est~d::
Barcelona, 1 de desembre del 1931.
festà d 'una mane a sorprenent E 1
Un esforç més pro ef•càcia d~ l'essenyor Carles
les
de
damw1t
pel
on
Paris,
a.
na.
.
.
llUcs i Ecot òml . s
· ! - Albert Bastardas, President d•
r
,
co- ocia 1s, 1a quan- estretors del diccionari hom plasmés cola en català, que cal subratllar a
'
titat d
El passat dissabte amb gran bri· Bach, «oonata en sol menor nu- l'«Or!eó cate.lrut. _ Pasqual Boada.
honor de la. gloriosa «Protectora».
·
· ··
amb
e vlnt-t·tJ·es
. se- 1de manera dehmtl\'a 1 Igual per a
d
ròss pcs:etes
!anta cèntims
tingué lloc a l'Hotel Rltz mero 1», per a vl~li sol, est1¡¡ué cor- Secretari de !'«Orfeó català».
ll!J.ntor
cc e 1a seva ca 1· tot~ l'Idioma de CCrmntes.
xa
l'àpat d'homenatge que el cRotary rect1sslm, I si bè en els pnmers
Això ha ¡>rovocat una multitud
liolllJ~1 cop saldades les seves obligaLA JUNTA DIRECTI VA
Club de Barcelona», dedicà al seu temps discrepem un Xic com a In. d'objeccions o d 'adhesions, segons el'
, .
Cut»>s d
tèrpret, no per això, a part Ll seva
DEL SINDICAT MUSI CAL
amb
Carles,
R.
.
J
senyor
consoci
no·
ter
¡Voleu
comerciants:
En
signant.
cad:J.
de
s'!ntlr
i
pensar
conti:
a
Com
cat.<la.
e
al
nuac¡ó
DE CATALUNYA
DILIGENCIES JUDICIALS motiu d 'haver estat elegit vice-pre- personal apreciació, deixà de meragoc1 en IJS properes Festes?
curs elemental de catala general tots els grans escriptors _
Que
Organitzat per l'A.>.,ocie.ció d'IdeaEl jutge tinent coronel Martine~: sident del cRotary Club Interna- vellar-o:>:> verament.
Doncs !Humineu a:leqUadament
de ,~tua~cnt ~;::; dónn. a. l'estatge Castro Unamuno Gómez de 111 SerEn la darrera part, la se\'a versió listes Pràctics i 1'Associació d ·EstuPcflalver ba tramès a l'auctitor per cionall.
Ja vostra botiga. La gent acut
P !SOc1ac:ó P. de l'E. c. IArcs. ma e~tre ~ltres :_ que han respost.
1 ..~ncràlpal¡, a pnmers de gener l'ordre accepten la conveniència del
L'acte tingué lloc al Saló de !es- del •Concert. en sol major, núm. 81 diants de l'Escola :Municipal de M'l1a .la 6eva aprovació 1 elevació a plepreferentment a lds tendes ben
~m
nart, Wla. peça separada de la cau- tes de l'esmentat Hotel i hi asslstf un de Mozart, arribà a. l'apoteòsic, i en sica., tindrà lloc, avui, dimecres, a
iltumlnades. Dem•ncu aue us
l'llllWlCtat 1·urs ·t·à
...,~a
sa pels fets de Vilafranca del Pe- gran nombre de comensals. A la. ell p(¡t dir-se que el public es lllurà les deu dc la vetlla, W1 concert al
rru J • a Congrés. Però no tots veuen amb
·
·
.
Càrrec
nedés.
•Compal4
de
tècnic
un
visiti
J~ Acommà I clemr.utnl, del senyor born> ulls que sigui Paris la sen. seu. I
El j ut ge, comandan t senyor Josep President del Rotary de Barcelona, en absolut a !"entusiasme sincer Teatre Studium (Bailén, 721, a càl'o
nia Barcelonen do Electrlcl·
1 ·
Nomé, salvador de Madariaga es •
•. .
Arnb aqu
de Medicina ~ amb tot. el convenciment. Després rec de l'ex.ceHent pianista maonèl
rebé ahlr diverses declara-- l'ill.ustre catedràtic
Urrutia,
18545
di.dn, Girona, 1. Telèf.
est curs sm1cu1rà l'estu- pronunc!J. resoltament en contra en
di ú
1 Pujol; el se- d'això oirem •Pregària~ del .-re Leopold Cardona.
Tries
Joaquim
nyor
amb
cions en el sumari que lnstrueL'<
(Int. 51'). El consell no ua coaCOnt~ la Sintaxi catalana, i serà. W1 trei.Jall que al seu dia publicà 'eLa. '
motiu del robatori d'una bicicleta a nyor J. R. Carles i doctor Aysa, Deum» de llae::del-Flescb, que proI
tarà ru.
¡,.,,A Uat 1 ampllat el de la Morfo- Naclón• de Buenos Aires i que el :
DIRECTIVA
LA JUNTA
delegat de Txecoslovàquia; :Mr. Ni- dui W1 profWld efecte, l «La noia
un ciclista milltar.
•
•
¡
.._. 1 Smtaxl Le
També ~tlgué a l'Hospital Mili- colàs, catedràtic de Perpinyà, que dels cabells de lli», de Debussy-Harts e asses seran do- vol\llll reprodueix.
·
DEL SINDICAT MUSI CAL
llades els
a
tar per tal de prendre declaració
Es curiosa la lecturu, per tal com
a nou de :::marts i dljou.s, de \'Uit.
representava el Rotary francès: DocDE CATALUNYA
W1 carrabiner ferit a Salou en acte menec Mendizàbal, de Madrid; J. mann, que resuit..-\ e.-tcellent. La. resve a ésser, ultra el tema pròplamelít
mL. .
eJa
de les eleccions d~
·lrtut
,
En
musical,
valor
de
despro\·eïda
ta,
comena·ha
fet
qual
de servei I pel
Amics de la Poesia
terà. d.matet.'<O<; Cites, de set a >'Uit, dit, una mena d'antol~ia epl.stolar
Mantecon, de Sarag~n i Josep M. servi solantem per a delectar-nos rament c.elcbrndes, el CmiSell direcçat a. instnúr 6Uill.al'L
Càrrec onat , un curs elemental, a de rellevants íli\ll'es literàries.
En les d.iligències que s'instrueixen Roviralta.
El celebrat poeta rossellonès Joamb les seves meravelles, í per això tiu del Sindicat Musical de Cat.alu.
Per de I esmentat. professor.
En arribar a. les postres, es prohi bavla matèria adequada en \!Ca- nya. ha quedat constltwt de la ...
dJr 1 ~ a Inscripcions 1 matricules, LA PROSA DE BURT I L' EN sep Sebastià Pons, dedicarà al3 amb motiu de .la denunciA presen- nWlcillren
diScursos enaltint la per- prici basc1 de Sarasnte i en cLe ron- güent manera:
• «Amics de la Poesia», una lectura tada per W1 caporal de carrabiners
lon'ti~~;e a Arcs, 1. pnnc1pal. TeleSENYAM ENT DE L'ARITME· del aeu llibre inèdit de poemes, u- sobre suposat abandonament de I!Cr- sonalitat de l'homenatjat senyor de des lutins•, de BazzinL Per aca- President, Isidre Moles; vice-pre.
..., ....62.
carles el qual en acabar expressà llar b formidable tempesta d'aplau- sldeut, Jesus Cn.lès ; vice-presiden•
llibre d'lmml- : n b =
TICA
--=---=
el seu agraïment
diments que aquestes obres provo- segon, Joan Llobell; secretari genecàreu, hom obseqUià l'auditori amb ral, JaUDle Mestres; vice-secretari.
;;;_ reunits els denunciats.
EdtCZapateado», de Sarasate, i el «Ros- Joan '!orrcns MaymJ.r; Lresorer.
Rossend Sort; comptador, Josep
R A I , marin», de KreiSler.
Aquesta editorial és una de les aabte, d.la 21, & W1 quart de TUlt
lí
"""' d.
-- -- -2
~ ll:t OllllJ.r). &oitac10n.; amobla.- branques que subdivideixen les acti- de .la tarda.
Amb Jebudi Menuhl.~. comparti Juncà; bibliotecari, Evcli Barrull;
Boqu~ 8 • :· Arolaa, 2
L& lectura tindrà erecte a la Sala
Its Ú!o.COnlort des de 8 Ftes Oarat.- vitats de la benemerita cAssociació
molt justanlent les ovacions de la vocals: Víctor Granados, Juli Pañ•
UQUIDA TOTS E.1..S ARTICLES A PREUS IRRlSOR1S
Con n~ióuats. t-arrer Ntra. Dona Protectora de l'Ensenyança cat.aJ.a.. de conferències de la L11ber1a cea.tard& el pianista Marcel Gazelle. l.la l Leandre Flgueras.
.
n ovetat - Só n rumosos
- ,.¡"""''·' talònlft-.
~·lftP
__ ... •ra
"' ........,
wteu- la 1. veureu e 1a preus d e 1es camtses
30. l'ram 25 Tel 78712 nu, la q"--.
...
....... ..,...............
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DIMECRES, 1f DE DESEMBRE

DEl 11J1

La no va ofe ns iva eti òp ica

Els et iò p ics ha n d es tr uï t tr e nt a ta nc s it al ia ns
al Su d, i, al D an ak il, ha n ca pt u ra t do s av io ns

Badoglio, en el seu comunicat, contessa les victòries dels abissinis
o¡~~~~~~~~~~~~~~~~

~~!~~~~~:

S'assegura que el Negus marxarà cap al front Nord per a
dirigir personalment la nova ofensiva --- Els italians contes·
sen que pensen utilitzar gasos asfixiants i inflamables --- A
Ginebra i Londres es discutirà el mateix dia la proposta de
París
El Negus, en unes manifestacions , s'ha mostrat
totalment contra el projecte

BALDWIN, JUNT AMB AL• Ull& lnterpeHacló
llder socialista «obrar en conseqUèncla> amb aques,
TRES MINISTRES, VISI· Leon Blum per taldel
LA PROPOSTA DEL
que s'establis lm· tes.
TEN HOARE AL SEU DO· mediata ment el debat
CIALISTES
S SO.
general.
MICILI
Londres, 17. - Tota l'al
El senyor Pierre Cot, en nom del
EL
CORON
EL
BECK,
EN lftica. està concent rada en enCl.ó Po.
Londres, 17. - Després del Con- partit radical i radical
- socialista,
NOM DE POLONIA1 DIU que es celebrar
sell de ministres celebrat aquest ma. s'ha
à demà a la el debo¡
associat a la petició, també ho
QUE
DENUNCIARA
LA dels Comuns.
tl, que tingué una durada de més ha ret el
Calllbt\
diputat comunista senyor
MANERA DE COMPORTAR·
d'una hora 1 mitja el cap del Go- Perl.
Els laboristes d'oposició h
SE ELS GRANS PAISOS A sentat
vern senyor BaldwiÍl i els ministre s
ja la moció anunc· a.n p~
El senyor Laval ha declarat que el
GINEBRA
Eden, Vansitt ard l Chambe rlain,
'•da, Qllt
desitjav a ajornar l'esmen tat
Varsòvia, 17. - Es troba caml a està t'edacta da a lxi:
anaren al domicili del ministre d'A- Govern
«Els termes de les pro
debat per al dia 27 de desembre i ha Ginebra el roinistre polonès d'Afers
fers Estrang ers Sir Hoare, al qual remarca
presenta
des pel Govern de s~lciont
ers coronel Beck on espera
visitaren 1 celebraren amb ell una pressup t que ell volia l'aprovació del Estrang
ost de Negocis Estrangers, el arribar vint-i-quatre hores abans que a bases d'arranj ament del · 00· ~
llarga conferència.
!talo-eti
òpic,
premlen el dec~ fl!cti
qual implicava una aprovació de la es reuneiXi el Consell de la. Lliga.
Sembla. probable que Beck ha. de gressor a costes de la vfcr arat a.
política.
exterior
seguida.
flns
a
la
da,...
UN DIGNATARI DE L'ES• ta pel seu Govern.
fer públiques diverses denúnci es po- truelxe~ la seguere tat couecii'; eles.
PER PRll\IE RA VEGADA, I Addts Abeba., els italians foren
GLESIA COPTA DIU QUE
L'oposició li concedi un termini sant de relleu en aquestes que el contrad iuen amb el desi
va 1 et
EL COl\tUN lCAT ITALIA plet..ament derrotat s 1 fugiren com- cada soldat mort per les bombes
LES EXCUSES DE MUSSO· que linia el divendres, 20 d'aquest seu pafs no es t roba satisfet amb pel país 1 amb el Pacte ~e efpr~
a la aèries italiane s han mort ctnquan ta
RECON EiX
DEltRO TES ctes!>a.ndada i foren destruït s trenta
LI NI NO TE NEN CAP BASE mes, l pregà al Presiden l del Consell certs procediments, no molt clars, N., en el recolzament del qJi S. de
vells, dones 1 infants. El càlcul ~s
D.t.:L SEU EXERCJ1'
Alexand
11. - Una a:ta persodels seus carros blindats.
fàcil si es té en compte
que s'apreci en en la gestió dels as- compromès l'honor de la Gra 1 ~
els Ita- nalitat deria,
Roma, 11. - El minister i de Preml'església cristian a copta,
que 110 comprometés a Ginebra la sumptes sotmeso
Al sudoest de Sabsabaneh, els lta· lians per tal d'infond reque
tanya.. Aquesta. Cambra
n Bre.l
s a la Lliga.
el terror, predom
paraula
sa 1 Propaga nda ha publicat avui el Uans atacaren les posictons abissí- bombar
de França en les discussions
inant a Abissínia, ha fet les que s'iniciar
Els clrcols oficials polonesos s'han d.emana. q~e les esment ader; tan\
degen ciutats en les qua.ls
an al sl del Consell de
comuni cat de Guerra número 13, oies. per els etiòpics rebutjar
següent
s
declarac
ions:
0
mostrat
en e- ja. es decretà la mobilització 1, per
la s. de N.
sempre antagòn ics a la in- ruons slgmn rebutjad es lmrii'dl\lO!li
tramès pel mariscal Badoglio. El co- nèrgica ment l'enemic 1 ll
«Són complet ament falsos els aH.eca0:saren tant, solamen t quedare n en elles
e ata,.
El senyor Laval ha respost insis- ducció de la Lliga per les grans ~ ment.»
munica t d'avui resulta. d'excepcional grans pèrdues
gats del Duce que
d'homes 1 matena l de vells, dones 1 infants.
n aflan- tint novame nt en la seva posició 1 tències i també amb la tendèncUI.,
Mr. Attlee i Mr, Hgh Dlton
interès perquè, per primera vegada, guerra.
çar la possessió per pretene
Itàlia. de la reque acl s'assegu ha estat augmen - dós laboristes, parlaran
gió
abissíni
en der8.Jllb.
es reconeiX que s'han pr<'ctuït dos
a
del
Tigré
dient
que la ha. afegit que la Cambra havia de tar, recentm ent,raque
EL NEGUS ES PREPA RA
els
assuml_)
tes da la seva moció 1 en nom del e~
ELS ITALIANS DIUEN QUE població de dit territori i la qlerecia pronunciar-se immedi
avanços abissinis de certa importa uI~ER ANAR AL FRONT
es
tramite
atament
n
perquè
i
decideix
en
en
vern
l'aillaho
faran
el Premter M \11)1
VAN A FER UNA GRAN copta d'aques t s'han sotmès volun- ell no podia consent
ela.
Addis A.beba, l 'I, - S'assegura en
ir a marxar a rnent de les habitaci ons particul ars dwln l el mlnlstre de I'E:Xtcrt~
CAMPANYA DE TERROR tàriame nt a Itàlia.»
Efectivament,
~ B.'i:
el comuni cat diu els cercles governa mentals d 'aquesta
Ginebra en <csituació humiliant» per dels hotels sense que mai es cridés
Samuel
Hoare.
AERI
' !;)"
«Dites «submissions» s'han fet sota romand re en actitud de judici
textualm ent: «Considerables forces capital que el Negus està.
a
consulta
als
delegats
fent
de
l'aPolònl~,
els
Roma,
17. - S'a.mmcla que, per l'amenaça. dels fusells com succeeix nuència del Parlame
enemigues, calculades en uns tres darrers prepara tius per tal
«àdhuc quan es debatien llurs propiS
nt
francès.
Dld'abanordre
del
en
totes les guerres.»
LA CA~ffiRA DELS CO.
mariscal Badoglio, s'inmil combatents, han atacat les nos- donar Dessie 1 marxar al
gué també que posava en això la interessos».
MUNS I LA DELS LORD!
«Per a demostr ar la falsedat del qüestió de confiança.
tres patrulles estac10nades prop del per a posar-se al front defront nord tensific aran, en proporció fantàsti ca,
les
seves
susdit
els
DISCUTIRAN EL MATE(!
aHegat,
atacs
A
F
A
aeris contra els etiòpics
solamen t faltava que
rlu Takazze 1 el Gue Mal Tlmche
Es procedi tot seguit a la votació
LA PREMS A ITALIA N
DIA LA QUESTIO
a setanta cinc quilòmetres al sud-t, tropes. ELS ETIOPI CS HAN PRES per considerar el generalisslm que rebéssim les informacions que tenim 1 aquesta va resultar
favorabl
e
al
LA CONTR AOFEN SIVA VO•
Londres, 17. - Lord Davles
dits atacs desmoralitzen els abiSsi- al nostre poder des de fa. menys de Govern per 304 vots contra 25J. Per
oest d' Akxum» .
DOS AVIONS ITALIANS
DONAR A EN TENDR E QUE havia present at
moció a la
els quals careixen de mitjans vint-i-quatre hores, en les quals se'ns tant, obtingué el Govern una majoLa noticia de l'altre avanç abissiAddis Abeba, 11. - Segons noti- nis,
LA
PROPO STA ES O NERO· bra dels Lords per a promoure avui
assegur a que diversos sacerdo ts de ria de només cinquanta-dos
per a preservar-se d'ells.
ni la dóna le referència de guerra eles no continu ades, els guerrers
vots.
SA
PER A ITALIA
daun debat sobre les proposicions d
Hom ha sabut que han estat tra- la clerecia copta d'Akxum, la ciutat
italiana amb els següent s termes:
naquils s'han
Milà, 17. - La. premsa italiana. Paris, ha. accedit a ajornar la ~
t al desert del mesos a l'Africa Orienta
«Les nostres tropes d 'Eritrea s'han r'anakil de dosapodera
l uns «avions sagrada. d'Etiopi a en poder dels abisA GINEBR A PREPAR EN continu a accentu ant el
grans
avions
italians
to adoptat cussió per a demà. De manera que
especial
de caracter istiques extrar sinis, han estat detingu ts i emprex·etirat després d'una feroç reslsten- de bombard
LA SOLUC IO IMMED IATA fa 48 hores, de dura. crfttca
els qua.ls efectuar en ordinàrisn
per ~ el debat sobre les esmentades proes 1 que constitueixen el ú1- sonats pels italians per haver-se troela, cap el COl Dambeguina, a vint un aterratg eeig,
DE FORMA R UN NOU co- les proposicions de pau
forçós
en
retorna
r
d'un
fraoco-b
rl- posicions es celebrarà demà en ambttm avenç aeronàu tic italià. Es trac- bat mtmlcions en els domicilis de
qu119metres al nord de Timchet. En- dels seus habitua ls bombard
MITE 1 DO NA R TEM PS tàoiques.
dues Cambres.
sems, un altre grup de combate nts ciutats abi.SSínies. Els seus eigs de ta de grans aparells plurimotors de dits sacerdots.»
PER TAL DE CONVEN CE~
«D Corrlere delia Sera)) escriu:
tripu- bombardeigs capaços d'assolir una
«A més, fa més de quinze dies, que
a.bisslnis ha travessa t el riu Takaze lants han caigut presone
L'OPOS
I
CIO
«Les proposicions franco-b rltànlrs.
velocitat de 350 qullómetres per hora. es reberen altres noticies donant
per tal d'operar en el territori de
.
ques no solamen t no tenen suficientEI seu radi d'acció és de 2.000 qui- compte d'haver estat detingu ts a
Geshire, població que està sotmesa a
Gmebra
,
rt.
Al
cercles
francoment
en compte els interessos ltaA DESSIE, PER CADA SOL- lòmetres amb una
Adua 1 Adigrat altres sa- 1 britànic s de la S. de N. born té tl
ltt) lia.»
càrrega de 3.500 Makallé
ANGLATERRA
Hans, sinó que tampoc reconeixen la
DAT
QUE
VA
cerdots
MORIR
'coptes
,
VA·
acusats
pels
italians
convenc
c:.uUogra
lment que, malgrat l'oposi- veritable situació política. 1 militar. PRESENTA ~A SEVA PROPOSI CIO
ms de bombes,
«Les maniobres de l'enemic han
REN
CAURE
de
predica
CINQUA
r
la
guerra
NTA
santa
contra
!
c1ó
ex1stent
, es podrà evitar la tem- La. cessió del port d'Assab al Ne- DE REDUi:CIO D'ARMAMENTI
provoca t combats en els quals ha.
DONES O INFANTS
pes~ que amenaç a caure sobre la. gus és intolera
TAil'ffiE CONFESSEN QUE l'invasor.»
pes part la nostra armada aèrte. 1 Addls VELLS,
Londres, 17. - Aques~ tarda. s'ta
ble.
resulta imAbeba, 17. - (D'un inforpròxuna
sessió
PEN
dd Consell, que se possible saber comA més,
S
EN
els nostres carros d'assalt.»
UTILIT
ZAR
podria. imposar celebrat una reunl~ plenària del Pd·
mador particul ar). Hom sap aqW que
EL D ELEGA T ETIOPI C A celebrar à demà. Als mateixo
GASOS I FOC LIQUID
<cEn les primeres topades caigueren la.
tàctica ordenad a pel marisca l BaGINEBR A 1 PARIS DIU eles s'estima que es trobaran s cer- ItàHa. la seva. autorita t en els ter- mer Comitè de la Conferència No\o
CONTRA ELS ETIOPICS
quatre oficials i nou soldats ttallans, doglio
val, en el curs Je la quaJ. la delega.
QUE PER A FER ACCEP· unes bases per a. una solució a més ritoris meridionals.»
Roma, 17. - Hom sap que Itàlia
i resultar en ferits altres tres oficiaLs. Abissiniva encamin ada a sotmetr e
ció br~tànlca ha presenta t les sevc.t
gene<cD
Popolo
d'Italia»
per
la
seva
a
pel
TAR
terror
LA
justUlca t que té magatzemades a Eritrea 1 a la
PROPOSTA AL 1 ral del, conflicte ltalo-ablsslnl, per part, diu:
Les pèrdues entre les nostres tro- produei xen els
proposicions per a la limitació quan.
SEU PAlS HAURIE N DE m1tjà d un projecte
bombardeigs aeris, SOmàlia enormes quantita
que dlSposl la
pes Indígenes s'elevaren a unes dot- que
<cEls obstacles que a Europa l fora titatlva. dels armame nts, per un pe.
ts de pro1
MATAR
f:ón
TOTs
anomen
ELS
ats
SEUS
pels
·
indígene
creació
s ductes per a la guerra química a
d'un Comitè especial, que d'ella s'oposen
zenes de morts i ferits. Les pèrdues
deliberacions no riode de diversos anys, per mitjà ·i&
HABITA NTS
de mort».
seria. encarre gat de la prepam c1ó justiflqu en capa les
practica r des dels avions especialde l'enemic encara no s6n conegudes, «pluja
optimisme. Itàlia declar~cions unilaterals per part de
Paris,
A
11.
Dessie
_
El
he
ministre
vist
coses
d'Etiopi
terribles
a,
d'una
.
nova f~rmula de con~iliació, mantind rà la seva Unta de conduct les potències.
ment.
però sembla que han d'ésser consia
Es pot afirmar que els bombarsenyor Marlam, que també dalexlpcaou.m de d1riglr les negocmclons
Qerables.»
s de bon origen diuen que, aé Paris,
En la. discussió preliminar divcr·
a Europa l a Africa.»
d 1
deigs aeriS italians han causat cin- perInforme
ses delegacions han soHicttat algWJJ
ara, els italians «no pensen llan- s e egat del seu pals a Ginebra,
«La
Stampa»
,
escriu:
Hom
declara
quanta
vegades
que
d'acord
més
amb
vicimes
«De
entre
concedir
aclarim
-se
çar
a Etiopla. una sorfoc llquld contra. els etiòpics, ha manifes tat abaOS: de partir cap aquest pla, Pl
ents a la proposició del Reg·
ELS ITALIANS BOMBARt civil que en el militar. En- però que no dubtara
n.J hauria de tida a la mar es perjudic aria peri- ne Unit.
DEGEN Allffi FURIA L'E- l'elemen
n fer-ho quan a aquella capital suïssa, que no ha fer demà més CouseÍI
cara
que
més.
fixar
Es
terminis
pot
afirmar
llosame
que,
nt
per
la
seguret
ho
at
creguin
de
XERCI T DEL RAS DESTA
les coconvenient».
rebut noves inStruccions del seu Go- per
de donar a L3val t EderÍ lònies italiane s de l'Africa Oriental
Mogadiscto, 11. - (D'un corresvern respecte a la politica que hau- tempstal per
pacifica r l'oposició 1 Itàlia no pot accepta r cap concessió.
ponsal !tallà) .-Quinz e grans avions
rà d~ seguir en les properes _deli- també per aa esperar
resposta del que rebast la. creació d'un port franc
trimoto rs italians han realitza t un
beractons del Consell de la Soc1etat sen.Yor Mussolini, que lahor.o
LAVAL. A LA CA MB RA , haurien
creu que previst al Tractat del 1928. Solame nt
efectiu atac contra les tropes del
FA UNA DECLARACIO RES• haguess fet els que m'ataqu en &i de Nacions
I
arnbarà
des~ués
de
la
in
reunió d~l l'enllaç directe entre Eritrea. I la
estat
al meu lloc?»
R r.s Desta que es troben concentra«Etlopia no cedirà ~~ un paffi: de gmn Consell· feixista de demà.
PECTE A LA PROPOS'f A
Somalia Italiana pot donar un ml·
des enfront de Dolo (Somàlia. ltaliater~eny &: la. provinc ta del Tigré
Un diputat de l'extrem a dreta:
Tlen Tsln, 17 (Urgent). - Aquèst
DE PARIS. EL SEU DIS·
D'aques ta manera,
Consell tor- nim de seguretat.))
Ill\).
mati ha fet explosió una bomba d&
CURS PROVOCA MOLTES «Declarar la guerra ... » (Aquestes pa,.. -dm Manam -. En quant. a aquest narta a. reunir-s e el el
dijous
¡>er
tnl
«ll
Glornal
e
d
'Italia»declara que gran potèncta. que havia estat coWopunt, no é!:! possl,ble acced1r. La
Prèviam ent exploraren minuciosaPROTESTES DE LES ES• raules aixequen una violenta
de nomena r el nou Comitè i donar les COl)dlclons element als
protes- lftica que seguiré
que po- . cada. davant la resldènc\a. ñe\ geneQUER RES
ment l'esmen tada regió diversos aa. la Societat de la seva opinió defitlitiva sobr~
ta
dels
sectors
les
drien
d'esque
«satisfer
rra
1
es
»
a
proItàlia
són les se- ral Tada, comand ant en cap de Itt
Nacions
parells de reconeixement que tran.sserà
la.
d'aclari
r
tmmedia
proposic
ions
de
Paris,
Paris.
17. - En h sessió celebra- dueix un aldarull que dura força tament aquesta qüestió.
Exhiteixeo, güents:
'
meteren per ràdio als aeròdroms els
tropes ja~neses del ~c;>rd 4e Xíill
Sl malgrat pero dubtes sobre sl
plans
«Primer . - La concessió a Itàlia
A conseqü
resultat s de les seves exploracions. da aquest mati per la Cambra dels estona, i els diputats de dreta 1 es- tot, la Societa t de Nacions o qui l podran ésse!' portats aaquests
de 1 eX.PlOStó resul·
cap.
de
regions que poguess in veritable- tà greumen~ència
Tot seguit s'elevà una esquadr a aè· Diputats, el senyor Lava! ha fet la querra es dirigeixen violents impro- slgul, estableix la cessió del terri· ¡ Alguns optimistes tenen l'opinió ment
ferit un vmnant.
ésser utilitzad es 1 en les qt'.l'ts
tori del Tigré com una condició mi- que el Con¡:;ell pot accepta
Les
ria, integrad a per quinze avions Ca- seva anuncia da declaractó en reiactó peris.)
autorita
ts
japones
es donen
ntma per a una solució pacifica del posicions de París com r les pro- el treball el comerç t la colonitza- culpa de l'atemp tat a les organitzaI•·
pron! de bombardeig, que llançare n amb els seus esfOlyOS per a la liquia base de cló fosstri possibles.
Restabl ert l'ordre, el senyor Laval nostre conflicte
cians
nacional
prop d'un miler de bombes sobre l'e- dació pacifica del conflicte italo-ablSis~es
amb
xineses
Itàlia,
aquest
negociac
però altres creuen que
Segon. - Seguret at durador a t que als circols xmesos es creumentr&
torna a fer ús de la p~raula.
pafs haurà d'exterm inar tots els e. p,ixò és ió;
xèrcit del Ras Desta 1 li produïre n sinl, 1, a. més, per tal d'evitar
en
gairebé impossible, ja que complet a de dits
que
territoris.
maniob ra d'algun agitador a sou de
enormes pèrdues.
«Jo afirmo que els delegats dels tiops abans que es compleixi tal tota. decisió del Consell en pro ..::n
provoqu
i
altres
dificulta
Tercer.
ts
internaProtecci
0
ó
de la pobla· Japó.
Els abissinis ens replicar en amb
diverso.s països sabien molt bé t:l condició. Etiopia, per altra part, no con t ra de 1es propostcloru" de
AN
Cló' de l capital i dels béns de tot•
EL JAPO
A
violent foc de les seves bateries anti- cionals.
PART DELEXIGIR
que feien quan procuraven limitar es mostra molt animad a amb la dóna. a AbLc;stnia o A. qualsevol Paris,
XAHAR GRPEL
altre
m,
e
na
emprat
Lavat
s
a
ha
les
començ
regions
at
en
posant
qüesaèries i metralladores, però només
de reMANXU KUO
cessió del port d'Assab, com una pais el dret d'ap.!Har davant
l'A3·
nconsegulren tocar un dels aparellS, lleu que França ha donat evidents les sancions en interpre tar el Pact-e sortida a la mar, ja Que
«Giornale d 'ltalia» posa de reKalgan, 11. - Segons info~ma
aquesta semblea, que és precisament el que tio.El
lleu
que
que pogué, amb tot, tornar a la seva mostres en tot momen t d'haver res- de Ginebra. D'aques ta forma, 1 això ciutat està situada en
en
les proposicions franco-I cians de font responsable la mtsstó
un desert de alguns element s volen evitar a t-otes britàniq
base.
ues 110 hl figuren cap de les militar jal?onesa destaca4
pectat el Pacte de la S, de les N., no é·1 altamen t elogtós per a la seva sorra. Seria preferible, per tots con·
¡ passades.
a a. Ka1•
t
gestió,
d.
i
tractave
ceptes,
el
n
de
port
conjura
de
Zeila, enclava t a
r el pegan ha. eXIgit a les autor1tats de 1
solamen t amb paraules, sinó amb
Se~ons sembla,
desig de les de- res con lC ans que exposa, 1 a regetx provinc
ELS ITALIANS VAREN TI· fet.s.
rill d'una guerra europea. Hem ro- la. Somàlia. anglesa. Finalme nt, em legacl0n5~~ anglesa el
ia
xinesa
de
Xahar Ja ces
. és que que el comunicat franco-britànic, dl- sió a l'Estat del
veuré obligat a expllcar als delegats ~ ~tèsell, després1 francesa
RAR LES SEVES BO~tBES
Manxukuo de le
«Res no ha estat omès -ha dit màs fidels a l'esperit del Pacte de de
de nomenar el rlgit al Duce. tampoc no ,fa referènla
sis
Societa
division
ALS ARBRES
t
de
s
Nacions
adminis
tratives
que
Etlo- u~~
la. Societa t de 1~ Nacions 1 hem
de Ku
rlnspecta1, ajorni les seves re- cia a cap dels interessos d Itàlia «QUe
·
Addis Abeba, 17. - Begons noU- La val- a li d 'rmpedir
yuan. Paoxang Kang-P ao Huot-eh
que arribés tractat en to~ momen t de trobar una pia no pot consent ir de cap manera u~lnsd•t
a 1 28 de gener, en :~:~. semblen haver estat oblidats deli- Shang-T
eles rebudes del front sudoest., ahir, a esclatar la guerra,
la
cessió
de
la
propost
ao
a
zona.
•
de
co1
inunedia
'
q
tà
ta.- solució equitati va al conntcte.»
Ï a haurà de reunir-se regla- berada~ent». Per això -afege ix-, Com es fecordar
dillun.s, els italians intentar en un ment que aquesta
Ionització italiana . Una vegada ins- m~n rament
à, les divisions ad
entrà eu
. ~ els diplomàtics el confllcte no es pot resold!e 8J!lb ministra
esforç suprem per a dissol'ire l'im- funcions el mecanisesclatà
La.
paraula
taRats
«equitat
tives de Kuyuan i de Pao
els
iva»,
ltalla1.s
pronunen
ella,
cercarie
n
me
Pper
de
ratanl
les
ddelsposatractrardd"fac' gra n termt ini fórmules qu~ resulten ambigües ·1
sanportant exèl'Cit del Ras Oesta, que clons financeres 1 econòmi
algun
lll- Xang foren atacade s 1 ocupades la
pretext per llançar-se a una tant • n
ciada pel senyo.· Lava.l ha alxecat
ques.
1ar1r meo res- certes. «Itàlla no sent cap presa,
l'enemic ha dissolt ja, en els seus
setman a passada per les tropes del
1e Qnne confusió que han creat
Aviat ens donàrem compte que les lUta formidable protesta de les es- nova ·uwasló d'Etlopt a He d'afegir 1
ja
que
les
seves
forces
a
Africa
1
Ja Manxukuo al comand ament d'ofi
·
comunic ats de guerra, en més de deu sancions no eren t'ú.nic
es
proposic
ions
de
Paris
q.lerres
seva
i
d'a•guns
resistèn
diputats
cia
que
a.
Europa, es tro- cials japonesos.
mitjà per a
el meu pals té moltes espernn
del cen.
ocasions.
·
ben intactes, fresques 1 fortes.
posar terme a la guerra, 1 davant tre, L'escàndol ha arribat a adquirir ces en aquest moments. Tenim raóItàLa informació de referència diU
SEMBL A QUE SIR EDEN lla rebutjar ia el punt de
Quinze avions gegants de tres ~o- d aquesta creença
vista
per
secreure
també
enormes
i
aquest con venque la politica. anglesa
que les autorita ts xtneses sen·
proporcions i s'han reprotors, curulls de bombes 1 precedits .
PORTA
L'ORDR E
DEL gons el qual una solució ràpida del tint-se indefens
canviar à radicalm ent dintre d'Ul13
per altres aparells de reconeix
es tracten d'entrar
ement Clllleot,
SEU GOVER N DE SOT· conflicte és la condició prèvia
m la . tasca de cer- duït els insU.:ts entre els distints di- dies
per
n
en
en
el
la r egió plena de boscos, situada a ¡c~r una iniciàre
negocia
que
es
cions amb el ManxukUO
refereix
a Jes proMETRE 'S A LA DECIS'IO una. consolidació de la pau
solució pncif1ca, el m~s rà- putats. Léon Blum i altres diputats posicions de
a
Europer
unes dos-centes llegües al nordoest, P.lda possible
tal
Paris,
de
tractar
de
tal
de conservar. al
manera,
DE LA MAJOR IA
, però ~mtre de 1 espc- socialistes i l'ex-ministre de l'Aire que aquest pla.
t pa, puix que la solidari tat europea menys, Xang-Pe
no serà present at a
on suposava l'enemic que es troba- nt del Pacte de Gmebra
1 1 Shang-Tao•. lllu
Londre
senyor
no
es
Pot
Cot
.»
veure
s'han
amenaç
dl.stingtt acusant Etlopia. per la Societat de Nacions ha
ada per un rant els altres districte s ad.mlmstraven les tropes del Ras Desta.
t'ts, 17b. - El senyor Eden conflicte purame nt l estricta
A continuació, ha recorda t el se- a grans crits Laval d'haver
colo- ti.us a l'invaso r
prote- tal com està.
sor 1 arn direcció a Ginebra
Segons les noticies rebudes acl, la nyor Lava! que el Govern
a
nial.»
de
·
Fra:lgit
desearad&.ment l'imperialisme itales dues de la tarda.
pluja de bombes italiana resultà ça s'havia posat d acord
DIU
UN
DIARI
QUE
BAL·
amb
el de lià i tmctar de premiar la. seva
EL NEGUS OIU A UN COR· òPorta. instruccions concretes 1 cateHAN
complet ament estèril provocant úni- la Gran Bretany a per tal
DW
1N
DEFEN SARA
LA
RESPONSAL QUE FACILI· g ~iques sobre la conducta a sePROPO STA DE PARIS I
cament alguns incendis de boscos, que nom hagués d'arriba r d'evitar agressió a Abis3inia cedmt a Itàlia
TARA
a un ble- grans extensions de territori etiop.
TOTA SOLUCIO PA· gu¡'[
la propera
mentre els 40.000 homes que posseeiX
del ConEXPLICARA LES
Dl FI·
·
A
~ r¡
CIFICA, PERO NO LA QUE se d e ~a Lliga .dereunió
t
el cunyat del Negus
TRES-CENT~
Nacions, d'aeiXiren incòlu- que1~ econ òtruc.
CUL TATS PER LES SAN·
« aqu~"
- ta (Durant llarga, estona. el presiàen t
LI
PROPO
mes de l'agressió aèria.
SEN
DE
DO NA R cfr am i les declslOns adoptad
seglUt dient-, els dos paiSOS reallt- s'ha vist impoten t per a restabli r
es
en
e
canse
1
ClONS
de
ministre
I
ETIOPI
ELS
s
SEUS
A
celebrat
A
L'AGRE
PE·
SSOR
RILLS
zem els més grans esforços per tal l'ordre.)
aquest mati.
Dessie, 17. - E~ Negus h a. fet les
ELS ETIOPICS DERR()o de tractar d'imped ir que el conflicte
Segons sembla l'esmentades insLondres
, 11. - El ccMorning Post»
segUent
Fet
s declaramons al correspon- trucclon s són que el senyor :l'den
el silenci, continu a dient el
TEN ELS ITALIANS AL corregués tot Europa com una taca
anuncia
el senyor Baldwin desenyor Lavat que França no ha de sal de l'Agència Reuter:
I
SUD DE SASSABANEH
haurà d'atenir -se estrictam ent :; tot fensa.rà que
d'oil.
enèrgic ament davant la
«Decrar em solemnement que la el procedi ment que sigu..t dlctat
Addls Abeba, 11. - Arriben 1nfor
ficar-se en el r ègim interior dels dis·
per
Cambra
dels Comuns el punt de
nostra. volunta t de facilitar tota so- majoria de vots en el Consell
Londres
«Respecte certes mesures que ten- tints pa'ísos
- Les darreres dadfS
mactons del front sud que donen
de la vista del Govern en relació a les facilitades, 11.
als quals tracta únicapacifica segueix inalterable; Lliga de Nacions.
per la. Companytd• rud~
compte
d'haver-se
desenvolupat deixen a agreuja r considerablement ment com a r.acions 1 no en atenció lució
proposic
ions
de
Paris.
però acceptar, encara que sigut en
Canal de suez declaren que
combats de gran VIolència a la regió la situació, jo valg suggerir la conPer altra part l'actitud d'AnglaHom creu
malgrat de la se- el darrer tertnlnt han passat uarn¡.b
de Neghelli a quarant a-ctne llegües veniència que fossin solamen t apli- als règims existent s en aquestes. p:-lncipl les proposicions franco:- terra havia estat Ja. acordada. en el va declaracióque,
relativa
a uels llavis dirt:ccló a l'Africa orientai 56 ~
(Aquest
britàniques, seria no sols una t ra'í- consell extraord inari celebrat
a l sudest de Sassabaneh.
cades en el darrer deis casos 1 quan val és a U.eclaració del senyor La- ció a Etlopia,
pel no desencastats», digui que, en a- xells italians
sinó també a la So- Govern britànic diumenge
conduin t 38.000
acollida. amb rumors en els
El combat va inlciar-se quan les haguessin fracassa
ja
provar-s
e
el
pla
nombros
t
os mem- dats.
totalme
nt totes escons d'esque rra mentre les dretes cietat de Nacions 1 a tots els que que, _com es recorda rà, e
forces italiane s intentar en nodrir
ta. n(lo
senyor
bres
del
Gabinet
han
les
express
temptat
at
confien
ives
els
per a arribar a twa aplaude ixen entusiàs ticamen
Hom afegeix qu~ amb aques !J·
en el sistema de segureta t Vans.t ttard
amb nous elements els seus llocs d'a·
refusà.
proporc
ionar
seus
t
el
dubtes
cap
sobre
la
possibil
itat
d'acoHectiv
solució
va
xifra el total dels soldats ~ •
a.
paclHca del conructe,
vantgua rda. Els etiòpics prepara ren
aclarim ents a le$ diverses pregun- plicació de l'emba rgamen
deJ Oovern.)
»Les proposicions signifiquen l'a- I t~;s
t del pe· lians que han creuat el canal1 ~·1
Jo crec que ningú en el meu lloc
formula~es per l'ambaixador t rolt
diverses emboscades, en les quals caiEl Sr. Laval acaba el seu discurs bandó 1 la negació de tot quant
rant
l'b.ny en curs ultrapas sa a
gueren les tropes italiane s de relle- no hauria obrat d'altra manera . (Les
Itàli~ sen~ or Gr~ndl, sobre el proEs probable que el «.Premier» dl· fra de 300.000 homes.
afirman t solemne ment que França constltueL~ els principis de la so- ¡ e~te ~rnco-br
\·ament.
dretes aplaudeixen).
itànic.
gul t .. mbé que el Govern va rebre
ctetat de Nacions 1 tenen te1l;dència. d'a:~sta ~~~~u~ e~difl
segons les versions que es reben a
Jo preg1mto a la Cambra : ¿Qué desitja entendr e's únicam ent amb les a.
Consell llavors noticies
telen témer que Finlàndia és l'únic pais que
consagr ar l'amputa ció d'Etlopi a
nacions. Pel ferm convenciment que
sultn.r el Govern r ~ no con- Itàlia r esponguésque
amb mesures hos5
aquest és l'únic carni just I l.ò gic- ranihUació de la seva lndependèn· aclarim ents solllclt r~n
~~re
eJ.s tUs a un embarg ament incomplet, paga els deutes de guerra
aregeL~-. jo anuncio que tractaré cia a profit de l'agresso r. L'anihi- xador italià
la qt!'à1 lC:r am~~ 1 que el Govern francès s'havia newashing ton, 17. - El Depllrl''
amb tots els Governs que es decla.- lacló prtva ~efinitiva.ment Etiopia confirm ar ia. intenció d'~ng~~rra gat a prepara r un ajut eficaç
de la
de particip ar utilmeo t al desenvolu- de sotmetr e's «per complet
rtn disposats a r ealitzar sacrificis pament econòmi
a les d
nota francesa sl no se sotmetie n ment d'Estat comunica oficialDlen'
c d'una tercera part cisions que per majoria •adopti
:Ï abans al senyor Mussollni les pro- que Finlànd ia hB estat l'iilllC ~
per a contribu ir a l'esrorç comú dei del territori patri, lliurant- la a l'ePEL .,_I, 8
-igual que en anys anterio rs- ~t.1
nemic, que actualm ent realitza. un Consell de la Lll¡a de Nacions 1 posicions de pau.
manten iment de la pau.
ha pagat puntual ment als ES de
segon intent de conquista.
Units el termlnl del seu deute
•Un arranja ment a base de les
DIUEN QUE LA MALAL· proposicions. seria una prima. a l'aguerra.
lòdic5
TIA DE loOARE ES DIPLO· gressor, el qual violaria els comproAmb tal motiu tots els per d&
misos
MATI CA
internacionals.
dedique
n grans elogis al aove~le l
»Estan amenaç ats els interessos
LOndres, 18. - En relació amb la vitals
Presen ta la més extensa eollecc ió de
Helsingfors, 1 diuen que el pO dO'
d'Etiopia. 1 no perdrem de
malaltia que .sofreix el senyor B~ vista que,
el Govern de Finlàndia. estanmp1e
de concedir-se tal r ecomre, jiL es comença a parlar en els pensa a l'Estat agressor
nant a tot el món un alt e:-:e QJil·
, constitu icercles beo informa ts d'cuna malal- ria un precedent per a la seguret at
de seriosit at 1 de respecte als e
de tots els altres Estats dèbils.>
tia diplomàtica>.
promlsos intemac louals.
En altres cercles es nega aquesta.
LAVAL OBTE DE LA CAlli·
Alta qualita t i tantasi a a preus de
presumpció 1 ~ posa de relleu que
ela millors assorti ment.
BRA UN VOT DE CON·
veritab le ocasió.
«BI la malaltia diplomà tica exlstls>,
FIANÇA PER A AJORNAR
s'ajorna ria fins més enllà del dijous,
Atenes, 1'1. - S'ha publlc•<,~f;i
LA DISCUSSIO FINS EL
d eixeu de visita r
1 en canvi s'ha anuncia t que el mieret que dissol l'Assemblea 0 ecctoJI'
DIA Zl
1
Paris, 17. - La Cambra dels di·
nistre d'Afers Est rangers a:;slstirà
Hom ha convocat noves eeoer
o~
aque sta nova secci ó
generals per al dis 26 de g en Its
a la importa nt sessió que l'esmen tat putats s'ha reunit novame nt aquesta
tarda
i
s'ha
reemprè
32,
s
Aving,
el
debat
Portal
sobre
nent. Hom creu saber que el sl!lt'
de l' Angel, 34
d:.l. celebrarà. la Cambra dels CoPlaça Univeraitat, 7
ll' poUtlc& exterior del Govern I el
noves eieccJoru. s'observarà rclQJll'i·
muns.
Preside nt de 1& Cambra ha anuncia t
: i
ma de representació propo

una
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El decret de dissolució serà publicat din·
tre dels quinze dies de suspensió de Corts
Així ho afirmà Martínez de Velasco
en la reunió del partit agrari
-Quina és la vostra posició?
Harmonies agràries
-La meva? -preguntà alhora-

El frenesí de Gil Robles
Constitucionalisme de

Rico Avello, dimiteix

LES DRETES EN EL DESESPER

Gil Rebles,

darrera hora

Gil Robles diu al president de les Corts

l
anarqUISta

Madrid, 17. - Sobre les dues de
la tarda, abans d'abandonar el despatx oficial, el senyor Portela ha

•

~

~~~~t

els periodistes. als quals
-Molt treball 1 poques not1c1es
per a vosaltres. He rebut el senyor
Rico Avello, que m'ha presentat la
C:im!ssló del seu càrrec, no per disconformitat amb el Govern, sinó
perquè vol atendre la lluita electoral, pu:x que presentarà la seva
candidatura per Astúries. Aquest é8
un afer que no pertoca al President
del Consell i, per tal de resoldre'!,
el sotmetré al Govern.
Es molt lamentable -ha seguit
dient- que una persona de la qualitat lnteliectual del senyor Rico
A vello no tingui participació d ·ara
endavant t..l les funcions de l'Estat l
abandoni un càrrec per al qual t6
grans coneixements.
Ha acabat dient q ue havia tingut
una vis1ta molt agradable, que h&
estat la del Nunci, per tal d'invitar.
lo a. l'àpat que el dia 23 se celebrarà a la Nunciatura. Ha dit encara
que també ha rebut la visita del ge.
neral Riquelme, de pura cortesia.

(Del nostre corresponsal especial ALARD Lerroux, tots tan compenetrats, no
PRATS)
solament en plantejar-se la qüestió
t
L bl
2
nc3 que p:·o a emen no em prede la. responsabilitat en l'afer NomS;)ntaré ni tan sols diputat a Corts
bela sinó que també absolutament
qui
dels
prediccions
les
més
gada
1 em retiraré de la. polftica.
fosos en els dies de la cr1s1, es llencom
agraria
minoria
la
astenyalaven
-Seguireu pe:tanyent a :a mlnoa pedra on ensopegués inexorable- cen a l'empresa d'una suprema maria agrària?
Madrid, 17. - Gil Robles hn escrit la. actitud del Goblerno camblar6 tm- ment el Govern. Els propaladors niobra. Les Corts no estan dissoltes.
-Si em retiro de la. polfttca no
,
.
corts.
per a un termlnl deAls passadissos del Congrés s lla 1 ¡:ertru1yeré a. e P partit Ja sabeu una llarga carta al President de la Cam- preslones, como hlce elempre mlentras dels rumors alarmistes anunciaven Sols suspeses
bra relativa a la prorroga dels Pressu- runclona.ron las cortes, con los repre· que en la reunió d'avui dels agraris, terminat. Es t racta que el Govern
flrtnat aquesta tarda. amb gran
a ·stèncla, qt~c el:.; senyors Cid, ve- que v1n; mante~Jint una disC'I'epàn- postos, és de gran extensió.
&entantes de los dlstlntos núcleos parla- anava a produir-se la disgregació s'avingui que les Corts tornin a re!nS05 ¡ R.:>yo VUlan<'va estan molt cia 1nolt profu..'lda amb les dretes
Comença dient que quec1a planteJat mcnta.rlos. y ello me permltlrll apreciar del grup com a conseqüència de les unir-se amb l'excw¡a d'aprovar la
~gtJstats i tenen el propòsit de se- perquè aq•1estes recolzen els cata- un greu problema d'indole constltuclo- hnsta que punto el crlterlo del sr. ou divergències d'aquest amb Martlnez pròrroga. dels pressupostos i en el
ar:tr-se cle l_a minoria, i es d_ela que la::lS. A.q uest Govern també recolza nal que s'apresta a sotmetrc'ls en la sc- Robles es compart!do con los demlls cru- de Velasco, que ha constituït en cas que no s'accedeixi a l'esmentada
gran manera a la ruptura del Bloc
&an exterio~1tzat la sevs. act•tud en e senyor Cambó 1 ja heu vist les de- va qualitat de president de la Cambra. pos c1e la Cllmara..
r eunió es sotmeti a la decisió de la
No nega les facultats que la ConstituRespecto a 1a convocatori!\ de la Dl· d'infausta memòria.
claracions del senyor Maluquer a
la reunió d aqu;s;a. tarda.
ció atorga al President de la República, putaclón Permanente, ha.y quo 1ccorEs d 'as.3enyalar el fet que amb els Diputació permanent, on es poden
\ladnd. 17. _ A Wl quart de sis Catalunya fetes ahir. ~i jo hagu~ però creu que el problema ós un altre. dar que según el articulo 30 del Regla- c!1putats de la minoria agrària s'ha- presentar al Govern les mateixes di·
d; I!!. tarda quedà r eunida al domi- estat ministre, la destitució hauna Els Pressupostos vlgen ts explrt>n el 31 mento del congreso, podrà aquél reunir- gin reunit els caps provincials del ficultats que es presentarien sens
de desembre. En suspendre les sessloD..l ee no sólo que ci presldente lo considere l:'r.rtit de l'home trist d'Aranda Je
cili del partit agr~ri la minoria. par- estat dec_reta~ fulminantme.1t.
Corts !!nS més enllà d'aquesta data oportuno, s!no cnecesarlamente cuando Duero. Tots han debatut la conduc- dubte en el ple del Parlament. Es
-c~ntinuar -~ anant pel Parla- de
¡amentària d'aquest grup. A la !'eel Govern anuncia lmpllcltament que lo sollclte el ooblerno o lo pldnn clnco ta del «Jefe» i a la fi ha sorgit l'a- curiós aquest estripar-se vestits dels
.
t.nió as3istiren la majoria dels dlpu-1 ment...
va a prorrogar els Pressupostos per de- vocales de 1a propla Dlputaclón espccl- cord de conformitat amb l'actuat, cedistea i els seus conjurats davant
-M~ntre ht hag. Parlament, clar cret, la qual cosa nl meu Judlcl no és ncando los motlvos.,.
ta•s 1 caps provincials d'aquelles
amb uu sol vot en contra del cous- el supòsit que la Constitució pugui
legal.
~vfncies on el partit té represen- que s.f. i _fins ~a no h1 ha naticia
El senyor Alba després c1e lliurar la no- P•· u deficient mental senyor Royo ésser tocada en el més mlnim en
parlamentari,
sistema
modem
el
En
l'actitud d'irresponsable
Vilanova,
cUt:
ha
ta ats periodistes
~Ió parlamentària. En et!trar no es q~e shag¡ disso. t. I ~uan, això ~r
dels seus articles. Aquest
- M'Interessa ter-vos ofservar una co~ del qual havia arribat a constitwr qualsevulla
re1X1, >rno a repetlr-vo, . Possible- l'obligada Intervenció periòdica de les
fereu manifesta ,ions d'interès.
zel en defensar la Constitució desdiscussió
la
en
dellberadorcs
assemblees
!es
de
agraris
als
per
pesombre
un
mal,
tindrà
la
n1
umportàncla
té
no
que
En el curs de la reunit- abandonà ment no em presentaré per diputat 1 aprovació dels pressupostos és el mttjà
però per sl algun dia algú volgués rer-se ciutats i dels camps. que mat no han prés d 'haver-la patejat, escarnit t
r uns mom<. s aquesta un :iels a. Corts i no pertenyaré a. cap par- més e!lcaç de flscalltzacló de les activi- ressò
Cl'ella, vull assenyalar-la. El Decret J conreat una col. El grup agrari, calumniada, marca un sistema de
pollt;ca.
la
de
retiraré
em
i
t1t,
~putats el qual digué:
tats del Poder executiu. D'altra. mane- de suspesló de sessslons publicat a la doncs, està d'enhorabona per haver Govern. Resulta ara que les vestals
-Don José ha exposat amb tanta ¡· Poc despré.s sorU el scn~or ~ar ra, pel !llcll sistema de les pròrrogues «Oaoeta», cUu <tHasta prlmero de enero:t, r.consegmt espolsar-se un pes com guardadores del foc sagrat de Ja
claredat la trall'itactó de la crisi 1 tmez de _vel'\Sco . el ?ual facilità la per decret escaparle sempre els governs 1 la comunicació que a m1 ee m'adreça CI que r epresenta el senyor Royo, Constitució de la República i de la
a l'e!lcaç lntervencló de les n!>Scmblees. chasta prlmero de enero Inclusive»; ós l'anticatalanisme integral que ara
el motl'ls que l'!:lan obligat acceptar nota ofiCiosa següent.
més, sl de ln test general descendim a dir que la paraula <tlncluslvet no ngu- n~unc1a que prese~ltarà la seva can- seva perfecta interpretació són el se«Se ha reun!do la ~oria agraria al Acas
ta cartera que xerceix 1 són aquesconcret d'Espanya, la solució és ra a la «Oaceta• 1 sl eu el comunicat d1datura com a mdependent sense nyor Alba. 1 els cedistes que a crit
e
cstrecha
oohes1ón
su
:;nanten!endo
&i
que
qualitat,
¡
tes raons de tal ¡, • .;,
més evident encara.
compromís amb cap partit i també pelat demanen - ara! - el restaValència, 17.-En els cercles fru l·
que he rebut.
algú pogués dubtar-ne abans de co- mtima en es~ momentos con la esLa constitució ha tingut una cura es·
-aneu-ho a saber!- que es retirarà bliment de les garanties ciutadanes. ters ha causat sensació el telegrama
nèixer-les a. fons, ja no en dubtaria, j cepción del senor Roy • Vlllanova, el peclal a sostreure els pressupostos a tota
de la política. No s'ha d'oblidar que Amb quins títols? Que ho eXigeixin següent, que han tramès els reproe1 senyor Royo Villanova fou el les esquerres està bé, però ells els sentants fruiters espanyols que retots aquesta tarda hem reiterat al cual ha. recabado su lndependencia Intervenció del cap de l'Estat, segons
110.
verb de foc de les darreres eleccions
~l cap la c~tra acthes16 i la nostra manteniendo su posictón doctrinal.» dluA l'article
ABONATS
ALS
REGAL
continuació recorda com es desenque determinaren el triomf de les devastadors de la. legalitat 1 els a- sideixen a Alemanya:
Un periodista observà:
absoluta conformitat amb la seva
«Detingudes port lliure Hambur¡
constltext
nostre
rotllà la dlsC\L.«Sló del
dretes el novembre de l'any 1933. tropelladors de tota norma constiDE TELEFONS
que ara tant el .m- 1 -Es m olt lacònica la referència. tuclonal 1 el criteri que defensà el seoonducta; i
50.000 caixes taronja falta permfs
Tot el cerrllisme analfabet de la ve- tucional?
nyor Rodriguez Pérez en li\ sessló del 20
Ens informen qut: la Fàbrica
lla Es¡;:an¡a l'exaltà com un dels
-Doncs res més no us puc dir.
suren 1 el combaten acabaran per aEn el front dretlsta. s'observa gran divises Centre divises alemany dode novembre del 1931, a una esmena
dè Producter SAMAS, per tll.l
gralr al senyor Martlnez de Velasco
seus més fidels intèrprets. Es molt efervescència. Calvo Sotelo 1 Goicoe- naria permis sl Govern espanyol
Córnlde.
senyor
del
Sevide
representant
el
Després
God'un
formació
la
evitat
1!1hagi
ue
creixent
al
correspondre
de
no
l'esdevenidor
en
que
possible
q
lla senyor Huesca demanà als peRecorda també que el senyor Alba
ès
vor que el públic en general :i~
quedi el senyo. Royo desassitit de chea. 1 Cosculluela escomenten con- prorrogava Tractat comercial vl:¡ue riodi3tes rectifiqueSSin la noticia se- intervingué en la dlscu!<Sió detenSilnt la
vem d'esquerres El que passa
dica a !es tmte.s, gomes, lacres
quants constitueixen tan singular tra el senyor Gll Robles, salvant tot gent. Per aquesta causa ens velem
oom ja sabeu Don José no falta al gons la. qual estaba disconforme amb posslblltat de pròrrogues 1 aleshores dl·
element.
1 altres articles SAMAS, ha d~·
el salvable, 1 en definitiva demanant- obligats a paralitzar embarcaments.J
cidit obsequiar els seas cons~ 1 Això, però, poca importància té. li que s'uneixi al seu chor i confessi
que creu un deJre polftic, diguin El l'actitud del senyor Martínez de Ve- gué que calla preveure el cas que el
Les entitats afectades pel negocl
que diguin, poden donar-se el gran
pressusense
Govern republlcà es trobl
mldors, aprotitant e' pròxim rt'
, Lr jornada ha tingut menys interès les seves equivocacions. La seva e- de la taronja van a adoptar actl·
goig d~ moleslt.r-lo i ferir-lo segurs lasoo en partic;par en el Govern. post habll!tat per a uu exercici 1 ee
Teletònl.:n
partlffient de la Guia
que les que la precediren. Almenys, quivocacaió fonamental és la. de no tuds que resolguin la crisi actual.
del pnmer d~ gener, en la qu.1l
de què no per això ha de variar i Això és - digué - completament l'hauria d'empènyer perquè calgués en
Interès estrepitós. Ha aparegut fl
dlctadura.
de
situació
una
que
prospecte
un
inclòs
anirà.
manifest del senyor Gil Robles, bar- haver implantat encara la monarque seguira essent en el Govern la fals.
Aleshores proposà el senyor Alba, com
contmdra opdò a un present.
reja estranya de r esignació mal dis- quia. No serà dificil portar la decigarantit, de les dretes. El cap del
a fórmula, que es restablia la lnten·encló
Anticipem la noticia, doncs,
Slffiulada, resquemor i impotència. sió a l'ànim de au Robles perquè es
partit ag¡1u1 continua 1 continuarà
del Parlament en les pròrrogues.
p..,r tal que els abonats no deiTPmbé és un tractat de perfecte restitueixi a. la seva clara signif1ce.El
al Govern, ¡,crquè és un Govern
Es a dlr, que de conformitat amb la
Kin de prestc.r la deguda atencinisme. La Ceda s'ha apressat a c16, enemic enconat dc la Repúblioo.
Nunci invita el senyor dlscuS!lló
haguda a les Constituents, no
d'ordre 1 autoritat, ja que ben aviat
ció a l 'e~mentat prospecte
assegurar que no és el manifest a- Les seves massec: li obligaran sl ell
Madrid, 17. - Ha dimitit amb ca.
les
slnó
automàtica
pròrroga
la
cap
hl
SA MAS que conté un val.
nunciat el que han publicat els pees farà sentir.
Portela a un àpat
sent alguna flaquesa per aquesta de- ràcter Irrevocable el Fiscal General
trlmestTals per acord de les Corts.
imporsense
nota
w1a
sinó
riòdics,
Madrid, 17. _ Aqnest migdia na
Quant a la discutida qüestió de la
Recorda també que l'article 115 do la
tància. Nota o manifest, el cert és terminació. De moment ell ja ha de la. República Sr. ME..rcelll Valensuspensió de les -~ions de Corts, anat a la Presidència, per tal de Constltucló dlu que ningú no estarà
que ha defraudat els propis cedistes 11 ~nçat una bandera confusionària, tm Gamazo. Elb periodistes u han
el Govern està segur que posselx visit: :- el cap del G overn, el nun-:1, obligat a pagar contrlbucló que no estl·
i en general a t<ltes les extremes el «Front contra la revolució 1 els preguntat aquesta tarda sl li havia
ounstttucionalment la facultat de monsenyor Tedeschtul.
gul votada per les Corts.
dretes que esperaven que el «Jefe» seus còmplices». Però perquè aquest est'l.t. acceptada, 1 ha contestat:
També els artlcleR 223 I 225 del ~l
Després de l'ent:•evlsta el nunci na
mantenir tancat el Parlament tot P.l
e¡, produls en altres termes de ma- front sigui un fet Calvo Sotelo i Cos-La dimissió la valg presentar
jor audàcia i gallardia.
mes de gener Jerò, no farà ús d'a- conversat amb periodistes als quals penal vigent castiguen els ministres 1
pagar
a
obllgutn
que
públics
tunclonarls
També s'ha fet pública una lletra culluela reclamen la «jefatura» i la ahir al Ministre de Justicta, el qual
questa facultat p ·r tal d'evitar els ha dit que ha~a acudit a compUarprocuren
radicals
Els
direcció.
les
per
autoritzat
o
votat
no
impost
un
tramesa al president de les Corts
oomentaris oonstants de que si el mentat el president del Consell. f..l
em va dir que fins que n n parlé11 amb
-mai no pogueren elegir millor pre- rapar-se a la Ceda i els cedistes pro- el Cllp del Govern no em buscarien
Govern c<.mpta o no amb el decret qua1 no _tenia. el _gust dc conèixer, 1 Corts.
:
dlent
Aacaba
que haVIa e.prof1tat l'ocasió per a
sidència les Cor.J de la confusió l testen d'aquesta contingència oom subsUtut, però jo ao aguanto aques·
de dissolució, es publlca~à dintre dels mv:tar-lo a l'àpat que oferirà a ~
«No pretendo coaccionar al Goblcrno
Madrid, 17. - Parlant de les pro- de l'straperlo- pel senyor Gil Ro- davant la invasió d'una plaga. La
nl llmltar las !acuitades del jete Clel peres eleccions, Romanones ha dit: bles a propòsit de la pròrroga pres- veritat és que els radicals se senten ta situació estranya més del qup rest¡ulnze dies de suspens1ó que s'asse- Nunciatura el vinent dilluns.
setmana.
1\yalen en la disposició acordada 1 Els periodistes han preguntat a Estaelo, n1 slqulera rogar a usted se
-Jo aniré on em cridin, com l'úl- supostària. Mai en termes oliosos 1 rebutjats de tot arreu oom si es te. de la present
tim dels soldats d'aquest ¡ran e- jesultics es podi+, realitzar un acte
monsenyor 'l'edeschinl sl ja havia adopte una determinada medlc1a. Qulero
tllr.
llamar la llustrada atención de us- xèrcit de propagandistes i lluitnré dc:: concitació a la pitjor anarquia tractés d'apestats o d'elements inde•A trc:. quarts de vuit del vespre a- ~;stat assenyalada la data de la lm· sólo
ted sqbre la gmndad de lo que l 'li ha· amb el maj or entusiasme, amb la com ha realitzat el senyor Gil Ro- s:tjables. Polittcament, és evident i
cab~. la. reunió del diputats agrarl3. posidó del capel cardPnalici, 1 ha
cerse.>)
j
m és gran lHusló 1 amb el màxim d'e~ bles que es tltúla defensor i repre- que ho són.
El primer en sortir fot: el senyor contestat:
cHay unas Cortes que por conducto nergia.
sentant directe de les classes conserllarmeva
la
de
L'experiència
\'Olen
no
res
dretes
extremes
"Les
· - El \1inisteri d'Estat ha. prepa- de los jefes de los grupoe lntegra.ntes c1e ga vida, i sobretot de la meva vida vadores d'Espanya. Fa un llarg al:leRoyo Vlllanova que com a. referència
de la reunió digué que tots ha,ien rat tot el rP!eren~ a la cerimònt'l, su mayorfa han ofrecldo los votos nece- política, m'ha portat a la. conclusió gat sobre doctrina constitucional per saber de moment, en públic, dels eled el bloc, els
ments que s'.han retirat
que es celebrarà el dia 21, a les dot,. sarlos para una pròrroga presupuestarla. que cada hora té la seva obra, i en a discriminar les facultats inaliena- seus
estat d'acord mcny.:; ell.
bons aliats, per a formar en el
-I el senyor Cid- ¡¡ preguntà un ze al Palau Nacilmnl amb assistèu- Sl las Cortes se dlsuelven por declslón l'hora actual és la que en un ter- bles de les Corts en ordre a l'apro- Govern. Està clar que en privat ja
una
queda
Estado
del
Je!e
del
respetable
diplomàtic.
cos
cia del GCivern i del
mini no major de vult dies, l'l.m. vació dels pressupostos 1 fixació de
Madrid, 17. - Entre els diputats
començat t. desfilar per la GoImposa rà el capel el president de la Dlputaclóu Permanente de las Cortes. portant és formar el bloc contrare- pagment d'Impostos per acabar amb han
periodista.
vernació i els ministeris en busca que concorregueren als passadissos
República.
-També <.sttgué d'acord.
Qué ra.zón hay para buscar la salldn an- volucionari.
l 'afirmació que si els pressupostos del calor del Poder. No han de pas- de la Cambra es comentava molt fatidemocràtica y antlconstltuclonal de
-¿Com hauran, al vostre judici, s'aproven per decret, el Govern 1
molts dies sense que cedistes 1 vorable davant el desig del Govern
una pròrroga de presupuestos por decre- d'actuar les dretes en la propaganda? pvtestats constitucionals que avalin sar
radicals, deixin de banda el seu to de reposar al seu càrrec el director
to que equivaldria a volver a los antl-Unides, sempre unides, com sl la franqui.1 executiva, incorreran en heroic, al menys respecte de les es- de la Presó Model de Madrid senyor
guos excesos tan combatldos por la Re· .fossin una sola força.
la responsabil!tat prevista en els ar- feres governamentals, per a poder al Elorza que havia estat separat fa.
públlca?•
Diputats
ticles 233 i 225 del Codi penal vi- seu costat anar preparant el «tin- poc pel senyor Salmón.
«Vca usted, pues, querldo y respetado
dels més oposats matisos elogiaven
gent que castig_¡ els ministres 1 !un- glado» electoral.
presldente, sl hay mo<lo de evitar que
Tot això és el que ha donat de sl la conducta obser\'ada sempre pel
calga el Goblerno republlcano en aquela jornada d'avul. La Comissió Exe- senyor Elorza.
EL CAP DE LA SECTA ES lla situaclón de dictadura que preveia
1
cutiva del Partit Socialista ha prosVOLIA FER PROCLAMAR usted en el afio 1931, y procuremos, coseguit les seves reunions 1 seguraEl\IPERADOR
París, 17. - «Le Temps» dedica
mo en nquella seslón de las Constltuyen·
ment avui o demà comunicarà els
Toquio, 17. - Oficialment es de- tes se dljo, que la prórrogn sea parla·
el seu editorial a comentar la crist
1~~\e~~a~~~ti~u~~na~l.ó l'article 115 seus acords als partits republicans
claar que a la dissolta secta «Orno- menta ria.-.
espanyola.
d'esquerra. Es treballa activament
a
incitació
aquesta
obeeix
què
A
El periòdic jutja necessari per tal tokyo» se l'acusa de nombrosos deYa sé que algunos cal!!lcaràn de subl'anarquia del senyor Gil Robles? però s'estima que no és oportú pard'evitar que la República topi amb lictes contra la vigent Constitució versiva o anàrquica esta carta. Yo creo
que es ¿HA DIMITIT EL CARREC DE LA
Alba 11 ha contestat que molt bé. lar públicament dels treballs
els mateixos obstacles que la Monar- del Japó, de preparar la r evolució por el contnrlo que no hay poslclóu sn·
realitzen fins que no estiguin ulCOMISSIO DEPURADORA EL
quia que s'adopti una política na- i de «diversos delictes de lesa Ma- namente conservadora Igual a la c1e pro·
amb Alba, secundats per timats.
Robles
Gil
jectat.
cionat clarament definida.
SENYOR ARRAZOLA?
pugnar el cumpllmlento de torta lcy, tnS'espera que el cap de la secta. cluso aquella que nos disgusta o perFa història de les causes de la
Madrid, 17. - En el Congrés s'ha
crlsl I de la. seva iabor.•osa trami- senyor Deguchi es proposava no res judica.
assegurat que el diputat senyor Ar·
Mt~drid, 17. - Davant l'anunci de
tacló, reconeixent les d1f1cultats que menys que enderrocar l 'actual dinassuyo, verdadero amlgo.-Jo·¡la. pròxima consulta ai cos electoral
razola havia dimltit el seu lloc a la
~~bà per a resoldre-la el cap de tia i fer-se proclamar emperador del séSlempre
per a designar el n~u Parlament,
Maria OH Robles.•
Comissió depuradora del partit radi:tat, el qual desitjava an;pllar - Japó.
l'Associació de Munlc1pis Espanyots
dical cvntrarlat per la poca eficàcia
En els escorcolls practicats per la
- la 1.1ajoria cap a 1 esquerra
publicat una nota, en la qual,
dels acords d'aquesta comissió. Pre~rè a contrarestar la creixent ln- policia als diversos centres de la El senyor Alba publica una ha
constno
que
diu:
conclusió,
a
com
.~' neta de la Ceda i dels agra- secta «Omotokym> ' han estat troba- nota de resposta a la. car a dera encer tada la reposició deiS
guntat prop d aquest rumor el senyor
r..,.
Rey Mora digué que no sabia res 1
Afegeix que la tasca del nou Go- 1 des grans quantitats de dOCllffients
que l'únic que ¡:.odia. dir que aquesta.
trj~:_~~en:smbd~k ~!~eJ;~q~i~lse~!
de Gil Robles
1·ern serà dificil 1 toparà amb la fal- l de les seves activitats i alguns «que
t.a de majoria sl es presentés a les . evidencien l'existència de delictes
tarda. a. les sis w reuniria la Comis·
17. - Davant ets rumors que què acusem els gestors de nomenaMadrid,
contra les bones costums comeses el senyor Alba pensava fer pública 1a menli governatiu ja que serien r.:,¡
'
Corts.
sió sota la presidènc-ia del senyor AlExposa l'opinió que el senyor Gil pels caps de la secta».
ba.
resposta a la carta que u ha ndrlçat tipus polític com aquests. A més, ,a
Robles combatrà vivament el nou
el senyor on Robles, els perlocllste:~ han meitat dels regidors que constituï·m
Castelló, 17. - A la Catxa d'Estalvis
En efecte a. les sls de la tarda. qu&Es nomenA una Comlsstó que ha \1nLA SECTA TENIA VUIT vlsltat aquest.a tarda el rresldent de les els Ajuntaments havien d'haver ces- de Vlllarreal s'ha descobert un desfalc de
Govern 1 igual faran els rad1cals
gut realitzant diverses gestions sense que dà reunida aquesta Comissió depul\ULIONS D'AFILIATS
que segueixen fidels al senyor Ler- 1
sat en llurs funcions el 1933 1 con- prop de do' mlllons de pessetes.
Corts.
!!ns ara s'hagi trobat una solució a la r adora. La reunió durà dues hores 1
Toquio, 11. - Poques hores desroux
-eom Ja comprendreu -ha dlt- no tinuaren per arbitri governatiu, 1 Segons M>mbla, la Junta de GoYern c1e
«Le Temps» jutja desfet el Bloc prés d'ordenada la dissolució a tot puc contestar pel meu càrrec 1 la meva els altres acabaren llurs comesa l'a- la Caixa d'Estslvls de Villarrenl, per mit- critica sltuacló de la Catxa d'Estalv!s preguntat el so.nyor Rey Mora en
c1e Vlllarreal, amb els consegüent$ per~rlentat cap a la dreta 1 afegeix que el Je.pó de la perillosa secta anomc- sltuacló, a la dlta carta 1 em llmltaré bril del 1935.
sortir, digué q.1e no podia facilitar
jà d'un corredor de Borsa amb despatx Judlcls per als Imponent$.
t~ llgllies de les eleccions, els par- nada <cOmotokyo», s'ha. pogut saber a rer pública la nota que cUntre poc 11
Naturalment, és POSSible, a la nos- a Barcelona, emprava els valors de la
referència de cap mena fins desprél
nova
una
celebrat
han
Imponents
Els
vuit
uns
en
pafs
el
en
compta
que
d'acció
llibertat
seva
la
recaben
d
tra manera de veure, alleujar el m·11, Caixa 1 lruportants quantitats en m.etàl·
serà lllumctn.
1
de la reunió que demà a l mati t.eacorda:
següents
ets
ac1optat
han
I
reunió
ti~V»:nt una unió dc dretes els pa r- milions d'afiliats i que la integren
-Es cert que heu escrit una carta al sense arribar a nomenaments partí- llc a Jugar a Borsa. El negoci, que de bon
Primer. - Que abans del cUJous d'a- lebraran amb el senyor Lerroux.
tr t desquerra s'un1ran, ensems, es- fins 9.100 seccions difoses per tot el President de 1a República 1 una altra distes, suspenent les actuals gesto- començam~nt nnll bé, en els darrers
territori del Japó i de les seves colò- al del consell?
Qament.
res formades per amics de determi- temps sotri grans pèrdues, la qual cosa questa setmana l'advocat de la caixa
elt-tant als resultats de la lluita nies.
-QUln cUsbarat! No he escrit cap car- nats polítics, per gestores formades féu que les pêrdues o.scendlssln a prop d'Estalvls de Barcelona presenti una deee oral, creu que dependran dels
ta. Aquests rumors estan mancats en per persones que ocuparen el càrrec, de dos milions Cie pessetes. Una Impor- núncia contrB el senyor Torroja.
reauitats que tingui al pals l'acció
Segon. - Que es requerelxt notarial·
absolut de base, com ln noticia publl· nomeno.ments fet.:; automàticament tant quantitat havia estat lliurada al
g[opagandlsta. del senyor au RoMolts emlSan Sebastlàn. J.7.
cada en alguns periòdics de la tarda 1 per virtut de norm.!s assenyalades corredor que negociava els valors de la ment a cada un dels consellers de la gre.ts socialistes que. després de la
es del qual diu que posseeix un
en alguns del mati sobre lo. rcc1acció d'un pel Govern, sense tenir en compte Caixa a Barcelona, l desaparegué amb el Catxa d'Estalvls perquè aquesta mostrin
en?rme prestigi personal, però Ja
la eeva conformitat o dlsconformltat a revolució d'Astúries .;'havien l.nstal·
Clocument que anava n fpr públlc sobre els que puguesstn resultar cleg1t.s. diner.
~la Influència «és sospitosa. àdhuc
la pròrroga dels pressupostos. Sl no ha- El procediment no és ideal, però
La versló oficial que s'ha donat c1e prestar el seu ajut moral 1 econOmto lat a Saint-Dents, als ravals de Pa... r als republicans moderats».
per a. salvar econòmicament a la Oalxa. ris, s'han anat traslladant. aquesta
brindada en ofereix grans possib!l!tats com a !ns- l'afer és la segllent:
A DOTZE ANYS DE TRE· gués estat per la suggestióRobi
J0 no tn1ment per al dese::lVolupament de
ou
1
Barcec1e
Torroja,
&enyor
corredor
«El
Tercar. - Que el vinent dU!uns ee ce- dies a la frontera d 'Espanya.
Oi1
Municipis
dels
politica
\'id:t
la
e!!,
BALLS FORCATS PER ES· ¡ln carta de senyor
indústria pesada SOVièti•
hauria tractat aquest tema. Per tant, pu~acions. Això elevaria la moral lona, que trula de gran confiança entre lebrin eleccions per a elegir nous con- son.lren cap a Ht!ndays tres caps
SER COMUNISTA
ha depassat la xifra pr e· Berlm li. - L allumenat Tribu- no h1 ha res d'això.
des.acats cte la revolta r.sturtana En·
d 'l'questes entitats 1 acreditaria la els coru.ellers 1 Junta de Gonrn c1e la &ellers de la Ca1xa.
C11lxa d'Estalvis de Vlllarrea!, per haver
L'assumpte promet c1onar molt de Joc, tre els emlgrats de:~prés de l'aixecaim~l\rClal~ta~ del Govern.
F.L TEXT DE L.'\ ~QT¡\
establerta per aQUeSt any nal del Poble . .t;. condemnat avui a
Intervingut en gran nombre d'opera· ja que el een:vor TorroJa no era corredor ment d'ocLUbre, regna la convicció
L AssOCiaCIÓ de Municipis Espa- clons flnanceres a plena satls!accló, 1 per co\ieglat 1 per altra part els perJucUcate
Madrid 11 _ La nota anunciada pel
dotze anys de treballs forçats el cr>
~
nyol~ té l'esperança, que el Govern ha1·er
mdwtna pasada munista Wwgen1eld, de 42 anys, senyor AÍba 'dlu alxl:
8(¡y1:'~0u,
prestat en c11verses ocasions a la estan c1lspoaata a que a'exlgelxl.n totes qne podran entrar molt aviat a ,Es.
8 17. -.La
panya També ha arribat a Paris el
ll;¡¡;tzi diu 1 Agència . ~ass- ha acusat del delicte d'alta traïció cper die leído con la atenclón mercclda por a_collirà amb st;npat:a. aquest propO- Catxa, quantlt~.ts lmportants, gairebé les
respònsabilltate.
au texto Y por la llustre peraona1tc1ad s1t, per tal d eVItar . els mals que sense ¡;nra.ntles, quantitats que havien
tl teu t. abans del ternum c!l_lculat pertanyer a un Partit 1llegal 1
deh:gat es;>anyol de la Int4!rnacional
el documento epLqtoll\r pretenem sl;lbsanar. Signen el senyor
I S egons e1 T nbunal, s .ha . pogut que lo suscrlbe
U - pla anual de prodUCCIO.
Comunista.
e 'el sen or 011 Roblea 1 Al\'ar de F1gueroa l Alous Martfnez arribat a mtg milió de pessetes, proposà
a 'alor total de la producc1ó ba
ra cosa de doe mesos a la Junt:!. de Oo·
d~~~ a la xltra de 22.842 rrulions comprovar que la central dels em!- ~~~~~~o expre~r ml slncero 're- 1 Manuel G arcia Cortés.
vern, realltzar uns titots el valor nom1nal
llr~vlstles, contra 22 830 que s'havien grats comur 1stes establerta a Pra- conoclmlento at tono corcUal en que I
Saragossa
Precaucions
dels q\11W és c1'uns dos mUtons de pes·
t
'f
I
e
d'ue
' ga encarregà a Wingenfeld la cons- vlene escrtto '1 que balla en ml la nCO· A
setes, per a ac1qulrlr-ne d'altres, amb els
~enir
la. passe.Durant
17.
saragossa,
es
ra I n qu e mam
e el pla preveia un augment tltue16 d'una oficma roja que va glda de una reclprocldad tgualmente
er, I
quals la Catxa obtindria un Important
19
• da nit es prengueren precaucions exde Gil Robles només és una beneflcl. S'acordà acceCllr al consell del
amagRr sota el titol de «Lttcrl'l.rlnll, afectuosa ., considerada.
per
traordinàries a totes les barrlade.t
nota
El Pl'Oblema planteado es de\lcadlslmo
&enyor Torroja 1 s'enviaren ~ls titola a
per Amb l s'encarregava d'importar materla:
un
11!,':1:ò, SOlament a
de propaganda comunista per a la por su natura.leza Y por eu tra.~cenden·
en onze mesos.
r~te l'a
extremes de la. ciutat. Han patrulla~
l'esmentat corredor. Poc després el ee•
1934
oode
1nlclattvas
a
afecta
omo
c
eta.
• la productivltat seva diStribució al Reich.
dt'l treball nyh
nyor Torroja desapBregu6 1 s'lgnora el
grup de guàrdies d 'Assalt i Guàrdia
blemo me parece obli¡ado ante to<1o
a augmentat en un
16'3 ~ Ío
Madrid, 17. - «El Debate» corro- vengué els cltat titots o sl se'ls empor·
• civil La policia realitzà freqüenta
EL DIPUTAT COMUNISTA com~t'ar con el sr. Presldente del bora el que ahir \'àrem dir, de què ~ amb ell sense haver-los realitzat.
IOa qu! s·~· ~n contra d'un 14'3 per
escorcolls a particiulars i als domic1·
KAYSER INDULTAT DE Consejo de M.!nlstros. As1 me lo dicta el document pUblicat pel senyor au
.
. Pe¡ altr ana preVIst.
Aquestes explicacions les ha donadea
lis de coneguts extremistes. El gomàs que nunca en Iu presentes clrcunsL A PENA DE MORT
part, la industria slllefijrg¡t ,
'la Junta c1e Govern de la Ca.lltn a l'Aa·
' vernactor tingué noUeta de Madrid
Berlin. 11. - Oficlalment s'anun- tanclas polltlcas Y mtentraa yo eea Pre- Robles no és el manifest anunc,at semblea celebrada, les quals no eatlstau
~bre è! Vla acabat el 9 de deque es svspltava que ha\ien esta•
laltúr.ats 1 seu 1 pla de prodUCCIÓ de ela que Hitler ha Indultat de la sldente de las Cortes un lmperattvo de sinó que ctL..plement és una nota. als lmpouents. Alguns Cl'aQUCllta aDal'ell
traslladades a Saragossa gran nom~ de desembre el de pena de mort l 'ex-diputat comunis- elemental c1ellcadeza en mta relaciones El diari òrgnn de la Ceda ho conC\re- a retirar cabals 1 solament &e'ls lliuraren
la llrOducc!~l
0
an~ l'acer d acer. Per a aquest ta Albert Kayser, el qual haurà de con el Poder ejecuttvo.
quantitats que no excedien de les due.•
. bre d'armes en dos camions 1 hom
ts. en els termes següents:
Cuido y he de cuidar atempre que nallltnt en 1 ha aconseguit tm aug- purgar la pena de treballs forçats
• tractava de cercar el seu parador.
~o:La nota anterior, no és, como se antea cinquanta pessetes. Clzcula l'al.t.r•
c11e aprecie en ml conducta prnld~nclal
D>!r lOQ 1 cf5 fCV~> ProducciÓ d 'un 30 a perpetuí tat.
pr~ntar-se els Imponents a rsen
1
ma
Amb aquest motiu s'han practicat
El cFuhren ha adoptat aquesta slno el cumplimtento de m1 deber es- babrà supuesto, el manlflesto que se Ura.r eta seus cabata es trobaren amb la
~Parats aminats del 33 per 100,
18 detencloM d'elements extrem.l.itrlcto, llmplo c1e toda e:.tra.tagema poU- ammctaba y que se publicarà en mo. deeagradable sorpresa que s'havta aua•
amb la producció del 1 detemunac16 pel fet de no temr
1934.
~ ~-• tes..
tlca. Oe9>u& que conozca el crltnlo 1 mento oportuno.»
ser el menor antecedent penal.
pèl! el lliurament c1e retntegraments.

•!adrld, 17. - Al domicili de m
., orla agrària. s'ban reunit, sota
~J.llpresidèncta de~ senyor Martfn~z
de velasco, a les 5'30 de la tarda, tlS
res.-:ntants provincials de l'es::~ntat partit amb els diputats a.
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A HAMBURG HI HA DETIN·
GUDES 50.000 CAIXES DE
TARONGES

¡

I

!
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Un comentari de «Le UNA SECTA JAPONESA ULTRA
Temps» a la crisi REACCIONARIA, DISSOLTA
espanyola
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LA OEPURACIO DEL PARTIT
RADICAL

Un desfalc de dos milions
a Villarreal
Hi intervé un borsista de Barcelona
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Les dretes monàrquiques i cedistes es disposen à construir ei Front
11

~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ o
lleu a l'ull esquerre. En netejar-se
la sang amb la gabardina, per haver fregat aquesta amb la ve:;sada
per l'obrer del servei de neteja, quedaren a. l'automòbil les taques que
d€6Cobri la policia en incautar-se
del vehicle i que feren suposar que
potser alguns dels pistolers anava
ferit d'importància.

Han estat detinguts sis atracadors de l'Ajuntament de
Madrid i s'ha recuperat més
de milió i mig de pessetes
Madrid, 17. - En rebre aquest
mati els p&riodistes l'alcalde de Madrid, els ha comunicat oficialment
que hav1e11 estat detinguts sis dels
atracadors de l'escandalós fet que
ocoiTegué a la Plaça de la Vila i
ha d1t que s'han rescabalat més de
1.400.000 pessetes. Ha afegit que ha
disposat que es concedeiXin 50.000
pessetes als policies que han efectuat la detenció, i que aixl i tot a
l'Ajwltament li quedaran 1.400.000
pessetes
ES DETENEN ELS ATRA·
CA DORS

Madrid, 17. - Com a. ampliació al
serve1 el.ectuat pe: la .PoliCia relacionat am!:> l'atracament de la plaça
de la Villa, podem facilitar els següents detalls:
La brigada d'investig-ació criminal
que dirigeix el Sr. Ant;m; Lino, ha
donat f¡ a un exceHent serve~ policl8c. Excepte un. estan detinguts
tots els autors de latracament com~s el dia 30 de novembrtl a la plaça de la VUla. També s'ha pogut
recuperar la totalitat de dinet Sembla que els autors de l'escandalos
atracameut són els mateixos que atracaren, pel setembre, al carrer de
Victòria, dos pagadors de l'Empresa
de la plaça de bra..as, i mesos abans
un assentndor de fruites al qual li
preng-ueren 4.500 ptes. al carrer de
Franclsco Mora. barri d'Usem
ELS TREBALLS POLICIACS

E.-::.•• m

EL JUTG E INICIA LES DE·
LIGENCI ES SUMARIALS
Madrid, 17. - A les quatre de la

tarda el jutjat Instructor es oonstitui a les oficines de la primera bngada. d'investigació criminal, per a.
informar-se de la labor realltzada
per la policia. i rebre declaració als
verde, tenia estatjats tres Individus detinguts.
Aquests eren altres tant: çarticipants
Prèviament el jutge va procedir a
en l'atracament, l'anomenat «Lenin», efectuar el recompte del diner recuo sigui Ferrt'n Cervera Pr1eto, xofer, perat, fins aquell moment, que dóna
actualment parat; Marian Salas cas- el següent 1·esultat: trobat a la. cistroverde i Eugeni !zqulerdo López. tella amagada a la carretera d'AviA la casa en qüestió s'aoon"""'u1 la la, 689.900 pe&Setes; trobades a po~~..
der de «El Gallege», 559.000; a poder
captura per la Policia de l'al:ludit d& l'amant de «El Marin», 17.000· al
«Lenin» 1 de Saias Ce.stroverde. No domicUi de «El Canalejo», 99.900, i
fou agafat Eugeni Izquierdo, que ts a poder de «Lenin», 400. Falta per
trobava absent, i que és l'ún
. lc dels recuperar 122.400 pessetes que hom
atracadors que manca detenir.
suP?Sa PC?den estar a poder d'Eu.
gem Izqwerdo, encara. no detingut
Al «Lerum1 11 foren tro~ades 1.250
~s agents relataren al jutge elS
pessetes. IAI. 1dPnhf1cacló d aquest in- esbnnaments realitzats i a continuadividu ha estat molt diflcll per a la ció, va comparèixer «El canalejo»
Polic1a. Hagueren d'acudir els agents que com se sap fou el que s'encarre~
a la Delegació d'Obres Públiques de gà de la custòdia del xofer de l'auto
Guadalaja.m on lliurareu l'ún1c re- robat mentre es realitzava l'atracatrat que hi havia del «Lenilu i que ment. Aquest ~dividu és un noi de
naturalesa dèb1l l davant el jutge
pertanyia al oamet de xofer que ob- es mostrava totalment
tranquü
tingué all!. En aquest retrat fou on Sembla que es ratificà en t~tes leS
es reoouegué, en mostrar-se a. la Di- IY:lanilestacions que hav1a fet antereccl6 General de Seguretat, Fèlix normeut a la policia, 1 en un mcGarcia Piieto. Teula llogades al ma- ment de sinceritat digué: «Puc assetelx carrer de Raimundo Fernàndez gurar-vos que Si quan estava amb
xoferm'hagués
als baixos
l'Arrozal
aVl·uaverde, d ues bot1 gue.s q,ue es co- el
quest
fetdefl·ollt,
ha{¡ru¡,
muniCaven per mediació d un soter- sortit oorrent. a pesar de la mev
rani, on foren trobades sis pistoles, pistola. Tenia tanta o més por qu:
w1a d'elles metralladora, 1 tote3 amb ell, i si vaig deturar a aquest podeu
doble recanvi de carregadors; un re- I creure que fou traient forces de flavòlver 1. una màquina multiooplsta. quesa 1 per temença. igualment als
Totes les annes foren reconegudes meus companys.»
t
.
També va oomparèixer
t:l
pels a racadors oom les que utilitza- jutge el xofer de l'auto quedavant
utilitzaren per als atracaments.
ren els atracadors. Una vegada. front
a front amb l'anterior detingut, hom
MES D' UN MILIO DE PES. h preguntà sl reooneixia l'individu
SETES
conegut per «El Canalejo», 1 oonEn uu OCIS mterrogatoris, Manuel testà que no podia precisar bé Ei
Sàncbez Canalejas acabà per oon- era el que el va deturar. «El canafes3ar que en una casa del C"arrer lejo», fou el qUi aclari que en efecte
de Martlnez de la Riba (Pont de va- era ell, 1 li donà detalls com estigue.
llecas> hi tenia amagades 50.000 pes- · ren. allà. Davant d'aquestes manlfestac1ons tan rotundes, el xofer ja uo
setes. Els agents es traslladaren alli dubtà i sense noves vaeillacions acai a. la cuina, dessota una rajola. 1 bà manifestant r.ue «El canalejo»
prop del fogó, trooareu no la quan- era el qUi sota l'amenaça de la seva
titat que el detingut bav!a indicat, pistola, el deturà aquell mati mentre
sinó dos feixos de bitllets, per un e~:. perpetrava l'atracament.
total de 999.800 pessetes.
Després va. oomparèlxer Florènc:la
Més tard s'efectuà un escorcoll al Izqulerdo. A les primeres preguntes
del jutge, negà que disparés des de
domic111 de la promesa d'Eugeni Iz- l'interior del cotxe i digué que no
quierdo, anomenada Rooa. Rodrl- coneixia als qUi l'acompanyaven.
gcez. All1 varen trobar amagades, Davan noves preguntes acabà per
en una garrafa de vidre que bague- declarar la veritat, 1 explicà detaren de trencar, 17.500 pesset.es en lladament Ja preparació, desenrotbitllets de cent.
-!Jament 1 execució de l'atracament,
1 assenyalà la participació de cada
ELS ATRACADORS ESTAL• un dels que bl prengueren part.

I

I

I

1. . ircumstanc1a que en eiS
tres delictes els pistolers utilitzaren
automòbi' del servei públic, robats
al carrer de la Vict.òria 1 a la Plaça
de la VU: .. En el primer, un dels
atra-::adors quedà custodiant el xoter a 1'.~ vinguda de Menéndez Pelayo. En l'r ~racament de la Plaça
de la Villa, un altre dels autors del
fet queda. ~igilant el xotc.- al lloc
conegut per d.a. Tinaja», prop de
Rooales. En ambdós casos coincidien
les senye..: de :'individu que vigilà
els dos : ofers. A mès, els dos autor :òbils, e.l •>ser abandonats pels pist olers, ho foren en carrers veïns
al Passei~ è~ les Delicies.
Ja en possessió d'aquestes dades
tan <;o:;pit ~. la policia muntà. un
servei l!lOlt estret de vigilància i
investigac . .J, que dona oom a resultat
VIAVEN
poder adquirir la seguretat que t..ls
Ona. altre de les gestions realitzat res fets
~n comesos r · la ma- des per la policia conslsti a realltixa • ~r-da.
1zar un escorcoll al domicUi d'una.
Recaigueren sospites sobre dos tia <lel «Cbavlto», on trobaren una
germans anomenats Florenci 1 Eu- fotografia d'aquest que servi per a
geni Izqulerdo López habitants al la seva ldenlificaci6. Al cap de poc
carrer de Mesón de Paredes. També era detingut a .la colònia ~e la Vehom sospità d'Un amic dels dos an- d~ el «Cbavlto», que s anomena
teriors que s'anomena Marian Sa- Ca~IDlir Cbaves 1 és yaquer d'ofici,
'
am1e tntim del detmgut Ramon
las Castroverde. Aquests tres indi- Fernàudez Corti11as. En detenir-lo,
vidus desaparegueren del seu domi- 11 fou trobada una pistola amb dos
cUl el ~atelx dia en què es va co- carregadors. No portava diners 11.1
metre 1atracament de la Plaça de damunt. Precisament aquell mateix
la VUla. Des de llavors, malgrat no dia havia demanat diners als seus
treballar des de molt temps, se'ls companys, els quals els bl negaren.
vela ben vestits i despenent bastants
diners.

TROBEN 700.000 PESSETES
DAVALL D'UNA PEDRA

ELS TREBALLS D'IDENT I·
FICACIO

La policla continuà les seves gesTambé s'ha. sabut que aJs delic- tions i interrogà els detinguts, ja
tes esmentats hi ajudaren als ger- , que faltava molt diner per a recuruan.s Izqu1erdo i Marian Salas, al- perar.r Florenci !zqUl~rdo López a~
tres individus dels quals a penes hi bà pe fer la confess10 que ell. havta
.
.
amagat una quantitat molt Imporhavia dades. Es sab1a nomes que tant entre els quilòmetres 103 i 104
teulen els renoms de «ChaVJto», «Ca- de la carretera d'Avila, sota una penalt.jo», «Lenin» i «Nicolàs, el Ga- dra de gran tamauy coHocada enllego». Nn cal dir que les recerques tre un .Pal telegràfic i .el començaal domlclll dels gennan.s Izquier- J ment d un pont que al)¡ hi ba. Dido 1 de Castroverde resultaren m- Yersos tunc10nans de vigilància es
fructuoses. La policia va dedicar-se traslladaren a aquell lloc i en efec.
te, sota una gran pedra hi havia un
llavors a aclanr 1a personalitat de 1 cistell de vfmet contenint infinitat
la resta dels atracadors. Pogue sa- de t)ltllets de Banc per valor d'unes
ber que el subjecte anomenat «Ca- 700.000 pessetes.
nalejo» era fill d'un guàrdia civil, o
de Seguritat -després resultà que I
COM PREPARAREN L'A·
pertanym a aquest darrer cos- que 1
TRACAMENT
tela. bastant de temps que s'havia
Cap_ dels detmguts no _explicava la
. participació que cadascu tingué en
separat del seu pare 1 que compll la comissió de l'atracament i en la
sis mesos de condemna a la Presó J?Ort de l'obrer del bCrvei de neteModel i que tenia tractes amb dues Ja. No obstant, la policia sap que ragermanes seves, una de les quals va u;acament estava fixat per al dia 30
morir fa cosa de sis mesos. Aquesta d octubre. Els atracadors sabien que
darrera noticia fou la que resultà els dies 10. 20 i 30 descarregaven a
A..
•
. ·
la porta de l'Ajuntament
camiom.,.. ut11 a 1a po11c1a per tal de sa- neta. amb els jomals dels una
Ob
ber la veritat referent al «Canale- nicipals. Elegiren la data d~f~o m~
joJ. Fou necessari . fer una investl- que aq!Jest dia a més dels jornals
gació al Cementiri de l'Est i en el velucle transportava els salariS
virtut d'ella hom s'assabentà que a dels empleats de l'Ajuntament. Du. d d ta bé
rant el matí d'aquest di&. es reu
la •I11 dICa
a a re sepu1tura ~a' niren els l.tracadors però ha uere~
nota de cognom Sànchez CanaleJas, de desistiT del cop perquè elg xof
filla d'un guàrdi'\ de Seguretat. A d'un taxt que llogaren per 14 robaC:..
la barriada de les Ventas 1 al do- lo, resultà conèixer el «Lenin», que
nlicilt de la famUia de la difunta es com Ja s'ha dit té el mateix ofici.
realitzà. un registre infructuós
Començareu a sorgir de.:>avlnences
·
entre els pistolers; n'hi havia algun
o alguns que es mostraven poc proCOM ELS DETENEN piciS
a participar en el delicte. Els
Muntat PIOP de Ja casa un servei re:;tants
digueren que si el cop frade \·!gllànc1a, s'encarregà d'aquest un casSI.V!\
per negar-se algun a ina;:cnt sota w1a convenient disfressa. terverur en aque:;t, matarien els culCert. diumenge, una germana de la pables del fracàs. Aleshores s'acorjove dlfw1la sost.ingué una conversa d•\ que tots efectuarien l'atracament
telefònica des d'w1a botiga, i pogué el dia 30 de novembre. Al mati d'a&brlnar-se que la persona amb la questa data Florenci i Manuel Sàuchez es situaren al carrer d'll'un on
qual dialogava era amant del «Ca- tam~é
arribà moments després el
nalejo» 1 que residia al carrer Mar- «Lenm».hlEugeni
Iz.quierdo !ou el que
tinez de la Rl!Ja. tPon~ de Vallrca.s). llogà el taxi al carrer Major Ja al
En una ca~a del dit carrer es pre- carrer d'Irun, Florenci ame~açà el
sentaren els fu.1ctouans policíacs 1 xofer amb uun pistola, al matei't
dcUngueren el «Canalt>jo», que s'ano- temPs que tamb~ sorgien annats els
dos. Manuel Sànchez Caname.la Manuel Sànchez Cana.Jejas, 1 altres
lejas s'emportà el xofer fins el desque es disposava en el moment de campat que s'anomena la «Tinnja»
la seva captura a sortir al carrer. 1 aUI . va romandre custodiant-lo.
No li foren trobats armes ni diners. Flo~enc1 i «Lenin» fugiren en el
Gairebé simultàniament era detln- vehicle amb el segon al volant. El
¡ut en una <.a<>a del carrer de ~ vehicle anà cap el carrer del Rollo
ou etiperaven els altres pistolers, ó
vaplès, on s'e.stil.tjava, Florenci Iz- Sigui
Ramon Fernàndez Cortinas, «El
qulerdo López. Se'l trobà en el mo- Cbavito» i Manuel Salas Castroverment. que oomençava a vestir-se. de. L'atracament s'efectuà de la manera Ja coneguda, i els pistolers esNo teniu. tampoc armes ni diners.
caparen en el ta:ti, al qual abandoEL R EFUGI naren més tard al carrer de MaInterrogat Fèlix Pneto L>arua, llorca.
«El Cba~ito» resultà ferit en salacabà ver confe->Sat que " casa seva, tar-U
a la cara uns trossos de VIcarrer Raimundo Fernàndez VUla.- dre de l'automòbil Sofri
una. lesió
4
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El tractat Comercial amb
França

Chapaprieta, fatigat
Ma~id, 17. - Des de dos quarts
de vmt de la tarda fins a dos quarts
de deu de la n1t romangueren reunits al despatx del ministre d'Hisenda, sot!' la presidència del senyor
Chapapneta, els delegats francesos
que estudien el concert de pagaments anex al tractat comercial
amb França.
El ministre
d'Hisenda va. rebre
després els periodistes i els manifestà que no s'havia arribat encara a
un ~cord i que demà. tornarien a
reurur-se a dos quarts de s1s de la
tarda.
-Quina impressió en té vostè? L1
va preguntar un peiiodista.
-Cap.
-Es trnctarà d'aquesta qüestió al
Consell de demà?

-81.

vostè essent optlmlsta?
-Per descomptat.
Si n? voleu res més de ml -afegí
- me n va1g al meu domicill, perque em trobo molt cansat. Teniu
alguna. noticia poUUca?
- Sl -digueren els periodistes -.
El senyor Royo VUianova s'ha separat de la minoria agrària.
--Ah! Ja ho sabia. Fa poca estona oue ha estat amb ml el senyor
Martinez de Velasco i m'ha fet saber
aquesta declsl6 del senyor Royo Villanova.
-segueix

Les escoles de Seros
Madrid, 17. - La cGa.ceta, Pll·
bllca la següent disposició:
~ir~cci6n General de Primera Ensen~. Apr(lbando el acto de
~cepc10n provisional y llquldacl6n
fma. de las obras con destino a Es·
cuelas graduadas en Serós (Lérida) .»

Han estat detingudes dues
persones acusades d'haver
comprat gèneres de mala
procedència
. Han estat detinguts per la poU-

cm Daniel Chlllàn Pizarro, «Chirri»

Antoni Ibàiiez Marcos. conegut pel
«Charro», ambdós tlmadors d'oficL
Aquests individus acabaven d'arribar de Madrid, per tal de provar
fortuna a la nostra capia!.
També ha estat detinguda Maria
San .MatJas, acusada d'haver adquirit \mes peces de roba que havien
estat robades d'una sastreria del
carrer de Juncà. Per haver adquirit
unes altres peces de roba més ba
estat també detingut un carnisser
nomenat Maurici Lnrrosa, amb botiga oberta al carrer de l'Om. Aquest
detingut és ara la primera vegada
que cau a mans de la pollcla sl bé
aquesta feia. temps que 11 seguia els
passos ja que tenia noticies que es
dedicava a comprar gèneres robats.
Hom diu que els lladres especialitzats en la neteja de galliners dels
terrats 1 torres venien tot el que robaven & l'esmentat. carnisser. Les
peces de roba. les p'igà. a cinc pessetes cada una.
L'esposa de l'esmentat detingut
estigué anit a la Prefectura de Pollela 1 manifestà que el seu marit era
Innocent 1 ensems per sl les paraules no eren sUficients per a COf\\'èncer els que aW hi tuvia, promogué
un fart aldarull que l'autont.at es
veié obligada a tallar.
i
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''DEU HO VOL!'' LES COMARQUES
El programa polític de Calvo Sotelo

S'haurien de declarar fora de la Llei
diu.··- els. partits se~aratistes, pre.sepa:
ratlstes 1 el marx1sme revoluc10nar1 •

IMPORTANT INCENDI APALAMOS

328 paques de jute cremades
I 40 000 ptes de pe' rdueS

Madrid, 17. - El senyor Calvo
Sotelo ha fet a un periòdic del matí
les següents declaracions:
-Per endavant vagi una expressió
de relatiu excepticls~e: no veig clara.
«del tot>> !a proximitat electoral. A
tots ofereiX boires. No obstant, a
nooaltres no ens agafa .desprevinguts
i ':' a.q1:1estes hores temm pensat, en
prmctpJ, el nombre dels candidats
que hauran de representar-nos a tot
Espanya.
Al meu judici, l'accidentalisme ha
mort. per tots cootats, ja que s'adve~lX que la Repüblica no és compatible. amb el dretlsme ~utèntic.
Hem VISt una crist a base d ellmmar
del Govem la Ceda, no perquè GU
Rebles no sigui president del (.)()nsell,
sinó perquè Gil Rebles abandoni la
c~e~a:e d~ul~~t ha interpretat
ara l'esperit del 11 d'abril, 1 em pregunto S1 Se•"' ""'""ible ooordm·ar
•.. .,..........
aquest esperit amb el 14 d'abril A
aquesta
pregunta
he de contestar ne..
gativament.
.
Pr~guntat què ~pma ~e la qüestió
relativa a la tàcífca, digué:
Nos~tr?s no 1 hem destorbat, ans
el conttarl, però, una vegada fracassada, ~1 nostre deure ens Impulsa
a la ventat. A fin,a.ls del 1935, 1
als dos anys del magne èxit electeral, el perill revolucionari ~ major
1 m~s directe que mai. Caldrà
anar a un gran front antirrevoluc1onari.
Tots els matisos que assenyalo entre els adeptes del senyor GU Robles l els nostres, no ombregen la
sacrosanta unanimitat que ens uneix
en multitud de problemes substantius. S'imposa, doncs, un front comú.
:f!l ~ua~ no és contrari a la prèvia delimitac16 de zones. La uruó no pot

ésser la confusió. Per això, abans que
tot, definir-se. Després, agermanar•
•
se. En quina forma?
Ah!, en gran estU. El pacte del
Girona, 17. - En el moll de Padesprés d'incessa ,_
1933 va tenir un objectiu, un estil lam6s s'ha declarat un violent1ssim apagar-lo
Inaudits treballs.
Il.., 1
1 una hegemonia. El d'ara nece5Slta incendi que ha destruït 328 paques
Les pèrdues es calculen en ••
un altre objectiu, un altre estil l de Jute que hi bavia. emmagatzema- pessetes.
"'·Oio
una altra hegemonia. L'experl(:ncia¡ des i propietat del vel de Banyoles,
No es coneixen les ca
viscuda reclama els seus furs. 1 no Jooep Gimferrer.
nlstre.
No
s'han
de
lamU:
del
@!..
s'ha de reincidir en errors notoris. El
El foc durà 12 hores, 1 s'aconsegui tosament, desgràcies persona~· -.
pacte ha d'ésser ampli, per les forces
que afecta; pels designis a realitzar
1 per la seva durada Sobretot en
aquest aspecte, n1 és Suficient Untrper haver causat lesions a la
noo a les urnes; és precis unir-nos
filla Genoveva Méndez 1 Berola ~
també al Parlament, mentre no s'a- JOAQUIM DE CAl\IPS I ARBOIX
- Josep Martinez ba trObat ·
consegueixin els objectius del paste. EN LLIBERTAT PROVISIONAL : donada al carrer de Bella!re la~
La ruptura del 193.:1 intempestiva a. GBANDIOS 1\UTING D'AFIRMA- cleta que el passat dia 12 11 fou f.....
•
totes llums tan .solS ens ba reunit CIO ESQUERRISTA A LA.. NOs- tada.
disgustos 1' esterilitat.
TRA CIUTAT : VISITA ALS PRE- A l'Assoc1aci6 de Qu.úni
tils, de Barcelona, el pro~!~·
~ Govem que assolís la gran Vic- SOS POLITICS : ALTRES NOTI- vendres,
dia 20, donarà una
""
tòna electoral dretista ha de declaCIES
rèncla
el jutge de Primera ~
rar tora de la llei els partits separaGirona, 17. - L'Audiència Provin- cia de Girona.
1 dilecte amic
tlstes pres aratlSt 1 m
s
re el al de Barcelona decretà ahir la
:
ap
es
arxl me • llibertat provisional del nostre amic senyor. Pau Balcells. Desenvo~
volilU?lOnari. Hauria de realitzar una sen.,or Joaquim de Camps 1 ArbolX·, el següent tema: cVlda econ~
po tlCa obrensta a fons i millorar
J
progressivament els contractes de processat amb motiu dels fets d'oc- al Japó i a la Unió Repúbliques So.
treball Hauria de demanar també tubre i en ocasió d'ocupar l'alcaldia clalistes Soviètiques.»
justi~ social, cooperació obllga.t.ò~ de la nostra ciutat.
ria, reposició del crucifix a les esco-l El senyor Camps 1. Arbolx proo:oles Lluita contra l'atur resolució del gué en rebel:lla questió de competenPI'¿blema monetari, ek.
1 cia davant l'Audiència Provincial de
INFORMACIO DIVERSA
. .
Barcelona per estimar que pel tur
Els dies 20 1 21 d'aquest mes es ce.
Sóc optimiSta.. El no;t Estat que de fw1cló 'll corresponia entendre en lebraran
al Teatre Fortuny sen 1
nosaltres precomtzem s, obre cami a els sumaris 1nstru1ts per la jurlsdic- representacions
de «El conde
~es forçades en 1 a~blent. La ciO militar. L'Audiència, amb l'in· xemburgo», a càrrec
d'aficionats reu.
ultima ens~ h~ repercutit com una forme favorable del fiscal, va acor- senes. Aquestes representacions
Ito
massa en 1 ànim popular. Les gents dar declarar-se competent i requenr nen caràcter benèfic.
discerneixen amb clarividència, eVI- d'inhibició l'autoritat judicial mlli- Durant el mes de novembre
dent el perquè de les coses 1 1 arrel, tar. Els recursos de competència anaban estat inscrits a1 Redel. mal. La nostra hora arribarà. ven ~Signats pel degà del Col:legl proppassat
Civil de Reus: Na.lxementa,
Valg dir el 1934 que nosaltres érem d'Advocats de Barcelona 1 il:lustre gistre
22. i defuncions, 44.
els homes del passat demà. Ho vol jurisconsult senyor Reig 1 Bergadà 2Jl;- matrimonis,
Al Centre de Lectura ha est~*
Déu i ho, voldrà Espanya. No estem El general de la Quarta Dl VIsiÓ inaugurada
una exposició de qua.
davan~ d un problema de persones, Orgànica, amb informe favorable dres dels segles XV XVI 1 XVU
de
sinó d essències.
també del fiscal militar 1 de l'audi- la testamentària del comte de Ma.
lladar,
de
Madrid.
tor, va acceptar el requeriment d'InEn el ball dedicat a les mo.
hibició, 1 I'Audièncla, com ja hem
indicat, concedí ahir al nostre amic distes reusenques, fou elegida cpu~
ELS QUE SE'N VAN
la llibertat provisional sota fiança lla» la senyoreta Berta Canteny8,
per 10.000 pessetes.
No cal dir com ens plau de donar
aquesta nova, que permetrà al senyor Camps 1 Arboix reintegrar-se
a la seva llar 1 a la seva professió
d'advocat, i comptar a tan bon amic
Ahir, al migdia, el nou GovernaAhir mori, després d'una llarga de bell nou entre nosaltres.
dor General interi, senyor Maluquer malaltia, la senyora Eulàlia Comas
- El diumenge, dia 29 de l'actual Els regidors destituïts de
1 Viladot, rebé els peiiodlstes 1 els ex- Pagès, mare del disJortat Francesc mes,
les onze del maU, tindrà lloc
plicà tot joiós que havia estat viSitat Comes, rPeronas», que fou company a la anostra
ciutat un grandiós mlMadrid
pel general de la Divisió, que es posà de Salvador Segui, i que, com dl, ting d'afirmació
esquernsta, en el
Madrid, 18. - El Comttt! de regldon
a les seves ordres.
mori vilment assassinat al se-u cos- qual faran ús de la paraula les més
-FiXeu-vos bé. M'ba vingut a veu- tat, en l'atemptat del carrer de la destacades personalitats dels partits destltulta que presideix el senyor Pm
Rico ha adoptat aquesta nit l'acord de
M el general, 1 jo, naturalment, li Cadena.
que formen la coalició d'esquerres rati!icar lea conclualons aprovades
en 11
tomaré la visita. Estan molt bé
L'enterrament de la virtuosa se- catalanes.
reunió constitutiva, 1 expressar al Goe
aquestes coses... 1 cal fomentar-les. nyora serà civil 1 tindrà lloc a l..s
Són
en
gran
nombre
els
ciutavern la necessitat de qué ea vagi ràpidaAfegí que a la tarda es faria càr- 3 de la tarda d'avui; sortiran l:lS
de Girona 1 de les comarques ment a la n ormalltzació de la
l'Ida legal
rec dels departaments de Treball 1 despulles de la. casa mortuòria, car- dans
que
ClCUden
a.
la
presó
d'aquesta
de Sanitat i Assistència. A Treball rer de la. Constitució, núm. 111 ciutat a saludar els presos polítics. dels Municipis, reintegrant als eeus càrrecs ela re¡¡ldora que !oren destltufta ptl
hi deixarà el ctècn1c» senyor Ga- (Sants).
- Sabem que existeix gran entu- Govern Lerroux.
El cadàver de la senyora Comas siasme
Uart.
entre
els
republicans
empor-Del departament d'Hisenda - serà enterrat al cementiri de Sanlrs, danesos per a. assistir demà, dijous,
segui dient-- no podrà. prendre'n al mat.lix lloc on reposen les restes a la conferència que el senyor CarRoyo ja no és agrari
possessió el senyor Sa.batés, perquè, de1 seu fill.
les
Pi
1
Sunyer
donarà
Pl
Teatre
Madrid,
18. - El senyor Royo VlEl
diari
LA
HUMANITAT
fa
ex- Principal de Figueres.
sabeu?, el senyor Sabatés va caure
llanova ha confirmat aquesta nit, la
ahir 1 es féu mal1 i, mireu, fins que pressiu el seu condol per tan lrr~
Els
republicans
gironins
seran
reseva separació del partit agrari, I
estigui bé. Dema o demà passat, parable pèrdua.
presentats en aquest acte per una diu que no pot coHaborar amb un
vaja ... Ah!, dieu també que demà.
nombrosa comissió.
partit que entra en un Goviem qut
celebrarem el primer Consell. Des- A Olot en el riu FluVIà, prop acata les decisions del senyor Cam·
prés, sortiran cap a Madrid els sela fàbrica de gèneres de punt bó. Ha manifestat, també, que en
nyors Vallès 1 Pujals 1 Gallart, per- Una nota interessant del par- de
propietat del senyor Artlgas, fou cas d'anar a les eleccions, es prequè si anessin a. Madrid la setmana
trobat, dins una capsa de cartró que sentarà com republicà independent.
de Nadal... no està bé, 1 no podrien tit Comunista de Catalunya surava
en les aigües, un feto d'uns
ésser a casa.
El Partit Comunista de Catalunya. cinc mesos.
Continua la desbandada
-Escolti, senyor Maluquer -pre- ha fet pública una interessant nota
La guàrdia civil fa esbrinaments
guntà un periodista-, els gestors en la qual es propugna per un Front sobre el fet.
radical
que vàreu nomenar ahll·, ho són
- Ha estat denunciada. al jutjat
amb caràcter «tècnico-administrati- Popular Antifeixista.
Còrdova,
18. - El senyor Cantvo• 0 bé polltic?
Per tal que aquest Front Popular municipal, Dolors Serola 1 Ramon ras Pons, que fou Delegat del ~
vern a Catalunya, s'ba donat deestabal-l
-Aqui els hem nomenat com a. Antifeixista - diu - pugui ésser inxa del partit radical. Ha manil
tècnics. Si pot ésser, tots els farem Legrat per totes les forces populars, tics 1 de tots els desnonaments efec- que
pres aquesta decisió atnaflll*esd
tècnics... 1 encara gràcies. Mireu no obreres, pageses i democràtiques de tuats al camp de catalunya ResU- peprha.l'ooorregut
en els últl.ms e1
~;~ ~1 ~~~rg~ ~~~;~U:~~ Catalunya, que coordinin llur acció tució de totes les quantitats ·que els veulments.
•••
no sé perquè.
amb les masses populars d'Espanya, rabassaires, parcers, mitgers 1 arrenBilbao, 18. - L'alcalde govemaUu
-Pcrò, repareu que el senyor Ga.- el Partit Oom~sta. de Catalunya dataris ban estat obligats a pagar
que
pertany
al
partit radical, s'lli
llart és diputat a Corts per la Lliga, proposa ~ seguents punts els quals per la força als propietaris.
donat de baixa del partit.
1 que el senyor Sabatés és el regidor poden sel"Vlr de base de dlscussl6 per
número 12, suplent de la. Lliga ... - a organitzar el Front Popular Anti·
insistí el periodista.
feix ls ta:
-Es veritat, però ja he dit que
I . Amnistia Immediata 1 alliberaaquí vénen com a tècnics ... 1 mireu, cló de tots els presos poUtics i soaqui no ho són de la Lliga.
-Es reposarà el Patronat Un1ver- cials del 6 d'octubre, d'abans 1 de
si tari...? -preguntà w1 informador. després d'octu.bre. Lluita per a im-Ja ho veurem... ja ho veurem. pedtr les execucions dels treballadors .
Mirarem de fer-ho tot. Demà comen- actualment condemnats a mort 1 açaré a ocupar-me'n. Crec que hi ha bolicl6 de la pena capital.
uns pobres funcionaris que no co- rr. Que le.s pròximes elecclons se
Excursió organitzada per
bren de fa molt-s mesos. Pobra. gent!·.· celebrin amb un Govern que ofereiT~mb¿
crec¡
qdue
s'ha
mort
tel
JomNisxi
garanties
per
a
les
masses
popus
gmera 'Ensenyamen . o. o
és mort... crec que va dimitir. No 1ars.
.
sé on ho he llegit als diaris.
I m. Restabliment Immediat i toEls perlodistes es tan càrrec que tal de l'Estatut de Catalunya amb
el Governador nou té 83 an,)·s. Tot : tots e!s serveis oorre.sponents. Restaamb la cooperació tecn1ca de
marxant, li remarcaren que ta molt bliment de les funcions legislatives
de fred 1 que cal cuidar-sc força.··
del Parlament de Catalunya dero-1
"Yiatges Catalònia"
gant per consegüent, la llei del 2
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Demaneu que "" visttt, sense
q.:e us costi r:ap Cf'lrttm, un es¡¡oc¡allsta ..:n IHUr>l:nactó «!e Ja
<'Companla ~a·.;o~tnnesa de Electrlcldad''· carre, Gtrona. 1 T•
lèron 16545 (m. 814).
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Figures de «lncertidumbre»

Hilda Moreno

EL CINEMA
I La h.lj·a de Juan

No concep que hi hagi al món una
s·tmón>~
dona que no senti el delit d'actuar 1 ((
en pe.l:ltcules, 1 assegura que té tan
poderós magnetisme l'ambient de
L'arribada ,ant al teatre com al rortar el popular des del carrer a.
Carme Ama.ya dans:1 damunt una
l'estudi cinematogràfic, que el qui el cinema del «cante hondo» no és la l'escenari o • 1 llenç, siftó a. s~perar taula, sota les voltes - amb aire
viu un dia tan sols deixa preses en I pura invenció d'uns aut<>rs, perquè ho. En trobar el n..~ d or de 1 autèn- de cri¡;ta i temple - d'una taverna
ell la seva voluntat 1 les seves am- no hi ha home capaç d'Imposar un tic 1 del racial, sota les capes estèrils provinciana. La guitarra rasqueja
b1cions del demà.
gènere contra el corrent general del del tòpic. El «oo.nte hondo» pot slg- ràpida, seca. amb pa\lSC.'l que estreHollywood <Califòrnia) , 17. - La
moment.• Ni l'èxit que ha trobat en- n1f1ca.r aud, en el cinema, el que, en melxen com Jna ràfaga rn ,.1 ~nencl cèlebre 1 veterana artista de la pan•
Hilda. féu la seva. iniclacl? arUs- tre el púb'lc ~s una s ·11Zilla moda altres estadis art1st1cs, slgn1flca la del bosc...
I talla Thelma Todd, anomena11a Ja
tica en el ball, sota la direCCIÓ de la
·
tc Vampmg venus,, do la pantalla,
famosa ballarina clàssica Ana Pawha estat trobada. morta en un autolova. Oontinuà en l'art coreo¡;Ñfic
mobli, en condicions misterioses.
amb l'inobl!dable Sacha Goudine.
una legió de detectius practiquen
Despr~s marxà a Nova-York, on trerecerques.
ballà tres anys en les hosts femeniA Hollywood e l sucolés ha prodult
nes que capitanejava. el gran Ziegprofunda emoció.
fleld, el portentós animador de les
revistes, que en de¡¡aparèixer, ha deiHollywood, 17.-Els det.cctlus que Sessió
xat en el món de l'espectacle perdurable record. Finalment, ingressà
han inspeccionat
l'automòbil
Thelma
'.l.'odd nan trobat
gleves de
de ¡ ------------~
a! cinema, no sols inesperadasang a la boca 1 al nas de l'artista.
ment, sinó contra la seva volunt-at,
perquè encara que anaven vers aAquest detall na ret creure en prin- I EL RET ORN TRIOMFAL D&
·.......... u<" h-~·w-•w·••• ¡,.w.u "·•~"a • quest art les seves més intimes d
Clpi en l'existencia d'un assassinat,
J A M E s eA G NEy
te·
però els metges forenses que han
1 educada a Nova-York. Per això, 1 vocions, ella s'havia descartat de oencara que parla correctament l'es- en les seves esferes.
analitzat la sang ban declarat ot!- ACCIO ) ... MES DE LA QUe
cta!ment que Thelma Todd mori pela
ESPEREU
panyol pel seu origen antillà, pot dir- . ¿Raons d'aquesta actitud? La pròefectes
de l'òxid de carbon.
1
:~c que es l'angJt.; la ::.eva lie.1¡,ua 1 pla RUda les exposa amb 1a seva peProssegueixen les investigacions
vernacla. Clar que no seria res d'es- culiar gràcia. Quan a penes compsobre aquesta mort misteriosa. que
trnny que consideres igua!ment na- tava uns quillZe anys una. casa. ciha emocionat tot el món del cln~
tius amoció~ Idiomes, ~qué és la nemntogràfica li féu' una prova o
ma.te1xa fus1ó de sang ~pana i ~- un assa!¡, a1 qual es va prestar m.uglesa, ja que es filla d lln andulus siOnadissuna, donat el seu ¡ran en1 d'Una. anglesa. Aquesta .bar~eja de tusiasme ¡:¡el cinema, i va interprer-.lces que es nota en l artiSta, 1a tar «El rellcario». Quan es va veure
qual Sl bé afectada a un sens li a Ja pantalla s1 bc els seus entud'e'!:pressions cultw:als, d~ costums, siasmes no havien minvat, va perde termes de vitalitat d An~latena dre tota la seva confiança per l'art
1 .t:.stals Units .en aquelles quest;oil:SI per ella tan admirat. Res de més
e"'l les quals h1 ha qu.e ~!car 1am-¡ expressiu que les seves mateixes pama en . vibracions d intuns s~nti- raules: «Em vaig trobar ridicula. A·
ments, es Hattna, gallardament 1 de- quells adcmans, aquelles contorliciosament llatma, per ~a seva. pa- , sions, aquell moviment de braços,
raula fàcil, colorista, h1perbòll~. aquell joc d'ulls... En la meva vida
La seva bellesa bruna impres~10na valg poder imaginar fatxenda més
gra\.lSSunamem. La v1vor 1 ag1lit..1.t bfan. No sé el que hauria donat per
dels seus mov101ents responen a la n, veure'm. La cosa. resultava lnd.lgIleXJbi.itat 1 e!egancia del seu cos.! nant 1 còmica a la vegada, per gro- La &l'll u ~oc<reu t'I <.AH MUROL que protagonn;ra la sup~~rprooucc1u fllmotono ((La hiJ~ 1111 .uar• ~S•mon»
La seva mtemgenc1a. tan agil com I tesca. La meva mare 1 jo crèiem reLa dansa. de ,.....rme Am"Y" posa
la sevc1. u.,;ura.na tmgut amph cultiu
d
eixida per generació espontània, per- música de Falla o els romanços ¡1vu
....
en els llibres, si bé està més familia- bentar e riure.»
què no hi ha mO<b, per petita 1 pas- tanos de Oa· cia Lorca.: un retorn I dempe\l.J amb l'impetu de l'entus1asr1¡;zaaa amo e!ll auwrs anglesos 1
D'aquest resultat decepclonant de 1 satgera que sembll, que respongw a una supe.-acló dels origens populars me. Però és la totalitat del !11m «La
americans mOderns que no pas amb lla prova, va deduir Hiida que no 1ur. stg•. lflcat profund a tma conne- de l'art. Falla o .Jarcla Lorca cer- hija de Juan Simón» l'estrena del
els espanyols, cas molt exphcable si F"rvia l>')r al llenç. ¿No seria excés 1 xió amb t<>ta la resta de la seva quen el sentit esp1myol de la seva qual s'anuncia al cinema cUrqulnaos attut,;m a 18. seva tonna.cJo mtel-lec-, de modèstia portat al temor de no època.
música o de la seva poesia 1 es tro- na», el que fa pensa1 er el superb
tual ontamca. Per aquesta ca~. satisfer anhels espirituals de perEs clar que en el llenç 1 en el tea- ben de sobte amb el nervi trama de cnodal _:e temes que ofereix el nostre
llegeix amb pr~íeréncla aquest ldlo- fecció? Sense dubte, 1a seva lnadap- tre a'ha unit - la majoria de les la dansa 1 de la cobla flamenca.
folklore al llenç.
ma. Dlcke~ 1encanta per la seva¡
taciò n aquest assaig va obeir a vegadtt-el «cante hondo» amb l'es- 1 «Era Slmón en ! pucblo el único
.
1
estar desplvt;ada en l'ambient nou, panyolada, l'espanyolada feta a
enterrao ...J
el mateix punyent
En veure KLa. hija de Juan Sunón»
1~uerra despladada • la hipocresia
<:golsme. ,
·
cosa molt lògica pt.rquè la seva mu- panya, la pitjor espanyolada. El xa- ritme de mort de la nostra millor hom comprendrà fàcHment quants
Practica l equltaclo 1 li agrada. el I sa fins llavors havia estat Terpsico- r. el pObre, el tiple, la pinta. e:.S poesia clàssica. De Bescan, de San- ~x1ts com aquest es pot esperar de
«golf)), el qual no exercita perquè ho re, no pas TaUa. El fet fou que va. ulls negres, el dramol, ... s'han Unit ' ta Teresa, de Montemayor, de Ml- la cinematografia espanyola, sl es
fa molt malament. La forma. en qué ' remmcla.r «per sempre» a tot altre ent<>rn del «cante hondo» Fet alxf 1 I ra de Amescua
!'honradesa I
fa ressaltar el que eua est101a de-¡intent
I
·
·
... D'aquelles altres porten a terme amb
h f + Filmòt
fectuòs dona. una gran valor àe sin·
,
,
. 1 vest, aquest l!'ènere no té justifica- cooples» de Jorgc •..a:ar.rique que pla.- amb 1a rique:.a. com a. e
ono
.
I Però la fermesa d aque:;ta
ció·
naren en el món com un llarg hura- amb aquesta meravel•a del nostre
ceri tat ' a 1es seves dec1aracwns.
d lsdec1sló
j
L'atrau amo tenda suggestió la . resultà comparab1e a 1a e
uraPerò el secret no està a trans- cà...
art hi.'lpànic.
•
•
1 ments d'amor etem. Uns anys descomêdla, 1 sent per l ob.ra de Bena-I près, a Mèxic, .ntoni Moreno posavente venera~ló. El seu 1deal suprem va f1 a l'eternitat de tals propòsits
-afirma- -sena posseu nqueseJ> ,IJtlr l1 1a convemenc1a per tal que actués
tal de ded1car-se a represe~tar e~ 1 en una pelllcula que éll mat~ix ana-l
~ed1es per pur plaer de 1espcnt, va a dirigir. Des de Bavors és el cir :Yo es, sense cercar cap remune- 1 nema el camp dels seus triomfs.
ració al seu treb.lll, però. semp.-e que
Ha treballat amb Buster Keaton
un autor de la categona de Bena.- 1 Nelson Jeys a Londres; a Hollyvente co~agres prevtament amb el wuud amb Jack Hoxle, per· a la «UEl més bnHant esdeveniment social d'a·
seu judiCI un .aler del qual ella no !versal»· 1 per .1 la «FoX» en pel:l1questa temporada.
es cre•· dotada, per la qua! cosa en- ~ules de' tant d'èxit, ent~e altres,
1
veJa a qui Ilo pot ostentar.
1 «El últ1mo varón sobre la tlerra» 11
.No !a seduelX. en canV1 . el que ella «Primavera en ot<>ño)), adaptaeiò de
a nomena «teatre fnvob1, mcloent en la comèdia de Martinez Sierra, de
presentarà en coHabo raci6 amb la revista
aqueqt concepte la revista, i menys la qual era protagonista la nostra
"Brisas", un espectacle fastuós
a ,!!;;:,panya, uao1tuada com esta .a Ja eminent compatriota Catalina Bàrgrandiosltat espectacular, a 1a r1qu~- cena. per a les tals creacions té
sa ~astuosa. 1 alS alardons de compll· Hllda els mP.s fervents encomis.
1
cac1ó escèmca que aquest gènere resol tan brillantment i magistralment
Entre nosaltres ha mterpretat «La
a l'estranger sobretot a Nova.-York. tra vlesa molinera>> 1 recentment «Po( VErnperadriu de les musicals)
Ent tas• n 'de Ja musica Hllda Mo- deroso caballero)). . En l'actualitat '
In ter pretada per
us ""
•
centralitza «lncerhdumbre». Està I
reno es mostra poc int~ressada per molt satiSfeta del seu paper en a.}¡¡, peHicula musical. Opma ~ue . l'art questa pe.l:lioula, oerquè te sltuacwns
que d eixarà oir l'encís de la seva veu mera ve·
Urlc ptu te el seu marc. ap.oplat a interessantlssimes que harmonitzen
llosa en belles i melo d ioses cançons.
1~ sala de concerts .o a 1 escenari de amo eis mal.ISOS predominants de! seu
1 òpera, 1 en localitzar-lo a. altres temperament a.rt!stic, la qual cosa
i
mt.Jans li sembla una mistülcac~ó. I li permetrà una assunilac1ó perfecta
Amb tot, estableix una excepció da.-¡ dc 1 psicologia del personatge,
la m illor parella de ball d el m ón, c read ors
quest seu enter! general a favor de
a
de "LA CARIOCA" i " EL CONT INEN·
cuna nocbe de amor», 1a creaciò c1Declara que pensa romandre detlTAL", que ens captiv aran una vegad a més
r.ematogràfica de Grace Moore, 1 nltlvament a Espanya, on espera do- la d arrera en la'ctua l tempora d a - a mb
qua:iflca de meravelloses l'obra t nar a les seves activitats cinemato·la seva protagonista.
, gràfiques incessant ocupació.
e ls seu s balls e n follido rs i a filigranats.
Amés:
I

1' o el progrés d'una tècnica espanyola·LA MORT MISTERIOSA DE
THELMA TODD, LA «VAMPING
VENUS» DEL CINEMA

....

I

LES ESTRENES

··1
!

«El héroe público número 1)

I

I
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I

Es

I

Avui, nit, al

'·lll•J~r.!
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~
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1ame
de Mil

lli'~

daecló

Infern
la
18'
18'

DISco
Sora d

18'3~

I», d
RADil

:e~
li'3

bq

RADIO FILMS S. A. E •

I

I

IRENE DUNNE

I

FRED ASTAIRE

I

GINGER ROGERS .

PERE RODRIGUEZ
d esfila rà e ls d arrers models d e la seva segon<•
coHecció d ' hivern.
P reu únic&

Pessetes 10

Un film Ràdio••• naturalment!

Im p ost inclòs

La millor producció del
TENOR DE LA VEU D'OR

WARNER BROS.
FlRST NATJONAL
presentarà el

DIVENDRES, DIA 20, NIT
€N SE SSIO DE GALA AL

~

La producció de
MAX REINHARD T

EL SOMNI D'UNA
,
P flODUCCIOn

NIT D'ESTIU

,

FllHOEOno

S olamen t per un nombre limitat de sessions
LES LOCALITATS PODEN R ESERVAR-SE
DES D'ARA
oea!
Nota : Aquest film no es proJec·. arà en cap alÏe Jtelll"
de Barcelona i la seva provín cia fins • ee
bre de l'any ,·inent.

Amb l' actuació per:;ona l d e

CARME AMAYA ( La reina de Ja dan:oa eapa nyola)
ttmn que serví per a con~agrar R omer o de Torres, com a
pintor, Falia i Granados. c om a mú~ics. Boscan i Garcia Lorca
com a poetecr, h a servit també a la cinematografia n acional, p er
n as~olir la seva obra mé!l artística i m e ravellosa

El

Art, bellesa. espectJtcu!J.rilat I . ¡per què no7... nolel bOniQUG$1. Ei tracta oc ~ t.ao;tu~ de t'a;t:;
Fll"'t quo 8$tl a punt d'arribar a Baroelona

~

!'11111

El diari de la o.lt·: ULTI.ftA HOR.tl l

s

111

la humanitat

11 DE DESEMBRE DEL 1935

.,ecAE ,

Suèclat. Conferència per Alfred Ga..
Continuació del programa
de cUscos.
20'45:
Noticiari des de la Red.ac
ció de lLa Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderlea,
valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la Ca..
tedraL - Servei Meteorològic de la
Generailtat de Catalunya.
21'05: Orquestra de RADIO BAR-

RAD I O

VELA. - El pailebot «Perdo Comte», amb efectes, cap a Eivissa.
SORTITS AL PORT DE VALLCARCA. - El vaixell espanyol «Villamanrlque», amb ciment, cap a
Gijon 1 escales.

llard. -

*

emissió Ràdio Barcelona
(]NIO RADIO, S. A.

~1

AERODRO~l DE L'AERONAUTICA NAVAL

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA • VENDA - CANVI

1- - · -

Procedent

de Madrid, a les 11'05,
rJtOGRAl\1A PER A AVUI,
arribà. l'avló postal espanyol «DouDII\IECRES
glas 22», amb correu, mercaderies
. Prtmera edlc1ó de «La Pa- CELONA.
21'30: Radloteatre de «E A J b. i deu passatgers.
fl5' Oiar! radiat de RADIO BARProcedent de Stutgart, amb escaEI sainet en castellà en tres actes,
,ul~NA. - DISCOS.
Ct1- . Segona edició de «La Pa.- o:iginal d e Carles Arnlches, que les a Ginebra 1 Marsella, a les 15'07,

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DB
CABALS, MAQUINES D 'ESCRIURE 1 DE Co-

MAu~lu:

Passeig Cie la Caatoll&na 14 - BARCELONA. Vla Lalete.n&, 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
CADIZ • CANARIU
Sortides setmanal& ea dissabtes a lel 12. Efectuaran el servei lea motonaut
uCIUDAD DE SEVILLA• I aV ILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
PALMA DE MALLORCA
Bortlde~ cada dia (llevat els d1wnengee). de Barcelona I Palm&, a 181
820z..¡A. Edició dedicada a les co- porta per titol: «Las doce en punto». arribà l'avió postal alemany · «Jun21
nores
per
lea
motonaua
kers D-Apon, amb correu, mercadec CIUDAD DE BARCELONA• 1 «CIUDAD Dl PALMA•
~ Diari radiat de RADIO BAR- Direcció: Cèsar Angel Monedera.
SERVEIS REGULARS ENTRE f ARRACONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
22'05:
«La Paraula». Emissió de ries i un passatger.
t' u~ catalanes.
DE
MALLORCA
BARCELONA • MAO 1 BARCELONA • EIVISSA
Procedent
de
Marsella,
a
les
16'35,
II)JZQ • senyals horaris de la Ca- les deu 1 cinc del vespre. DuectaLUHA COM.I!:~UlAL AMB E&:ALES A '1'01'8 U.S PORTS UE LA MliDJ.
f-·
ment des de Madrid. Continua- arribà l'avió postal espanyol «Fok- TERRA NIA NORD U AFRlC'\ , CAN ARlES - SOrtldea Qulnzena!a tte Barker 5 Ec-Ahh», amb correu, merca- celona el8 d.IJOUS WNlA COMERCIAL BILBAO • CADJZ • CANARJ.ES AMB
~. senyals horaris de la Cate.- ció del Radloteatre.
ESCALA A TOTS ELS PORTS D.tL NORD D'ESPANYA - SOnldee setma.
23'30: Transtnlssió des del Gran deries i passatgers.
; : servel Meteorològic de la Genal.8 de Bilbao ela d1JOUII. LlNlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
Sortí, a les 8'12, l'avió postal ale- l TERRlTOR18 DE LA UOlNEA ESPANYOLA !FERNANOO POO) - SOrPrice.
Reportatge
del
cnmp1onat
de
~itat de Catalunya.
Stutgart, amb escales a Marsella i tides el dla 17 de cada mea amb escale& a Valêocia Càdlz. Las Pa.lmaa, santa
cCatch as catch carn.
Cruz de Tenerife. santa laabel de Fernando Poo. Bata, Ko¡o I Rlo Benlto
24'-:
«La Paraula». EmisSió de Gine bra, amb correu, mercaderies 1
1\UGDlA
oela val&e!IJI
«DOMIHE• I CIFERNAHDO POOa
¡2·-: senyals horarls de la Ca- les dotze de la rut. Darreres 1nfor- deu passatgers.
MELILLA
SorU, a les 12, l'avió postal espa- LINIA REGULAR ENTHI: BAHCELONA • ALACANT • ORAH
¡edftU· - SeCCió Femeruna.-Mú.slca macl0ns.-Contlnuació de la TransYILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•YERSA
nyol «Douglas 22 Ec-AaYJ, cap a Sortides de .1:1arce10na
missió.
teet.a en djSCOS.
caaa dlwnen¡e a lea 8 norea: d Alacant. ela d.llluna:
Madrid, amb correu, mercaderies 1 d'Oran, ela d•me.rta; d'Cran cap a Alacant. ela d1m1U'ta 1 d 'Alacant cap a
24'30: FI DE L'EMISSIO.
~t . 30 : «Plat del dla», del RestauSarcetona. ela dlmecrea
1!l passatgers.
t 'fivoll. - Continuació del proran de diSCOS.
BASE AERONAVAL
~: aCOcktaU del dia», de Pere
Programa per a avui, dimecres
Sort!, a les 7, l'hidroavió postal ita~cote. - Continuació del progra12'-: Obertura, senyals horaris
lià <<Sa\·om I-Onda», cap a Roma,
de disCOS.
múSica variada en discos.
amb escales a Marsella i Gènova,
~
SOBRETAULA
14'30: FI de l'Etnlssló.
amb correu, mercaderies 1 set pasJJ'-: cCoektail ~·avui.», del Res19'-: Obertura, senyals horaris 1 satgers.
&a~Jl"nt Bra.sserie Tívoli. Progra- mUSica var1ada en discos.
de ruscos . variats.
19"JO: El disc d el r a diooient.
IJlliJ3'10: CoÍltzaClODS del Bors! del
20'-: Cotitzacions.
PEL·LICULES - PATHE BABY - MAQUINES
¡nat!. - continuació del programa
20'05:
Mus1ca variada en discos.
FONOGRAFS DE TOTES MENES
DISCOS, eto.
de dJSCOS.
21'-: Noticies locals 1 Servei Me)3'20: Informació Teatral i Car- teorològic.
teller3· - COntwuació ed1 programa
21'-:
EmisSió de Radiobenètlca.

SIR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414
Telèfon 30422

Carrer Nou de la Rambla, 11 • PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
MATRIU ' IMPDTE.NCIA
OIATERMIA • Dlreotor1 Dr. Riu Porta consulta, 11 a 1, 4'30 a 1. f, 10 a 1

Emissió Ràdio Badalona

APARELLS
FOTOGRAFICS

13'30:

Cartellera de Cinemes, per

avui. dimecres, dia 18 de desem-

~. del 1935.-Continuacló del pro-

¡rama

de discos.

14'-: «Diuen els periòdics», a càr-

rec d'Eduard Girbal Jaume. -

uBut;.
1Jetl Oficial de la Generalitat de CatalunYa». Sumari del número publicat avui. - Actualitats Teatrals I

)411Slcals.
14'30: «El fet dél dia», per Joan
Aiavedra. -

Continuació de les Ac-

&ue.lltats.
14'56:
A J b.

Borsa del Treball, de cE

15'-:

Sessió Radlobenèftca.-Dis-

oos escollits.
15'15 : «Lil Paraula». Emissió d'un
q¡wt de quatre de la tarda. Direc-

tament

des de Madrid. · Informació

4e Madrid 1 generaL
15'25: Directament des de la RedaCCió de «La Paraula», a Barcelona.
Informació local. -

Continuació de

la Sessió Radiobenètlca.
TARDA

La mar i l'aire

I

..

s

(prop RamDlea)

Preus baratíssims

S. en C.

relèfon 14237

BAR C E L O NA

SENYOR ADMINISTBADOB

o•

SERVEl ~PW SETMANAL ENTRE dARCELONA 1 Bn..BAO
60rt1aea ca<la DIMECRES a I& nn cap Il. Ve.JénCIA, Alacant, MAla¡&,
Sevilla. V1¡o. VU1a2r.u-CJa. Coruuya. Musei. Santander 1 Bilbao
Alternant;..se lea escales ae
l'JU"re.gona, l;euta 1 l:iuelva caaa <lues setmanea
&n' Carlea 1 · Ferro! caaa duea setmauea
SERVEl CORH.'El'il ENTH.E t:SAH.Ut:LONA 1 .I:I.LLI3AO
caaa. duea se~ll.UUlea
Sortldel ela DIVENDRES a la nt;, cap li J:arra¡oua, t>ant car)es
Vlne.roc. V&Jéncla, Owlera, Alacant. ca~·tagena, A¡¡uuaa, Alwerla MO:
Wla, AíotrU, .M&Laaa. ueuta. uaaJZ t>evlila, liuelv~~o, Vl¡o, MarUÍ Vl·
uaae.re1&, Ferro1. uorunya, Avues. Musel l:lan~auaer. tsuoao , t'WJei
SD lea hn•ea rapld 1 corrent a aàmet càrre~a per a l'au¡rer. Larnux,
OaaablanCil . arun trausuordamt:nt a MàlaJ¡a, 1 te.mne per a. l'llla
Crlatlna 1 A.vamoute, amo transooruamenç a Huelva
SEtW&l .I!:N'l'H.E HAH.CELUN A, l:>t."l'.ll. 1 MAW:I&..LA
Sortides QUJnuua18 e18 diJous Cllp a t>ete 1 Marsella
!:lervel QUillZene.J cap a. UE~UVA
La ~e¡a ea rep al rlhglaau ae ta Uompa.oy¡a Mou ae¡ Reball'
relèton 1::1685

la limnanílat·
Serviu-vos anutur w meva subscrtpctóa LA BOMANlTAT

Nom ••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..,.

a com.ptar ela Cie •••
Domtctlt

=
=

I

-

-

1

I

CLIN ICA

w ......

••J ..........., ............ ••• ••·

SERVE! .I;(.ApW OA.P AL 11RA::>1L 1 PLAr.'\

per moto-trausatlantiCS oorreus espanyOla
l:)orttaes tilles cada. :u dlea
Cap r. SANTOS, MON lltVIO~O l BUENOS AIRES &or~IIà el dla 17
d" desembre del l\Jaó, la m.agn111ca motonau

t..tt ... ••• ••• ••• ••• .,. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Pobtactó ••,

VENDA

~

••• ''-' ... ••• ••• ••• •,. ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• u..•

«CABO SAN AGUSTIN»

U3l¡natura o se¡ell c1cl slfoscrlptar)

I

•

que admetra pas¡¡atgera 1 mercaaertes
La càrrega M rep tina "" vetlla de! ala ae SOrLJCia, a l tln~lado núm 2
del Moll de .l:lalears · Te!eloo 182'14

D'ENCENEDORS

CONSIUNA'l AH.lli;

CASA SUBIROS .

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

136511..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.!1

Hospital, 42-T.

I

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Per error tnvoluntart, han estat
expeses
2 • OO O
partlclpaclone
<i'uua pesseta del número 34.194
del sorteig de Nadal vtnent enlloc
de 1.000 pessetes que s'havien d 'ha·
ver expés; per aquesta causa e~
posaeidortl de les dltea participaclons Jugaran en el número abana
esmentat cinquanta céntlms en cade partlclpacló: els altres cinquanta céntlms els Jugaran en el número 16.834. Ela que no estiguin
conrormes poden passar pel ctomlcill del senyor Joaquim Brobo,
carrer del Sant Crist, 3'1, pr1mer,
primera, on els sera tornat el seu
Import, ttne doa d lea abana del
sorteig.

_
,-

RAOLA~

•

<patents.daJ
Gèneres de punt; mltgee PER RO
(de garantl&)

A VIS LOTERIA

passatgers per a aquest port 1 24 de
trànsit i amb càrrega general 1 de
trànsit, el motor postal espanyol
«Cabo San Agustln»; de Palma, amb
correu, mercaderies 1 101 passat;.
gers el motor postal «Ciudad de
Barcelona»; de Glasgow, Bllbao, G1jon i Alacant, amb càrrega general
i de trànsit, el vaixell «Atxurt Mendi»; de Londres, amb efectes, el vaixell danès «Randi».
Vela.-De Castelló, amb garrofea,
el pailebot eMana Rosa»; de Tarra..
gona, amb càrrega de trànsit, el
pailebot «Abel Matutes» ; de Vlnaroç, •
amb càrrega gener al el pailebot «Trinidad Concepción».

Programa de discos.
18'-: Progra ma del Radloolent.
DlSTA~ClA
NAVEGADA
Dl&cos a petlc1ó de senyors subscriPDEL!) VAIXELLS SORTITS
&ors d e RADIO BARCELONA,
AHIR
18'30: Suplement de «La ParauFóra d'hontzó es troben els esI», dedlcat a la Secció InlantU de
RADIO BARCELONA. - Rondalles, panyols correus «Ciudad de Barcootes, consells útils, etc. - Conti- celonall, amb passatge i càrrega genuació del programa del Radiooient. neral, cap a Palma; el «Fernando
li'30 :
eLa Paraula». Emissió de Poo», amb passatge 1 càrrega geneb quarts de vwt de la tarda. In- ral, cap a Santa Isabel I escales
<Pernando Poo); 1 el cCa bo san
hlmacló geneta!.
sit 1 amb passatge i càrrega general
U'Ci: COti~~)tms <1e monedes.
Agustirut, amb 24 passatgers de tràn~lT
1 de trànSit, cap a Buenos Aires
20'-: «l'.a ,Paraula». Noticlart es- escales; l'alemany «Euler», amb càrportiu. Notlclari d ' Aeronàutica, a rega general i de trànsit, cap a
càrrec d'Alfred Domènec Navarro, Anvers, Brema 1 escales; el nordapUot aviador. Programa de dis- m er1cà. «Joies», amb càrrega general
cos selectes.
I de trànSit, cap a Gènova; el da..
2o·so: uLa vida d'un sobirà mo- oés «Estland!l, en llast, cap a Sa.dern I aemòcrata, Gustau Vè. de laum R1ver.

16'- :

ADA!~:

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

tasanova, núm. 3• - Telèfon 3HD2

VAIXELLS ENTRATS
De Gènova 1 Marsella, amb dos

36, SOQUERIA, 38

OBJECTES DE PLATA

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

L'organltzllrió més formidable d'autocars de gran lt..Xe Preus reduits.
Servei impecable

\

· Ferrer Batlles

JOIES- BKILLANTS

lamon Anro

13'55: crttica d'estrenes de Clne¡nes, per J. Cuesta Ridaura. <Even~).

RELLOTGES

Autocars i Autoòmnibus

22'15: Notlcles de Premsa des de
Madr1d.
22'30: Jazz.
23'-: Fi de l'Emissió.

Camiseria - Corbateria

PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES

Excursions i viatges
NO OBLIDEU

VIES URINARIES

CLINICA GALLEGO

12

de diSCOS·

BARCELONA

VlA LAl.ETANA, 'l

1-

CC IO D!IANUNC IS PER PA

L

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descomp1e

.'

-
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I DEMANDES
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11

HABITACIO per a sen>u•c .. a, IUuuveuaent., te..
letuu. couton. .l"rance.¡c
La.vrct, 1tl6, entres., la.

uro1

CASA

PARTICULAR
dls~w¡¡¡da
oterei.X llvLlca uanltaclo matrl.mont, con1on, penato oom.
pletu.. LlOC centrlc. Teleten 22883 .

cuulor~auu.

ll.KC Wt<UJe.f, 1)8U1>IO COW·
r,.1et.11 aes a e ¡¿6 1)1.1::.8
w~~ . a1ana o;¡¡¡ ato o Ph::s
~Udluers, tl, pril.l, vwp
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El senyor Ulled i l'alcald¡Q
de Barcelona

Els empresonats reben una
infinitat de presents
PUERTO SANTA MARIA
Puerto Santa María, 17. (Del nostre corresponsal). - Arriben continuament d'arreu de Catalunya mostres d'adhesió 1 cordialitat envers
el senyor Companys, Lluhí 1 Comorera. Ha estat aci el senyor Vigo, que
lla visitat els !llustres empresonats,
als quals ha murat un document
d'adhesió 1 d'entusiasme dels organismes 1 personalitats republicanes
dc l'Empordà.
Donem, a continuació, alguns telegrames d'entre els molts que s'han
rebut: del senyor Pere Vicens, alcalde popular de Torroella, en representació dels republicans d'aquesta
població. Del periòdic «Foc Nou», setmanari comarcal de tots els Centres
d'Esquerra Republicana de Badalona,
Sant Adrlà 1 Santa Coloma de Gramenet. De la Comarcal d'Esquerra
Republicana de Ja conca d'Odena
(Igualada); del Centre Republicà
Autonomista, de Salas de Pallars;
de «Joventut>>, de Llavorsi; de la
«Joventut d'Esquerra Republicana
del Districte Primer»; de !'«Ateneu
Republicà de Gràcia», i del nou Consell directiu del «Centre d'Esquerra
Republicana», de Santa Coloma de
Gramenet.

ELS PENALS DE CARTAGENA
Cartagena, 17. (Del nostre correscorresponsal). - Durant la setmana passada visitaren els consellers
senyors Barrera, Esteve, Gassol, Mestres, Pérez Farràs, Condé i Torrents
les seguentes persones: senyor Artur Juant, industrial, de Barcelona;
senl'Or Emili Vivó, redactor-corresponsal de LA HU!I1ANITAT a La
:Bisbal <Girona); senyor Pere Regalado 1 senyor Silvestre Bust i Beltràn, capitans de la Marina Mercant,
de Barcelona; senyor H. Costé, de
Barcelona; senyor Joan Banis, viatjant, de Barcelona; senyor Angel
Garcia 1 Simón, de Ciutat Reial;
senyor Joaquim Gras, senyor Oscar
Fulguera 1 senyor Marti Ros, viatjants, de Barcelona; senyor Vivià
Saura, de l'Algar (Cartagena); senyor Pau Segado, de Cart.agena; senyor Sebastià Codina, de Terrassa;
senyor Josep Garcia 1 Pérez, de Cartagena, 1 senyor Josep Maria Alva.rez, de Cartagena.
i\IALALT
Es troba millm·at en la seva malaltia el tinent de la Guàrdia Civil,
hospitalitzat a l'Hospital de Marina,
senyor Terrens.
Han estat rebuts telegrames d'adhesió 1 simpatia de !'«Ateneu Republicà de Gràcia», de Ja Comarcal
d'Esquerra Republicana de Conca
d'Odena i del nou Consell directiu

ELS ACTES
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ACTE DE ~ESQUERRA
EN PPE~ARACIO
El diumenge ;,ment, ESQ UEII·
RA REPUBLICANA DE CAT/\•
LUNY A celebrara un acte polltlo
en un dei'S locais més espaiosos
dl! la ciutat. En el transcurs ae
la setma na s'anunciaran el .Iac
I oradors que ht prendran part.
~

TEATRt- PRINCIPAL
GAeAOF.LL
J~l diputat
MARIA RUBIO · TUDURI
donarà U1!9 conterencla el
a·Yui, dimecres, a les 10 de la
111t, s• •br" el tema
CATALlJNVA DAVANT DE..
NOH GOVF.RN
-

-:>--

TEATRF MU NI CIPAL
FIGUERES
Acte d'AtlrmllC'J t<kpublJcana
uemà, diJous. a les 10 de la ni.,
t'ex n11n 1stru

liARL.ES

<tlcatd., p opular
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SUNYER

Tema:
UN PARTi'l 1 EL MOMENT
POLl TIC
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Dissabte, dia 21. a les deu de IJ
nit, <.:Onferèncla a l'ATENEu
OBRER l.ATALA D~ SANT
ANDRE lJ
pel dlpulat at t'arlawent espa
ny ol En
MAR IAN RliB~U 1 TUDURI
el qual parlarà sobre el tema:
Ni:CESSIT/\T D'UN FRONT
D'ESQU ERRES
v-

CASAL REPUBLICA
DE :.. POBLET
Demà, d1a 19, a les 10 de la nit,
et diputat .u P•rlament catarà
M.\Rï ROL'R ET
.1onara, a I es1.atg d'aq.Jesta
entitat Valé:.acl?.., 458, una conferènc.a 'IObre el tema:
L'ESC OLA DE LA REPU BLICA
.)---

«LA FALÇ»
Demà, dia 19, a les 10 de la , ,,,
C1 vacat d J, 1 rtounal de G:t·
•1Ulhcs Const1tuc1unals senyor
ANTON M. SBERT
d:.Jr.ara un¡. •nten·.llCla sobre:
LES GAHANTIES
CONSTITUCIONALS
DE L E.i TATUT
JOVE~TUT
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ACTUACIO VAL ENC IANIST41
A.tdana. :1. t!Ulrcsol tectificl teatre Oump¡,,, Dema, dia 19, a
les deu ae la mt, conferència a
càrrec ctel PU·Jl!cist.4 JOS EP M•
FRAN!:ES, sobre:
LES GERMANIES
DE VAt.ENCIA
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del «Centre Esquerra Republicana»,
de Santa Coloma de Gramenet.
PRESENTS

Amb motiu de les properes Pasqües, reben un sens fi de presents
els nostres estimats presos.
Marcial MORALES

A visitar els Penals
EI nostre volgut amic Francesc

Munta.né, segon alcalde popular
d'Hospitalet, sortí dissabte, al vespre,
cap a les presons de Càdiz 1 Pamplona, el qual porta un sens fi d'adhesions 1 salutacions de companys 1
amics del Baix Llobregat per a tots
els presos i, principalment, per a
l'ex President, senyor Companys,

anten.a
La política camboniana torna a
tenir a Madrid un ambient de recels i de crítiques. Tot ha estat
sacrificat, la pa1·auza, els tractes,
la decència, a un sol objectiu:
evitar la formació d'un govern republicà Maura (Cambó embolica
la troca parlan; d'un Govern aquerrà) que amb la dissolució d'aquelles Corts que votaren la Llei
del 2 de gener, hauria retornat a
catalunya les majors facultats autonòmiques.
Royo Villanova somriu davant
la fidelitat de Cambó a la política
cambonista. Lliga Catalana, amb
les seves clàssiques maniobres ae
trair sempre eb seus coaligats, ha
¡et enrarir en contra seva l'ambient madrileny. La poca confiança que havia guanyat entre certs
sectors dretans ara l'ha perduda.
Els moixanes de Governació, en
vigtlies electorals. bé valen una
altra traïció!
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La darrera facècia de Cambó,
en forma de nota política, ens
dóna un tast del que esdevindrà
en la prop.::m campanya electoral.
Quan encara no ht ha nt el caldejament d'un mftlng electoral èe
l'enemic de Lliga Catalana, aquesta ja mostra l'estat moral
desastrós en què es debat. La ¡e..
bre que descobreix la citada nota
ens dóna la mesura del pànic que
els causen les esquerres t ens mostra el to desinvolt amb què discursejaran els lligaires. A la Lliga ja
no tenen cordat
Ja tenim la frase característica
de la febrada politica perquè passa cambó. Els nostres lectors recordaran, sens dubte. l'aparició en
escena de l'anarc:uista de Terrassa. Cambó ara el ressuscita, l'amplia i el multiplica fins a fer-lo
tota una collectivitat: els partits
d'esquerra, són ara, els anarquistes de Terrassa d'En Cambó.
Calia evita1· l'entronització (]e
les esquerres, puix que aquestes o
haurien impossibilitat les eleccions
o haurien establert un poder dictatorial, ha escrit Cambó. Ja tenen consigna eh lligaires. L'anarquista de Terrassa ha jet cria,
tots els republicans d'esquerra són
fills d'ell per ordre de cambó.
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¿Qu¡ es capaç de jer desembarcar els radicals dels seus càrrecs?
Bastarà qui-sap-lo. A la Lliga 't
1La sortit u11 mal gra que només
podran guarir amb una operació
més que quirúrgica.
Feu-vos-e;z càrrec, ccillustres amicS», s.:;n els darrers baluards/
Ja no ht tornaran mai més.
HI podria haver un tractat de
pau. L'Alcaldia per a la Lliga i Et..
xampla per a Ulled. Al cap f a la
fi l'assalt a la vara potser només
obeeix a unc: maniobra estratègica per a despr ·s jer concessions
patriòtiques de cara Eixampla, els
amors, all, tradicionals ulletians.

El CONFLICTE DELS MINERS
ANGLESOS
Londres, 17. - Avui es reuniran
els patrons minaires amb els representants de la Federació de Treballadors de mines per tal de tractu
de la soliicitud d"aquests sobre-augments de sous. Hom té la impressió que aquells faran algunes ofertes.
El Comitè executiu dels minaires
ha estat convocat per a aquesta nlt
a !1 que pugui escoltar l'informe dels
representants que assisteixen a la
reunió ami) els patrons
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Alúr al migdla el senyor Ulled
va rebre els periodistes en funcions
d alcalde per primera vegada.
-Us he cridat més com a companys que com a alcalde, per dirvos que ocupo aquest lloc interinament per mandat de la Llei. M'ha
correspost ésser alcalde d'una manera automàtica, i tinc la vara en dipòsit fins que el Ple faci del lloc
el que consideri per convenient.
-I el Ple se celebrarà aviat?
-No ho sé. N:> he tingut ocasió
de parlar amb els caps de minoria
1 ells són els qui ho han de determinar.
-Es que queda pendent el Ple del
Contracte de Tresoreria...
-Si, però jo no puc determinar
res. Ab1r es féu l'obertw·a de plecs
del concurs, millor dit, del plec, puix
que només s'ha presentat un concursant, el Sindicat de Banquers de
Catalunya. Vaig demanar al senyor
Jaumar <;le volgués presidir l'act-e,
jP, que era aquesta una qüestió que
corresponi..~o al seu mandat, però, per
raons de delicadesa no va voler acceptar 1 es va ter sense ell.
-Però, senyor alcalde, sl no es !a
el Ple abans de primer d'any, segons el contracte vigent, caldrà cercar una fórmu!a per a fer la pròrrega, no és Ct)rt?
-No sé, no sé. Ja veurem.
-Ara - va continuar el senyor
Ulled- voldria fer un prec al company de LA HUMANITAT. Voldria
demanar-li que rectüiqués unes afirmacions que fa, segurament portat per la posici política o per mala
informació. En la seva informació
ve a dir que jo sóc alcalde a causa
d'apetènc::s meve.> de poder, I això
no és exacte. Jo sóc aci perquè em
correspon automàticament pel lloc
que ocup&va i per la dimissió del
senyor Jaumar. L'alcaldia ha vingut
n les meves mans sense que jo hagi
fet la més minima cosa perquè fos
així.
Com poden veure els nostres lector=, hem complagut el senyor Ulled
i publiquem la seva rectificació. Ara
continuarem reportant la resta de la
conversa, amb les preguntes que el
redactvr de LA HUMANITAT li adreçà respecte el particular.
Prtmerament farem constar que
el senyor Ulled pregà a. tota la Premsa que rectifiquessin també el que
havien publicat tots els periòdics
-6Cgurament per una mala 1nterpretació- que ell havia estat conferenclant una hora i mitja amb el
senyor Lerroux per tal de cercar una
solució perquè el senyor Jaumar no
abandonés l'alcaldia. Aquesta hora
i mitja -digué el senyor Ulledamb qui vaig parlar-la, va ésser amb
e.•. senyor Jaumar i no el valg poder
convèncer.
-I en comunicar amb el senyor
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1o~re la [arta militar ~'A~inínia

per a la defensa de l'esperit dd
pacte.
En els fronts de batalla s'ha pet·
dut la fe en les solucions dlplom&o
tlques. Itàlia prepara la seva ofensiva al front del Tigré 1 nombrosa!
obrers s'han concentrat a primert
Unia per als treballs pte\Un\na!J
de les futures operacions. En tl
sector d'Ogaden les forces abissínies
agrupades a Annele efectuen l'enllaç amb les tropes de Sitoura Sir·
fasa per a intentar voltar les tropes feixistes enemigues, projecte que
quedarà posat a la pràctica aquesta
mateixa setmana.
SERVAND l\1EANA
Capità d'Aviació
(Prohibida la reproducció).
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Un dels exonerats pel partit radical per haver acceptat un alt
càrrec pregunta perquè r.o expulsen del partit la colla de gestors
que malgrat la guerra al nou Govern jan el sord t continuen.
Nosaltres contestare1n per Don
Alejandro. Si la Ceda no vol els
Zerrouxistes i aquests s•enjaden
amb Portela, què passarà al Partldo en aquestes eleccions? No és
hora de jugar amb joc. Bé que es
pronunciïn algunes frases, però
d'això a dir: fora tothom!, ui, si
n'hi ha de camp per a córrer! F:s
més, {..li rzssegura al «caudillo»
l'èxit d'una retirada dels llocs de
govern? Quant:; se'npassarie1t per
a no perdre el càrrec?
Molt de compte. El ministeri de
la Governacb és una cosa molt
seriosa en segons quines èpoques.
Després... la sang no es pot tomar
aigua en un tres i no res i Don
Alejandro té en el nou Govern algrmes bones amistats.
Fa molt bé Don Alejandro. Que
110 es precipiU ningú n dimitir.
a
lli haurà tem ps·

EL «Vt[L» M""ASS'ARTK
La dlmluló de Masaryk crea greus problemes en la vida de la gran democràcia txeca. Esperem oue el
ble pals pugui continuar la ruta del seu dMtl. - Les fotos reculh!n moments lnteressantlssims do
vida públloa I pr1vada del gran President, A oava ll, en una parada ml lltar En la PttU camperola amb
petits n4ts estima ts. A olutat, en una desfilada d'honor. En conjunt, una noble vida dedicada al bé
seu poble
(fotos Sàllchez Català)
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Provisionalment" ha estat atorgat
el contracte de Tresoreria
Lerroux no vàreu parlar
rulss.ió dels consellers
de •a et,
no són d'elecció P<lPular~dicaJs q
14
-El senyor Lerroux en
gar que ens quedéssim 8 va llre.
l'hem atès, perquè con~Jern~altte.
nyor Lerroux, 1 considere~ tl se.
tres, que aquest Ajuntame n~
polític sl no de coHaboracl~t ~.o la
Ajuntament que es va fer · <...\. "ll
teliigència dels partits i no
U¡,
de dimitir.
11t:l!l
-Ni dimitint els conseller
8 raQl.
cals de la. Generalitat?
-Ni així. El càrrec do co~
de la Generalitat és de co ~eUe,
del President 1 per tant m%ianc;a
dimissió, el que han fet' els q~
llers d'aci el davant, ha estat canse.
e: seu cànec a disposició de qIlO~~
d'atorgar la confiança.
UI ...
-I escolti. El Ple en què di·
s'haurà. de nomenar alcalde f:~~~~~
&bans que siguin indicats' e~ ...
han d'ocupar els llocs que han ~
xat vacants els consellers de "'1a
Ceda?
-No li ho puc dir. Això pedèn l1t
tots 1 no dc mi.
I ens vàrem acomiadar del seny
Ulled, amb el propòsit de ter o:
rectificació que ens demanava ~
qual cosa hem complit, però amb tl
r.ostre criteri fet respecte el Que
en diu el nostre error. Nosaltres ell
slstim a creure que el senyor Ull~·
els altres radicals que ocupen u~
governatius, segons el que és àetica política, haurien hagut de ~
tir, però els radicals no són homt4
que abandonin els llocs aix1
així si no que s'l'.! pensen i s'hi
pensen, 1 quan ho han ben pensa\
sl el càrrec els va bé s'hi queden
·
EL CONTRACTE ESTA Alio
JUDICAT
Més tard, l'oficina de Pre~
de l'Alca!dJa va donar la nota
0
güent que complica una mica a!x6
de! contracte de Tresoreria:
«Ahir va procedir-se a l'Ajunta.
ment a l'obertura de plecs presentat~
a~ concurs per a l'adjudicació de Ja
contractació dels serveis financers de
Tresoreria de l'Ajuntament de BarCt)!ona. Fou adjudicat provisional·
ment a l'únic postor que es presentà que fou el Sindicat de Banquen
de Barcelona, S. A.
Fou presidit per l'Alcalde acC:den.
tal, senyor Ulled, i hi eren present¡
els consellers regidors senyors Viza
i Bausili. L'acte fou autori~t pel
notar¡ senyor Salvador Jordà.»
La. nota diu que el Contracte ha
estat adjudicat provisionalment. NQSo
altres no ens ho expliquem, perquè
és funció privativa del Ple, i a més,
no creiem que pugui ésser adjudlcat fins que caduqui la vigència de
1 actual que té efectivitat fins el dar·
rer de desembre.
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Les negociacions
italo-etiòpiques"

Itàlia accepta les proposicions
franco-britàniques per a l'arranjament del contllcte de l'Africa Orlental però solament com a base per
a negociar. L'opinió felx:lsta. les
refusa com a definitives. La proposta presentada la consideren insuficient 1 aHeguen les raons següents:
Les regions del Tigré 1 de l'Ogaden careixen de valor positiu als
efectes de riqueses naturals. La ciutat d'Akxum no pot ésser tomada
aJ. Negus perquè els que l'habiten
s'han sotmès 1 s'han Unit a Itàlia
1 per tant seria impossible per als
habitants de la ciutat santa tomar
altra vegada al domini del govern
d'Addis Abeba. El port d'Assab no
ha d'ésser cedit en propietat a l'Emperador d'Etiopia. Aquesta anexió
suposaria una oeli!geràncla d'igualtat de categories entre Itàlia i Abissinla. Mlllor dit, semblaria un
canvi de territoris 1 no un triomf
dels fascio. A més es facilitaria el
tràfic d'armes. Aquest perill ha d'ésser evitat costi el que costi de manera que encara que Assab sigui
un port franc ja és bastant. La
zona de poblament reconeguda. per
Itàlia, no uneix l'Eritrea a la Somàlia italiana, tal com convé als
interessos del go\'em de Roma, i finalment consideren els directors de
la politica italiana que serà molt
difícil la vida de les colònies feixistes a Etlopia si no s'exerceix per
la politica italiana l'únic control
sobre el pafs sense ingerències de
l'Emperador 1 de la Societat de Nacions i que els incidents entre in·
digenes 1 1nYasors seran una amenaça per la pau en aquells territons.
En resum: les converses nan començat però sense transigir els italians \<el quadre d'exigències que
anteriorment hem exposat.
«Es ridicul pensar que anem n
regalar la meitat del nostre pais
a l'estat agressor». Aquesta és la
contesta donada pe1· Addis Abeba
1 posada en boca del representant
de la legació d'Etiopia a Londres.
a Ja. ca.:,-a de Dowuing Street de la
capital anglesa es reuni ahir el govern britànic en ple presidit per
Mr. Balwdln. En aquesta. rewlló
s'ha tractat dc Ja conducta. a seguir per la Gran Bretanya a la
Societat de Nacions i del debat que
es desenrotllarà el proper dijous a
la Cambra dels Comuns respecte
a les proposicions franco-ltaUanes,
per a la cessació de les hostilitats
entre abissinis I italians.
A Ginebra l'activitat de l'U. R.
R. s., Mèxic, els estats de la petita
entesa 1 de l'entesa balcànica, és
coneguda per andavant. Es va a la
consolidació d'un bloc de Nacions
os
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CONFERENCIA DEL DIPUTAT
SENYOR RUBIO I TUDURI A
GELIDA
Diumenge, a la. Societat Coral 1
tesans de Gelida, a dos quarts •
sis de la tarda, el nostre amic Rubió 1 Tudurf donarà una. con!e~
ela 1 dissertarà sobre el tema
conflicte del camp a. catalunya». lt
L'esmentada conferència és !Ddt
esperada per tots els ciutadans
sentiments liberals 1 demòcrates
t abé deis conreadors de la nos
terra.
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Un acord lloable

Ens arriba una noticia que n;ertl
toL 1 els nostres elogis. La sewo ~
protecció d'orfes de metges,~¡¡.
ta al CoHegl de Metges de .,:.>J.
nya, ha acordat concedir me~: •
ment una pensió de 80 pesse •2.;tr
cada un dels dos nens del mala,~ el
nyat nacionalista el doctor Fd~:;; •
qual mori vfctlma d'Un aec1 "'
BrusseHes, on vivia exiliat. UI deEns plau fer pública. aques crllcisló, la qual tant honora Ja
cadesa dl'ls seus iniciadors.
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Cada dió.· LA HUMANITAT, el·v_ostre diari

