EL TH~Fs. - A Catalunya: Plou per la Vall d'Aran I el oel
· tà cober: :· •at pel Priorat, pla de Lleida, conca de Barberà I co·
· arca ue s~ · ;, on apareix aerè o amb molt pocs núvols. Els vents
són for ts del ;; tor N. per Ja Conca de Barberà I fluixos o moderats
de la n ltoixa d •• acció, per la resta.
e. r:. n t lc~ d: rrcres 24 hores a' han registrat pluges pels Ptre·

lc
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Barcelona, 12 de desembre del 1935
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LA CARTA DE CASTELAO I MARCO MIRANDA A COMPANYS

FRONT ESQUERRISTA I FRONT AUTONOMISTA
o

Federació de nacionalitats
som en el bon camí. Les cartes polítiques que ahir provlncies sortides de l<¿ divisió aclministrativa oficial
LA HUMANITAT, a propósit del Front au-,feta per decret l'any 1833.
tonomlsta dins la Repúbli~u, tenen un~ .gran transcenFederació vol dir pacte, vol dir acord de voluntat,.
dència. A través de les reiXes del prcs1dt, aquestes car- I 110 hf ha voluntat on no hi ha personalitat. ¿Qutna
tes vénen a marcar amb fort r elleu un dels aspectes personalitat i quina voluntat tenen les prot•íncies?
essencials de la present hora. Llui3 Companys ha con- ¿Quina personalitat i quina voluntat tene1t moltes de
testat tan cordialment i tan encertadament com calia les anomenades regions?
la iniciativa de l'«Esquerra Valenciana>> i del «Partit
A la Penfnsula no hi ha quaranta-nou o cinquanta
galleguista». per. tal d'~nar .a una acció .c~njunta d; pe~sonalit~ts de poble. No n'hi ha tampoc catoT2e 0
tots els nacw?Ialtsmes l uspàmcs, que encammm la Repu. qumze. Ht ha, tot plegat, quatre personalitats, quatre
blica autèntiCa c;~.p a una estructura Jederati¡;;a d l! pobles amb caràcter propi, quatre nacions. Una nació
rEstat.
a l'oest, que és Galícia; una altra al mig, que és CasEl Front autonomista ha de completar el Front tS- tella; una altra al nord, que és el P ..fs Basc; una altra
qucrrista . Nosaltres, catalans nacionals i lzomes d'es- a l'Cst, que és Catalunya, la catalunya major, formada
querra, hem de fer alhora el doble estorç. No ens po- per totes les terres on és parlada la llengua única dels
drla plaure mat una República unitària, per at•ançada catalans.
~
que ¡os. Quan l 'unitarisme significa, com és el cas
d'Espanya, tm fet de dominació, un ofegament de perAquest és ideal nostre. Aquesta és, en el terrenJI
sonalitats nacionals distintes i caracteritzades, ha d'és- autonomista, la jina!itat última. No exigim que s'ht ar.
ser trencat en nor.t dels més tlobles principis de la lli- ribt tot seguit. No volem violentar la voluntat dels ho·
tertat humana.
mes ni ez descabdellament evolutiu de les reazttau
Reaccionaris i unitaris són, tot d'una peça, els nos- múltiples per a imposar la Federació de les quatre natres implacables enemics. Liberals i autonomistes ha- cions. Respectem la fase actual del valencianisme t del
vem d'ésser nosaltres. El nostre Estat peninsular, l'Es- mallorquinisme. No pretenem que Ta unitat politica
tat al qual podrem estimar sense r .: ·crves i servir 3ense pancatalana es faci prematuramen! ni per torça. Al
destorbs, ha d'ésser l'Estat republicà i autonomista costat de la Catalunya estricta, gaudiran la catalunya
alhora, dins el qual visquin els homes i els pobles amb del Sud 1 la Catalunya insular totes les llibertats au·
llibertat plena i amb drets iguals.
tonòmiques que elles vulguin dins el sistema federatiu.
I la unitat nacional del vell Principat, del Pafs Valen-•
•
cià i de les Illes, viva en lt-r. terra profunda de la pà·
tria total i en l'ànima profunda de la raça perenne
L'Estat republicà ha d'esdevenir un Estat federatiu.
~ornarà a aparèixer a la vista de tothom, dels propi;
Però qui ha de jederar..se? ¿Quins han d'ésser els mem- 1
dels estranys, i ¡:: rtart., en un dia gloriós per a tots
bres de la futura Federació peninsular?
a la Sltperior unitat politica.
'
En les dues cartes q• e han anat i vingut a través
Mentrestant, cal que lluitin i treèallin alhora dins
de les reixes del presidi, es parla repetidament de nala República democràtic:z, tots els homes de llibirtat f
cionalitats. Som ;a una mica lluny d'aquell federalistots els pobles amb voluntat d'ésser lliures. Front es·
me regionalista que establia a prim i tota una llarga querrista i Front autonomista. Ací tenim
el bo1t camf
lltsta de reytons Molt més lluny som encara d'aquell el camí de victòria, assenyalat a través
de les retxe;
altre fe.aeralisme provincialista, avt<i mort del tot, que del presidi.
convertta en Estats d.; la Federació les quaranta-nou
A. ROVIRA I VIRGILI

LA RIFA ....

G R A N M I.T I N G

Contra la guerra

p~1 bllcava

i el feixisme
Avui, diumenge, al Gran Price
amb els següents oradors
Uuís Luque, del .Partit Català Proletari; Hilari. Arl~dis,
pel Partit Comumsta de Catalunya; Manuel Gales, dtputat
d'E. R. de Catalunya al Parlament Català, delegat del
S. R. I. a la Conferència jurídica Internacional sobre el
'dret nacional-socialista, celebrada a París el dia 1 d'aquest
mes: E. Granier Barrera, per la Uni6 Socialista de Cata·
lunya: Jaume Miravitlles, per E. R. de Catalunya; Pere
J\rdiaca, pel S. R. I. (Secció Catalana); Josep A. Traball
diputat d'Esquerra Republicana al Parlament espanyol, el
qual presidirà.
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L1EXPlDITIU SR. ESCAtES

EL NOMENAMENT DE CONSELLERS MUNICIPALS DE lliGA,
PEl SENYOR ESCAtES

li

Millor que Pic

.1 p

,

El senyor U ed sera a lca lde
f•1ns e I d.1marts v1nent
·
a Ia

on

SEGUIM SUPOSANT QUE El
tarda
SENYOR ESCALES HA PRE· 0. . .
,
I d. . -d I .
tm1tnan e1s 'arrees e s ra ca1s e 'AJuntament?
SENJAT LA OIMISSIQ DELS vlment
Ahir, al migdia, hi havia gran mo- veure la cara que posarien els cona la Casa de la Ciutat. Des- sellers gestors radicals en llegir el
SEUS CARRECS • • •
prés de la sortida de Jau~ar de la mati el diari, a l'hora de la xocolata.
Casa es tornava a prodUlr un !et
Pels passadissos es deia amb molta
Amb el se-.1 decret d'ahir el senyor
Escales acabà. de demostrar una evident superioritat sobre el seu antecessor Plch i Pon en matèria c:!e
tirar nJ dret, prescindir de la Llei i
preparar els tinglados del partidisme politic.
En relació
l'Ajuntament de
Barcelona
Pichamt.
1 Pon - distingit es-

ONS

LA
TUT

traperlista - intentà encara cobrir
les apariències amb el seu famós d3eret del mes de maig, conegut pel
decret
«la simpatia».
Aquell prodocumeotdedescartava
els regidors

q~e podia tenir conseqtiències. La
Ll!ga, ja amb tot el poder de Catalunya als dits, havia decidit tirar
el dret 1 havia cobert les vacants
que havien qeixat els d~ la Ceda
1 el senyor P1c. Ens haur1a agradat

I

cessats pels fets d'octubre i els -tue
ha~essin manifestat la seva simpatia per als partits que hi participaren. Com que el dlflcll era establir la forma d'aquE>sta «simpatia»,
Pich i Pon - Go•ernactor 1 Alcalde
governatiu - convocà els regido•s
no processats de 1:> Coalició d'Esquerres, senyors Mal>SIP, Serra Hunter i Boter, i els suplents del m'\tebc partit, notificant-lo:: que anava
~constituir l'Ajunt:lmeut. Els aHut.s senyors no acudiren - naturalmenti - a la conv'lCatòria. No llec1essitava altra rosa. el distingit esraperlista 1
L'endemà nou decret, amb el '!es!alnent del~ regidors populars d'esQu~rra no proct:ssats. perquè 'lea.·
~~en de demostl'llr la seva slmpaPel moviment d'octubre. i tot se:Ulsit no'llennment de gestors 'lUe
SUblitltuïssln.
Però, en U, Pich i Pon encara es
~~pava de cobrir les apariènde ¡ El «correcte» senyor EscalP.s,
N a Lliga, no Es més expe<Niu.
1 ~~ ~tparll>ncles no li interessen.
p
na per bo el decret de Pich 1
on I a les tres llores de prenrtre
Pol:sess!ó del seu càrrec de Gover~or nomtna els deu suplents de
te~lga Per a consellers municipals
lonalrs dc l'Ajuntament de Bnrce-

El SENYOR ULLEUJ COM AAl·
CALDEJ NO VOL SIGNAR DO·
CUMENTS ESCRITS
. EN
CATALA
Ja feia. tres o quatre dies que sabiem que el senyor Ulluà havia donat
ordres a alguns departaments de l'Ajuntament, que els documents que
haguessin de sotmetre a la seva signatura, com a alcalde, anessin escrits en castellà. Ahir tinguérem la
plena confirmació que l'ordre era general.
Ens calia tornar a veure els radicals al cap de l'Ajuntament per tal
de veure bandejada la llengua catalana de les seves oficines. El senyor
Ulled s'ha acreditat una vegada més
com a bon radical «autonomista» i
amic de Catalunya.

insistència que el senyor Ulled anava
a dimitir de seguida 1 que es trobava al despatx fent lliurament de
la vara al senyor Coll 1 Rodès que
era el qui l'havia de substituí;. La
cosa semblava un xic grossa, però no
h? e!a pas menys la passada que els
ll1garres els havien jugat. Finalment,
prop de les dues es varen obrir les
portes de l'Alcaldia als periodistes.
A dins del despatx hi vàrem trobar
els consellers radicals i l'econòmic
1 ex-primorriverista Torras, que es
veu que ha decidit unir la seva sort
a la dels radicals.
La colla feia cara de pomes agres.
No hi havia gaires somriures. El mateix senyor Ulled, normalment tan
somrient amb Ja premsa, feia cara
de preocupació. Certament que als
periodistes, la seva preocupació no
els va estranyar ni m1ca.
L'alcalde gestor-accldental-interf, en
veure la premsa, va començar per
excusar-se per la molta estona que
els havia fet esperar a l'antesala.
- No us he rebut abans perquè, en
realitat, ni jo sabia ben bé què us
havia de dir. Ara ja hó sé i per
això us rebo.
Aquest mati -continuà- m'he trobat, en llegir la premsa, que el senyo1·
governador general, en ús dels seus
drets, havia nomenat consellers de

EL <dE FE»

J

sobre la m.arxa la pri1111~nsignem
ra ~estló del senyor Escales, d

~~~ aftrma scrto~a~rent. segons «La

a¡ ml q;¡e <~tot ~lxò s'ho va trobar
"' ~ del .::arren No sabem lt!!l
"'!a q¡;'
!Erel
el!. refereix. Potser es reS¡ x a. d€'('()rum PE'''S(lnal i pol!tlc.

,e

lC¡")~ tracta de ctot això», cal con-

tat.. Que l'hi ha trolmt l'hi ha dei-

!lcm~ CI Iem en e<1t..:lons anteriors,

les:r. e liuposar que a hores d'IU'3
nu•itetlL.'tt ~e.,yol E.:.-.'.alcs haurà lide] Baris ~tus càrrr'rs de director
tler:lciJ1<'d Urquljo .r·.ocal de la FeSar
e Bancs
Banquers de
c!e ~1Ult!\, voc.:a1 del ~omiti> Central
llar¡, Ifnra Espanyola. t•onseller del
l:let¡ts · ÒCrAdit Industrial, E'stabllll;que;• d~tllard, For::es Hidro-Elêcd~ ·r~
Andorra Bam· Mercant;!
SollilaarSag'llla . latenals I Tul:s
bU:$ M OCietat Espanyola de Carf:_!tt.Qrmf't~~s. Rer . 'cte Mallor..:a,
..-ra. ll.(:ê•~
urglcu Espanyola. etc~...,ra.
~~~n:ordt:ni de ¡..ldS.>ada, per ~!
a ..ltJ:ne u seny'Jr Escales, atrafegat
re;:ttlts na~ suplent.; de 1n Lliga 1 dia Jlre¡...,~ Admlmstl'l!rió Local per
llbl.dat ::,ar . elccclo"lr. se n'hagu~s
~ · ena scnslhlt>

~

.

Aquest

L'ACTE COMENÇARA A LES DEU DEL MATI
CAP HOME D'ESQUERRES NO DEIXARA
D'ACUDIR AVUI AL "GRAN PRICE" 1

GUIO DEL MOMENT

l'hora de la lliga
Fou esperada 1 preparada curosament, a salt die mata, darrera de e~
da una de les trinxeres que el segon bienni anà amuntegant al pas de
l'autonomia catalana. Cada militant de la Lliga, sota la direcció de Cam·
bó, es converti en franc tirador de la guerra contra l'Estatut 1 la legali<
tat autonòmica. No s'estalvià agravi ol punyalada. Al recer de totès les
ombres 1 totes les ve1·gonyes es denuncià, es desprestigià, es criticà, e$
difamà, es regatejà 1 es vengué. Avui som als resultats. Destruït tot, en·
fangat 1 envilit tot, a l'ombra de la 11iegalltat i del despotisme, ha arri·
bat l'hora de la Lliga.
Es aquesta d'avui. Les fines dents de xacal de Cambó, blanquegen en
el somriure jueu del capità de finances. L'home de la Chade pot contem.
plar avui la seva obra sense honor ni dignitat. Es la seva hora. Ha cal·
gut anar-se plegant a les circumstàncies, quan aquestes han estat méa
fortes que el diner 1 les infiuències. Però finalment, a força de f111granea
de traïció, ha arrioat el moment de repartir el botl.
El seu esforç ha costat. Sovint havien passat boires de desesperança
davant el sol d'Hostafrancs, a prova de ridiculs i de fracassos. Però la
capacitat de falsejament i de maniobra ha estat superior. No faltava
més! Per pessetes no ha calgut patir. Per mercenaris, menys. Per ci.01Sme, tampoc. Plomes i oradors escamparen per tota la República una
Tc.ta l'ànsia de la llarga espera Jl.luslonada, I ja en l'inici de la decopoió campanya canalla contra l'autonomia de Catalunya, les seves institucions
de cada any es reflecteix en aquests rostres, dava nt les pissarres públiques 1 els seus homes. Cambó en persona parlà reiteradament, amb la sev•
dels número~ de la Rifa de Nadal. Ara un pas ara· un altre, el olutaJà anò· veu destroçada, davant de cent micròfons. El primer pas estava donat.
nlm ha tornat cap a casa, on l'altaveu de la ràc lo ja ha avançat les xifres Superats aquells instants dramàtics que les multituds eren mestresses del
del número llunyà que acabava en tres vuitl ...
carrer; constatada en el Poder públic una correcció democràtica que to!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!"!!
- !!"_
!!!!!_!!..!'!!.!!'.!!.!!!!!!!!.!'!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! I cava la debll1tat, els camlns de la Lliga eren amplis i oberts.
Es desertà del Parlament català, lnstitució màxima de l'autonomia
la Lliga pel' a substituir els consecatalana. Es preferi acudir als escons del Parlament monarquitzant de la
llers de la Ceda, i també el senyor
República, a mantenir l'ambient de delació i de desprestigi. Aprovada l&
Ple. A mi m'ha semblat que això
em plantejava una qüestió de delicaLlei de Conreus, s'organitzà la «isidrada• a Madrid, :;roteglda 1 impul·
desa, puix que podia significar una.
sada oficialment per l'straperllsta núm. 3, Salazar /Jonso. Després, quan
a
r_:anca de confiança, i per això volia
el bon senyor Samper lntentà encara absurdes combinacions de concilladeixar l'Alcaldia a mans del segon
EI~· Mntesos» donaven molta í1n-- ció entre la Llei catalana i el sentit cesarista. del Parlament
tinent d'alcalde, el senyor Coll i
espanyol,
portància al retardament que soRodés, per.òona la qual és mereixe¡r: IL els nomenaments de gover- la veu 1 l'acció de Cambó foren, amb GU Robles, l'obstacle insuperable.
dora del c~rre<: com POQues.
nadors. I bé, ja ha aparegut la llis· Quan en aquella sessió trista, vergonyosa, GU Robles afirmava que claa
La nostra posició és delicada, perta amb unes hores de diferència vfas de concorctia J1 de transacción son imposibles», l'aplaudiment mél
què al nostr ~ entendre, aquest Ajunde l'altra liisla, d 'aqu ~lla r, •· ,, ,, • entusiasta es produïa
tament és de convivència de partits,
en els escons de cL!iga Catalana».
tinyut suspès u11s dies l'alè de
i en acmest sentit hem coHaborat
La tasca ignominiosa de provocació culmfuà en el 6 d'octubre. Tot
tmtls
i
tants
ciutadans
que
COII/iatempre ên ell. Aquest era el eri tm l
ven que una boleta els tregués els s'esfondrà aquell dia, menys la dignitat de la democràcia catalana. Al
del senyor Ple en formar-lo, i per
dr t tes i els conduí;; a una vida seu dia sabrà la Lliga el que aL'tò significa. Avui ja té prou feina a acam·
això jo, creient interpretar aquest
material millor.
criteri quan es va produir la
Ja lti lta, doncs, nous governa.. par entre les runes, mantenir la presó dels absents i apoderar-se del boU
vacant de l'Alcaldia valg dir sempre
dors.
Ar uests correran a prendre de la fugaç victòria.
que el Partit Radical no tenia canpossessió per a tenir ben aviat llesDesprés d'octubre, l'envestida vaticanista posà. en perlll la lenta tasdidat i només desitjàvem que la
ta la tasca de preparar la legalitat ca de la Lliga en el baix fons politic de Catalunya. A força
Ceda i Ja Lliga anlbE'ssin a una ende transacelectoral
...
tesa per a elegir ~1 nou alcalde.
cions 1 mercadeigs la dUicultat fou vençuda. Es clamava aqu1 contra Gil
Ara
només
cal
que
aparegut
el
Després s'han prodmt els fets poUdecret de dissolució, talismà que Robles i se l'afalagava a Madrid. Se l'acusava aqul i s'hi coHaborava allà.
tics que tots coneixeu i que han
ha d'ajunta: des de Calvo fins la S'integrava. el Bloc i es conspirava contra el Bloc. Finalment el carni
motivat que jo, sense desltjur-ho,
Lliga. I ja estarà tot preparat.
ocuu:!s interinament l'alt càrrec amb
Prepar"t, per a què? Perquè st tot s'aplanà. El que no s•aconsegu1 per mitjans politics, fou possible a través
què· m'honoro.
això es ta per a unes eleccions i del món de les finances. Una Llei anticonstitucional quo:J derogava l'ESno J;énen l'r.posicions d' Ajunta- tatut facilità la maniobra. A la seva ombra la Lliga forjà. la victòria. Ra(Passa a la pàgina 1)
ments, garanties, etc., i més etc., hola arribà a ministre 1 Vilallonga a Governador general de Catalunya.
qui podrà coucórre:--hi?
Grans Companyies i Companyia de J esús, tot d'una peça. Prèviament,
• e •
hagué de callar-se i tapar els estraperlos», fins que l'escàndol esclatà al
Quina manera més inútil té «La
Vanguardía» de ter 1r.alòé tintat mig del carrer. A1xi 1 tot, s'acceptà el paper d'encobridor. Cambó no té
F.lla vinga donar bons consells als manies quan es tracta de Catalunya.
nous governadors generals i aFinalment, l'última crisi. Quan Maura es disposa a formar Oovem
quest. vinga fer l'inreJ;éS del que amb decret de dissolució, amb restabliment de garanties i amb reposició
recomanezt els del carrer Pelai.
necordeu que quan va prendre de l'Estatut, Cambó 11 nega l'ajut. Doncs, no faltava més! Aleshores la
po8sessió Vilallonga li varen de- Lliga integra decididament el Bloc i no està disposada a trencar-lo. Ah,
m~mar que ¡es ttna feirta per daperò a les 24 hores Portela forma Govern... El panorama es modifica rallttmt dels tJartits. Lt recomanaren dicalment. A canvi de poder assallar els càrrecs públics de Catalunya l
un pcLsseig per «las regiones serenas». No sabem quina me1La d'iti- mantenir la Llei anticonstitucional de 2 de gener, Cambó bé pot oferir
nerari ra emprendre per a arribar la seva collaboracló 1 trencar oficialment amb els compromisos del Bloc!
a aquelll?s <<regionesll, però és el catalw1ya bé val una missal
!; .. S qu~: del víatget en va sortir
una miSSa... Es aquesta d'ara Es baten tots els rècords del doble 1oc,
tm a altra tomada de gestors ... del
de la fallàcia i del mercadeig, i es venen 1 es compren càrrecs i honors
«BIOC>l (/Ol!Crnamental.
Ahir, u11 altre cop. aquell diari a preus enraonats. Es l'llora de Cambó, i dels seus senyors Escales i Par.
CIIS rarla¡;a d'lliteS «Bellas pala.. pali 1 dels seus suplents a l'Ajuntament de Barcelona. L'assalt als orgabras inicialesb del flamant gover- nismes públics, la conquista, el ccopo». Fora caretes, ja! A cara desco·
Jlador general. La bellesa consistia
que el sen¡¡or Escales va dir que berta es fa tot, xipollejant en el fang, banyant-se en l'oprobi, trepitjant
fóra el governador general de ~t' catalunya en el mateix rostre Es l'hora de la Lliga. Ha passat la de Ci·
eh catalans. «Per a mi, no ht ha rera i la de Pic i Pon. Després dels jesuïte!;, dels propietaris rurals i dels
dr~tes ni esquerres», digué textualment. I, dit 1 ¡et, ¡;a oferir-?IOB straperllstes, els financers.
Endavant, endavant. Quan la Lliga haurà acumulat totes les infà.·
una nova pasterada dP. gestors ...
c:e la Lliga.
mies, irritat tots els agravis 1 despertat tots els od.ls, aleshores parlarà 1'1
I el més graciós és que «La Vanguard!a>> tot i la rectl/icació sofer- poble. Ja veurem sl els altres 14 d'abril que vinguin seran tan e.legres C()m
ta dues vegades, no lla dit res, ca- aquell que les mutituds, mestresses del carrer, cantaven per la Via
lla com si haguessin atès els seus Laietana:
con=ell; .
Visca Macià,
Aquells solts en cursiu que tant '
¡¡rodi!lar;a contra les esquerres,
Mort Cambó! ...

anten.a

-

¿per què

(__

,
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els a~lapt~ ara ~ les
MHtens de lmde-

Circumstànrir.~?

pendenti.çme.

HI la rlfal

(Per Bartolt.)

•••

':scriu «L:l Veu»:
c:El senyor
cridava
hom a aquestaEscale.i
ohra patrlòtlca. totEll
es sentia i volia esser el President
de tots els catalans. Ell no volia
E'.>:cloure nin(!ll d'aquesta urgentisstm~ t~ca de reconstrucc!ó. Cap
ca;,L!à que senti per damun~ de

tot nmperauu

g.·st.ora de. tercer ordre. No pod!en
demostrar un ma for esperit dl

podrà negar . 1 seu concurs ni la
sev<>. collaboracló a tma empresa.
tan noble l tan necessària.»

C01icòr-.ln.

•! --' e"" recorda le3 crides que
n. .. u
,..,
¡an ds bisbes perquè tothom es
/ad capellà, sense tenir en compte que la gent vol ésser bisbe i Pa·
re sant. «La Veu,) demaTUl colla?>oració... des-,rès d'haver-ho agar-

4 ~uell Angulo qu.: patei% d'em.
mlraUament, parl. de cmovlmferz,.
(Paua a la• ptalna 7)

Res, que no s'amolnln i que jacili, pel temps que ez.s toca de sacrificar-se I

•••

~1 pa~~~;t;~~;~~n=o~~~=el=~=t~~=t=,=t=o=~=s=e=n=s=e=d=e=~=a=r~n=i=u=n=a~~~~~~~~~~~~~~~=

n_um.er.o ha .e stat visat per -la . ceosura

ESPECTACLES PUBLICS -•
GRAN TEATRE DEL LICEU

pels divos CAPSIR - BASIDLA

MARIA DE LA

1 el célebre teuo1· CARLES MERI·

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

Companv" de oomèd1es valencta·
ne• dirlgtda oer P E P E A L 8 A
Avui, tarda, a les 4'15. GRAN·
DIOS CARTELL;
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!

TOT PER UN XIQUET
Nit, a . les 10'16:
L'AS D'OROS

TOT PER UN XIQUET
L'OBRA MES COMICA

TEATRE NOVETATS
TEATRE CATALA
Companyia NICOLAU•M ARl ORI
Avui, diumenge, a dos quarta
de quatre. L'espectacle en 5 actes 1 18 quadros, de Folch i
Torres:
ELS PASTORETS o L'ADVENI·
MENT DE L'INFANT JESUS
A tres quarts de 6 1 nit, a un
QUart d'onze, 66 1 67 representacions del gran éxlt de Llu1s
Elies:

Amàlia, Amèlia i Emília
Demà, dilluns.,
L'éx1t de l'any:

tarda.

t

nit.

Amàlia, Amèlia i Emilia

GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo barlton PAU HERTOGS
Avui, diumenge, a les 3'30. EL
MILLOR CARTELL DE BARCELONA. 1er.: LA ALEGRIA DE LA
HUERTA. per F. Sunñach, P. Al
2on.t BOttEMIOS, crea.beró
c1ó d'Antoni Miras, F. Suriflach,
El formidable
Acuaviva - 3er.
éxit: LA MESONERA DEL LLA·
NO sublim creació de Glòria Alcaraz • Pau ·Hertogs, NlT, e. les
4
10. ESDEVENlMENT LIRIC.
ACTES, 4. 1er.: LA DOLOROSA,
creació de M. Martln 1 A. Miras.
Segon:

la Mesonera del Llano
pels seus creadora Gibria Aiea•
raz • Pau Hertogs, TRlOMF COMPLET D'AUTORS I lNTERPRETS
D11tuns. Butaques, 2 ptes.: BO·
HEMIOS - LA VIU DA ALEGnE
NIT, 1 cada
1 CARCELERAS nit, la sarsuela de grandiós éxlt:
LA MESONERA DEL LLANO

'TEATRE

TIVOLI

AVUI, DIUMENGE, tarda, a les

4'30. Nit, a les 10'15. EXIT ~OR

MIDABLE I dels grans espectacles
· SOGRA1l'ES 1 de l'opereta arrevlsta.da en 22 quadros; música
del mestre OBRADORS; lletra de
F. R:~mos de Castro:

EL RANCHO AZUL
amb 1n.staHacló per primera vegada a Espanyo. del gran

CINEMA

1

-------------------

T EAT RE
NOVA

OLy M PI A
CIRC EQUESTRE
AVUl. DIUMENGE. tarda, a lea
4 . NIT, a les 10. Grandiós bit:
MLLE AURELIE • HOtiA UE CAS·
TILLA • TOtH·CAPUHNI • LES
LC:, CAflA·
TtiUIS OELLEYS
LLUS LILIPUTIENSE::~ . oe M.
LOS CARTAGINESI:.S·
Rambau
LOS 8 ZAVATTA·ZOPPE, extraorulllatls cxerc!cl& equeslres U::s CROTOS • 6 TOMtLLEIHS
f.L HOMBRE RAI~A - POMPOFF
I THEOY. amb els seu¡, 5 dPS.
CCnti~DL» • 7 HARTOt4'S • LOS
FEHO¡;a;S LEONt:S OE ABI:SI·
NIA, presentats pel Yllltnt aoma.
dot W. kO:::;ARO. AU(.HJSTO::; DE
I::OIHEE: Stl~a. Bon1lla, Seiiala·
dJ. Guerra, MIQUel. Director de
vtsta:W. Pansch.
''viA .ltw.r-.,.-..J.' .d.N I': Durant ta
prupcm s e t = de P..u.Qti€:>, amb
obj>!Cte d ·~·ttllr

ng.omeraclous.

es des;.>atxarnn les local.t;nts a
Compttlduria I Centre¡, de Localitats amb 3 dles d'anticipació.
DEMA, TARDA, 4 ?O. NIT, A
LES 10. GRANS FUNCIONS.

;

MORENO

r~l!JfdES DE

El

NAJEt:t.A

J

El

Map)' CORTES
Tereseta MORENO
Lsabeleta NA.JERA
Eiva ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWl
SANT PERE
LEOH

38 belllsslmea alrla

VICTORIA
DE

ASOMBRO

DAMASC O

l
la llegenà& Urica en 3 actes (2 i 3 sense interrupció) en vers, de Josep
Andrés do Prada; música del mestre PadJUa

LA

DAMA

DEL

SOL

•

DEL

_______

,.

EMPRESA

HAMID

anglesa) - Clive Brook·
Madeleine Carroll en EL CaNSE.
JERO DEL REY (verslò anglesa)
Ea de&Datxa a la taquilla per a
la sessió numerada d·avu1, tarda,
a los 6 - DEMA: Mart11a Esaerth
en la suprema pe!Ucula de l'any:
CASTA DIVA, amb Philip HolWilliam
mes - dean Harlow
Powell en LA INDOMITA

MARYLAND
Pl. UrQurnaona. 6. Ter•ron 21968
Matinal, a lea 10'30. Tarda., a
les 3'30 1 6'30. Nit, a les 10:
EL SUERO DE UNA NOCHE
DE VERANO
Preus: Mu.ttua.L, 3';su, Tarda, lra.
scssio, 3'30. Tarda, 2na. sessió,
6'50. Nit, 4'40. Impostos compresos. - NOTA. - Es despatxen
butaques a la taqulUa per als dies
23, 24, 25 1 26.

METROPOL
Llurla, 116 hlalon 11722
Avui, a les 3 1 sessió numera-da, a lea 6. Nit, a les 10:
UN HOMBRE DE ORO (3'10 1 6)
per Harry Saur - EL CUARTO
309 (A les 4'aO 1 'f'30J, pe1· Franohot Tone - PREUS, 1'50. SES1:>!0 NUMERADA, 2'50- DEMA:
lL AMOR DE CARLOS 11 - VI·
VAMOS DE NUEVO 1 ENCADE•
NADA.

COLISEUM
Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a les O. ESPECIAL. Nlt,
a !es 10. Daneres projeccions d'aquest programa: EL TEJCROR DE
LA SELVA (doc.) : PARAMOUNT
NEWS No 15 (Revlsla) • EN EL
ANO ~ -500 (DibUix) i
LA GRAN OUUUESA \' EL
CAMARERO
pel Brn& Cro¡oy • 1\IIIY Carllsle·
Roland Youna r Aluon SkiPWorth
Es un or01trame P ~ r 3 m o u t
Demà, tar<la: RUMBA, per GeorCI Raft i Carole Lombard.

A L I A N Ç A

t.11stra1 l.alaoua 1 JlJU'I
v o s t r e c1nema
E.!._!~oatre Proarama
MATINAL, 10'30
UN HOMBRE DE ORO (10'30):
NIDO Ot AGUILAS (en espanyol
11'46).
TARDA, A LES 3:
Sess1ó continua. Es repetirà al
pro¡;J'ama a les 6 i 9'30: REVIS·
TA - ALTA t:SCUELA- NIDO
DE AGUILAS ten esp...nyol. per
Wallace Beery • Lewis Stone •
M o·sutlivan.
DEMA, DILLUNS
NOBLEZA BATURRA - LA VENUS t4EGRA (J. Baker) 1era. reCl>trena a Barcelona; EL CUARTO
308 CM. o. M., per Franchot
Tona).
El

I-----------------------------·
e

(P. N.):

matinal, a les 10'30. Tarda, sessió continua de 3 a 12'30:
PASAPORTE A LA FAMA, per
Edward O. R.obin:.aon; EL CACIQUE, en e~~panyol, per WUI ~
gers; COMICA, NOTICIARI i Dl·
BUIXOS.
A~ ul,

O D E O N,

:CJlmuiJ@ñi4
"~•aa.

CAPIT OL

C A P I T O L:
Avui, matinal, a les 10'30. Preu
únic, 1 pta. Tarda, sessió continua de 3'30 a 12'30: EL MISl'ERIO DE EDWIN DROOD, per
RIVALES, per
Claude Ratns;
Charles Blckfort.
Demà, dues grans estrenes:
DURO Y A LA CABEZA, per James Oagney; EL CASO DEL PERRO AULLADOR, per Warren Wltllam.
E XC EL S I O R:
Avu1, matinal, a les 10'30. Tarda, sessió continua de 3'15 a
12'30: CONTRA EL IMPERIO DEL
C~IMEN, per James Cagney: EL
BAlLE DEL SAVOY, per Gltta
Alpar 1 DIBUIXOS.
Nlt, a més: GLORJAS ROBA·
DAS. per Rtchard Cronwell. Demà, estrena. El millor progra..
ma de Barcelona: DON QUINTIN
EL AMARCAO, directa en espa.
nyol, per Alfons Mufl.oz 1 Anna
Ma. Custodio; SUCEDIO UNA
VEZ. en espanyol, per Claudette
Colbert; PAYASO DE CIRCO, per
Joe Brown (Bocaza.s).
C O M T A L:
Avui, matlnal1 _a les 10'30. Tara
de 3'15
da, sessió contmua
12 30: UNA NOC HE DE AMOR,
per Grace Moore I Tulllo Carmlnattl; LA MUdER TRIUNFA,
en espanyol, per Joan Blondell;
NOTICIARI FOX, en espanyol,
1 DIBUIXOS.
Nit. a més: EL CACIQUE, en
espanyol, per Wlll Rc>Kers - Demà, formidable programa: CONTRA EL IMPERIO DEL CRIMEN,
SUCEDIO
per Jnmes Cn.¡ney;
UNA VEZ. en espanyol, per Claudette Colbert; GLORIAS ROBA·
DAS, per Richard Cronwell.
W AL K Y RI A:
Avui, matinal, a les 10'30. Tarda, seSBió continua de 3 a 12'30:
CHARLIE CHAN EN EGIPTO, per
Warner Oland; VIDAS ROTAS,
producció oopanyola, per Luplta Tovar; NOTICIARI FOX, en
espanyol 1 DIBUIXOS.
Nit, a més: UNA AVENTURA
EN POLONIA1 per Guatav FroeDema, COlOF!IUI progra.llng ma: CONTRA EL IMPERIO DEL
CRIMEN. per Jamcs Cagney:
CUANDO EL DIABLO ASOMA. en
espanyol, per Joan Crawford,
Clark Gablc i Robert Montgomery; EL CACIQUE, en espanyol,
per Wlll Rogers.

SIÓ, 3 a 6'45. Numerada, a les 6.
Nit, a les 9'45:
l versi o

SOL

......;,_

CINEMA PAR I S
Telèfon 14544
---. Matinal, 10'15. Tarda, 1ra, ses-

l

Les òarreres nor ic1oa del mon
AVOI, DIUMENGE, MATINAL
a lea 11. Butaca, 1 pta. l.JsrA.NTIL EXTRAORDlNARIA a les
3'30. Butaca, 1'60: DibUiXOG; Noticiaris: EL NUEVO GULLIVER.
En aQuesta sessió et sortejaran
diverses Joauines marca RAl. ~EC.LAL, a les 6. Butaca. 2'60:
EL ALTAR DE LA MODA, per
William Powell i Bette Davla N1T: Continua de 9 a l. Butaca,
1 pesseta.

FEMI NA
AVUI, GRANDIOS EXIT:
DAVID COPPERFIELD
El relat .ttdel de tot un deatJ.~
Queitom que fa plorar 1 riure...
amb W. c. Fields, Freddie Bar·
thoiomew, Masde Evana, Elisa·
L1onel Barrymor~,
beth Allan,
Lewis btone, Maureen O'Sulh•
van, Edna May Oliver, Frank
Lawton i Roland Youn& - Producció M. o. M. - Avui, mati·
na! a lea 11. Tarda, e. les 3'15.
A les 6, sessió especial numera.da. Nit, a Iee 10.

CINEMA CATAl UNYA
Matinal a lea 10'46, Tarda, a

lea 3'30. Especial numerada a les
6 1 nit, a les lO. AVUI 1 demà,
tarda, darreres proJecclom de:

El octavo mandamiento
per Llna Ye&Tos, Ramon de Sent
menat - Ea despatxen loca11tata per e. la numerada de les CI
1 per a la de demà, dlUuns, nit
amb motiu de l'estrena en sesstÓ
de gran gala de LA VERBENA
DE LA PALOMA, el ¡ran tllm de
Benito PeroJo.

PUB LI

CINEMA

Sessió continua. Seien~ UNA PESI:IETA. NOTICIA.RJS, DOCUMBNTALS, VIA'l'GES, etc.

URQUINAONA
Avui, matinal, tarde. 1 nit. EXIT
GRANDIOS:

NIT I SEMPRE:

DAMA

S A V OY

Fo&ar del Cinema Naolonal

(L'acció a Mallorca). En el pròleg, l'acció el 1905. En l'obra, l'acció a
Sòllcr, vua mailo1qutna, el 1880,
REPARJ.'lMENJ.':
FELISA HERRERO
o.Margallau .. . .. . .. . .. , .. •
LUI:SlTA WIEDEN
«Teresina» .. . ... .. . .. . ...
L.t;U.NUtt ~J:>J..t!.VE
IIMUJO-Juana» ......... .,,
P~PITA GARRIGA
«Lluch» ... ... ... ... ... ...
MARIA fORREUttOSSA
«!14a.Mesa» ... .. . ... .. . .. .
Sk'fA. LAURA CORONADQ
I"EnCaJera primera» ... ...
PEPITA FONFRJA
«EncaJera seguoda» ... ...
MARIA MARQUES
~Eu eaJ era tercera».. . .. . ...
l!. .. ~• ...,u..u.n. u.ll:>~ERT
«k:nc:aJcra cuarta» .. . . .. . ..
C.Att.Ml!;.N CERER<>
«Una mujer.»... ... ... ... ...
JAUME MI.RJ!:l'
C•ChaUmtn». ... ... •.. ... ...
~·ttJU.¡(;ESQ UODA YOL
«Jua o Pedro» .. . .. . .. . ..,
MTONLO PALAClOS
"UIIlto» .............., ...
JESOS ROYO
cSaturio»... •....... , .... ,
MARlAN BEU'l'
«l::>eno J. on b... .. . ... .. . . ..
JESUS MENENDEZ
«.fo'lorenclo». .. . .. . .. ...... ,
JOAN GULLA
«Sr Antonlo y cantador»...
JO;:;.I!:P LL.tMONA
<>Don hanciSCO»... . .. ... •••
ENalO DOMlNOUEZ
~Arcl:llduque LUIS»... ... ...
LLUIS SIERRA
•Clape». .. .......... .,. .. ,
JOSEP CO.i:t.l:iAC.BO
«Chimo» ... .. .... .. , ... ...
ANDREU MOLINA
«l:iUarJO» .. . ... ... ... ... ...
HONORIO SA.tUU!.TQ
tMayordomo»... ... ... • .. .. ,
JOAN RAMOS
...
&Jue:.~»~. ... ... ... •.. ...
RAMON lo'ERNANOEZ
«Un crladO» .............. ,
Amb assl8ténc1a dels autors. Dirigira t'orQuestra !'lntelll¡rent mestre Josep l'adll1a. - tl aecoractons noves, 8, dels tallera casa Muela . - sa.
trerla expressa cC,!ISa Perts Germans». - Gran presentació. Orquestra
augmentada del Smdlcat Mus;cal de Catalunya,

LA

AVUI, mn.tinal, a les 10'30. T arda, 3'30: CONTRA EL IMPE·
RIO DEL CRIMEN (dames Casney, 10'30, 3'30, 6'10, 10'10); EL
CUARTO 309 (Franchot Tona. e.n
espanyo}, 11'40, 4'60, '7'30 1 11'30)
EL CABALLERO DEL FOLIES
BERCERE (M. Chevalier, soladlllum:
ment 8'50) - Demil.,
MADRE ALEGRIA (Anna Leyva):
EL PAYASO DE CIRCO (Joe E.
BrolPin) -DIJOUS: ES Ml HOM·
BRE (Valerià León) i ENCADE·
NADA (Joan Crawford).

Passela de Gràcia 88 Tsl. 76988

fUt63

S. A.:

Tarda, 6CSS'ló continue. de 3'30
a 12'30: ENCADENADA, en espanyol, per Joan Crawtord 1 Clark
Gable; LA LECION BLANCA. en
espanyol, per Jhon Boles I Loretta Young; NO ME MATES . producció espanyola, per Jom Crawtord 1 Clarlr: Gable 1 DIBUIXOS.

Llegiu LA HUMANITAT

FANTASIO

la hija de Juan Simón
per •An&tlilloa I Pilar Mufloz
amb l'e.ctuacló personal de CARME AMAYA.

VARIETATS
GRANJA ROVAL
AVUI, TARDA

TE EXTRAORDINARI
amenitzat per CRAZY DOYS ORCHESTRA 1 la slmpil.tlca «stan
LYBIA DIMAS 1 FELIPB Y SUS
CUBANOLAS - De 10 a 12 nit:
FESTIVAL ESPANYOL pel
SEXTET TOLDRA

PROXIMA OBERTURA

GONG
Frontó Principal Pala cc
REAvui, diumenge, tarda:
CALDE n - MAGUREGUI 1 contra EGOZCUE U • RAMOS 11 •
Nit: ISIDORO n · GUTIERREZ
contra GURUOEAGA • CELAYA
I . - Dllluns, tarda: GUTIERR.eZ
n . EGOZCUE I contra URIA
11- SARASOLA. Nit: RENTERIAMOTR1CO contra GOEHAGA llELOLA Il.

FRONTO NOVETATS
Avui, diumenge, tarda, a les 4:
e. palo.. ZARRAGA - LEJONA contra SOLOZABAL - PEREA. Nit, a les 10'16: Partit a
cistella. ANTONIO - BLENNER
contra ERDOZA menor - TRECET. - Detalls per cartells.
Par~lt

FRONTO

TXIKI - ALAI

Avui, diumenge, matl, a les 11,
gran partit a mà: CHICURI I
IRURETA I contra ECH.ANIZ ULASSA- Tarda, a lea 4: MATU,.
A..."lGELlTA contra LUMlDE
AURORA. Nit, a les 10'15: NATIMARICHU contra SAGRARIO LOLILLA. Tarda 1 nit, abans
dels partits anunciats se'n ju~
ran d'altres, 1 diverses qulnlelles americanes - Demà, dilluns,
tarda 1 nit, grans partits 1 qulnieYes americanes per senyoretes
raquetlstes.

Telèfons: 34651 - 33818
Palau de la Dansa 1 de l'Esport
Avui, tarda a lea :; t ni' a lee 10:

DANSES

SELECTES
auper-<~rQuestra

PRICE BAND

el Jau preterit
Sala 1 plata únlque• al món, calefacció, màxim contort
Ell festlvala 1 balls que organitza
GRAN PRICE e• compten aempre
per cxJts
PRICE. S. C. - Gill1tl.Utica, Esports,
Solàrium, Dutxes wentes I fredes.
:; ptes. al mes

,

Lle~iu

~

MARIA DE LA O, comèdia en tres actes
de Salvador Valverde i Rafael de Leon,
amb iHustracions musicals del mestre
Quiroga
Salv;ldor Valverde 1 Rafael de
León: dos autors joves, joves en el
teatre. Per tant, molt més mereixedors d'atenció pel que la seva joventut pugui significar de renovació, d'Inquietud. Salvador Valverde
és un p oeta de fina sens1bUitat, 110
xicot inteHigent, molt culte, molt e<~
tudiós, rapaç de fer grans coses 11
coneixem versos que abonen el que
diem Ha publicat algana novel:la,
alguns versos, ba collaborat en r&vlste:.; madrilenyes. I sempre en ja
seva. labor hl hem v1st aquella ln-

ZILLERTAL
Provenoa, 228 - Telèfon 72753
Avui, diumenge, tarda a Iee 5.
BALL FAMILIAR al Salo1 de Festes, amenitzat per «Camel'a Juu

ESPECTACLES
PER A AVUI
TEATRES
BARCELONA,- Tarda 1 nlt; «Ml hermana Concha».
COMIC. - Tarda 1 nit: cMujerea de
,
luego».
ESPAN'iOL. - Tarda: «Pare v~ la
burra, amiel» 1 «Tot per un xiquet». Nit: uL'aa d'oros» 1 cTot
per un xiquet».
LICEU. - Avui, a lea 5: cRI¡oletto».
NOU. - T&·da: eLa alegra de Ja
huerta», cUohemlos» 1 eLa mesonera del Llano». Nit: eLa mesonere. del Llano».
NOVE'l.AL'S. - Tarda 1 nit:c Amàlla,
Amélla 1 Emllia»,
PRlNIJJ..t'AL k'ALAv.t'. - Tarda 1 ntt:
cDoña R.ostta la soltera».
ROMKA. - Tarua 1 nit: cSI me du
un beso te cugo que sb.
APúL-LU. - Tarua 1 nit: cLucea de
Andalucla»
POLIORAMA. - Tarda 1 nlt: cMarla
de la Ot.
TIVOLI - Tarde. 1 nit: cEl rancho
azul».
OLYM.t'lA. - Gran programa de Oiro.

ClNEMES
AMERlCA. - eLa leglón blanca•, clCI
Jorobndo», cAnora y s lempre».
«El !UtiiOlVO ell! vUH:..¡¡o.,
ARI!.•·~~. eLa to1er1a del amou, cOn par ela
detectives•.
AC'l'UJU.l'J.A'J.'S, - Revl&te•, dlblllxOI 1
truormac10ns.
ARNAU - cA las 12 en punto•. eNIao de a~twlas» 1 «Mercaderes de la
AtiJ.~~~~~~ cRoberta•.
AVll'<UuuA. - cLOs alOIICI ee dh1erten»
1 eLa Venus de oro•.
BARCl!iLú.NA. - c.Nue&tra biJlta... cUna
nocne de amor. t «l:H.ntonla del coBO~=· ·- cArlette y sus pn.paa cEl
pura~ recooracto• 1 c.Nido de 'àgu¡-~
la6».
BOl:>v. - eLa muJer trlunta». cContra
el tmpenc del crlmen•.
BO.I-iliM.!A. - «lolulen mató a Eva», cEn
:a.~mpanta•. «El expreso de la
.BRUauwAY. - cA las 12 en puntoJ
t:NICiu de all'uilaa» 1 cMercaaere&
àe Ja muerte».
CAr~J.v.... - ...... ..teu, «El mlsterlo cte
~wm Brood•.
CA'l~~~~~· - &El octavo mand&CEN'J..tuiJ. - cV!aJe de placeu, cA laa
<1oce en putlto•, c::!uarez 1 MaXIml·
llano.-.
COL!.:>.:.uM. - eLa gran duqu- 'I el
COM~~e~»dl cnclque•, co.oa noebe
de amou 1 eLa muJer trlunra1
OIAi'oA. - cMlster10s ae l'ariS», cEÏ borror de !a guerra» 1 cVen¡anza te3anaa.
cEl noveno ma.ne1lwUenw..
&lb•..-... ~~la de araña• 1 c.Nobleze. baEXCb!.::>J.OR .- cGlorla8 robadaa». cEl
baUe del Savoy,. l ceontra el tmperlo del crimea... •
ENT.l!ól.~<;A. - "'-' brindis de la muertu.
cb~bado, dom.lngo l' !unes., cEl bur-

quietud, aquell anhel de superar que
fa dignes els joves. Ha. pintat, amb
emoció profunda 1 amb una autèntica. alenada poètica ambients cle
port: tavernes, prostJbuls, acordio!lS,
i els vaixella que de nit tenen una.
estrella en cada. pal. Salvador Valverdt• ha viscut molt de temps a
Catalunya, té un fill català, coneix
el nostre teatre 1 la. nostra lltera·
tura, sap estimar les nostres coses.
A RafR.el de León no el coneixe.n
tant. Ens diuen qae és un minyó
molt entusi~sta., molt fervorós, llll
poeta. estimable. L'nn 1 l'altre escriuen cuplets. I q•1è? Cal viure:
quan hom té una llar i crea una fa.
milla cal lluitar perquè la familia
1 la llar s'aguantin I a! cap l a. tl\
fl escriure cuplets no és una COM
tan terrible com això. N'ba. escnt
Sagarra, que ara guanya el Premi
Folg-Jera i tradueix «La Divina C'>medla» per a «La Veu de Catalunya».
de Salvad'>r
De la coH.aboració
Valverde 1 Rafael de León - 1 del
mestre Qulroga. - n'elxi una ca.n~;ó
que a Espanya l'ha cantada tothom,
des de Gil Robles r. monsenyor Tedesch1n1, passant per Lerroux... a
pesar de l'straperll}; «Maria cte
la. 0». A la muntanya, a la platja,
al cabaret, a la sagristia, a la caserna., a. l'Ajuntamen·,. tothom gemegava per culpa de «Marta de la 0».
Era com un malson, com un càstli!
«< oiràs nit I dia Maria de la 0».
Hl havia, però, una compensació: pensar que la. cançó l'havien
escrita uns amics nostres 1 els pr;~
dulA diners.
De manera. que l'obra - la. ce.n-;6
convert1da en comèdia. - ja vema
preparada amb u:1 gran reclam. Ara
bé, convertir Ull2. cançó en obra òtde teatre no és pas empresa fàcU.
Al contrari: ofereix moltes dificUltats, 1 per a ve-a.~re-lcs cal un abs'>lut domtnl del teatre. Diguem aJJan.s
de dir altra cosa, que Salvador Vl\1-

verde l Rafael de LP-ón ha
n satr.
vèncer amb gràcia 1 •
tes les dlficuitats 1 ~ encert :
nament. I const1 que l'reeixit ¡,¡~
compta. en aquest mornenatnlstat llo
ba. de Sf!.ber desentendre's ~.El Cl'ltlc
o enerrustats, de s!J:npati allllslat¡¡
es o ant¡.
paties.
Els autors de «Marta de
tem segurs que en transr la O. ~
<lnnar Ja
cançó en comèdia no
ventar la. pólvor~o nl re~~ven 11¡.
ft
teatre. Felen una obra Per e
1 de cara al públic; Però a P~
sense abarraganar-se sense~ fe~
se, d'una manera dÍgna 1 h tl\>IJi:.
«Maria de la 0» és un mel <>nes·~
un fulletó, en el qual l'elernOdrain.~
mic i el dramàt1c alternen ~nbt Cò:
discreció digna d'elogi. Els tl ~
tan ben dibuixats l s'aguante Pila -.
els actes són ben mesurats ~ ~~~
és graciós 1 emotiu ser.s ' -.t~
ria. ¿Què més pot demana~.:;nsibte.
autors joves. Naturalment <!Ue ~un.
té Uefecte3, però les QUalitats Oilr\
~
més que els defectes 1 atxò
marcar-t.o. Oom cal remarC: re.
QUe
n1 en la part còmica - la
l'obra al ncstre entendre ~ de
la dra:nàtlca els autors no ha ~
ratllat, no han accentuat n~ flUb.
forçat la nota. Al contrait· la ~
....
jectòria de la comèdia té ·
dlscrec1ó, de bon gust, rn:;tl ~~
.......
d'~logi
«Maria de la 0» és un e
crom apllcat al melOdPam~ fl
aquella. gitanada, i aqaells gern Tota
aquells t.legro1s, : Bq'o.Ielles Illalll~
la gitanada tenen amables 1 lJaa¡:
pants coloraines de crom. er
que aquest ha. estat el deliberat el8Q
pòsit del.s autors, als q~als el p~
- un publlc que es sabia de tn
ria el cuplet - aplaudi força. e!ll().
Al bon èx.lt de l'ohra ajudà la IQ.
terpretac1ó. Una interpretació d&.
fectuosa ensorra una obra bona,~
tenir-ho en compte.
Maria Fernanda Ladrón de
vara Interpretava. la protagOll!st¡.
aquella pobre Maria de !a o que tani
ens ha fet patir. I ho féu amb •
brletat, amb tJstesa, donant a1 per.
sonatge el relleu necessari.
Molt bé 1a senyora Cortés Pradillilllo t Valero, I els senyors
va., Grauada., etc.
Els decorats, de Ricard Alnlcba.
t1s - un escenògraf de dinou annl
- esplèndids de debò, entonats de
colors i resolts amb un gran eaperfi
de modernitat.
LLUIS CAPDEVILA

au.

LóPez

TEATRE NOU

LA MESONERA DEL LLANO~ sarsuela de
Prada i Ricard Ros, amb música del mestre
Gerard Tomàs
Ens plau reconèixer l'honradesa
llteràr1a. amb què ba estat escrl~
aqu.!st llibre de «La mesonera del
llano». Es un llibre de construcció
un xic antiquada, però net de tota
procacitat I grolleria, ;nt~ressan< ea
alguns moments i sempre amable I
digne en tots els altres, a pesar de
les allargassades escei1eS còmi({U!J
de l'acte primer. L'acte segon és 1
rr.odel de slntèti.ca acció, la. a¡¡/
cosa. palesa la tècnica habilitat
autors
Per a «La mesonera del Uano1 cl
m estre Gerard Tomàe ba escrit una
molt discreta I ben orquestrada ¡Jar·
tttura. Cal destacar del primer actil:
una ària de tenor, bellament barmonitzada., de f1na linla metòdl::a
1 re e Ix 1 de s mOdulacions; uns
la romança del
mança. de barftor
llop - en la qual l'orquestra subratlla amb molt d encert el parJa..
ment del cantant. I de l'acte segon:
un duo de tiple • baríton, ben COI19truït l la ,.ançó del moliner, d'•
gre I enjogassada melodia. però uu
xlc fora de situac1ó després de 11
dn>.màt.lca escena anterior.
L'obra obtingué unA molt notahlt
Interpretació per IJI.lrt de Pau Bertogs, Olòrta Alcaraz, Aquavlva, Mer·
cè Garcfa 1 el tenor Arnó. Alxf, per
ordre per tal d'evitar raons. L'SOtor seTlyor Vega, un xic despla~;
no li escau el paper que ll han repart.tt.
HI hagué aplaudiments per a !do
hom 1 acabada la representació el
celebrà el nútlng de consuetud.
LLUIS SOLER

an

TEATRE ROMEA

.MAJJ:;.,l'IC. - cFedora•, cMúslca, mucbacbos:t 1 cNobleza baturre •.
cEl &amnl d'una nit
MAH.'t~O. ·
d'estiua.
ME'J..KUrvL. - cEl cuarto numero 3CW•,
I cOn nombre de oro•.
MISTRAL. - ((Alta escuelu 1 cNido
de agullas».
MONUMENTAL. - cEl velo plntado•,
«El Jorobaào» 1 «Vamp¡resaa 1936»,
MUNu,.AL. - '"lV&mVI! Ub .llllevO», cAl
compaa del corazont.
NURIA. - cNtdo de agullu», cCorazones rotOGt 1 cUna aventura en PoPAR!::>. - cAbdul .Hamlet» 1 cEl CODSI•
Jero del rey•.
PA'UtE PALAvE. - cEl caballero del
Folles Bergere» 1 «Contra el lmperto del crlmen».
PRlM.lfrAL. - c.I.Al generaUta», cBa.rcarola• l eLa tela de ara.eu.
PUBLl ClNKMA. - .NOtlCUUJa, dlbuaoa
1 «Davant .l'Ollmpi&Cla del 11136t.
RAlalBLES. - cEl balle <lel ::;avoy,., «.El
cabellera del Folles Bergére•.
SAVúl:'. - .Nottclarlll, dlbu1xoe, revlatea
l cEl nou GUWver..
SELECT CIJSEMA. - · ActuaUtate, ravtatea l cEl cuarto num. 303•.
cEnterete, mundo• 1 cl:l
SMART. mal\'ado 08.rabel».
•El velo p!ntado•, cOn
SPLENUW par de detectlveu, cHotel de eatucuantes..
TALlA. - eLa alegre divorciada•, eLa
tela de arefuu 1 eLa &enda del crlTRlOl\U'. - eLa novia de Franltenstelnt,
cVIaJe de placeu, cA ml me eu.at.a

Paulina Singerman estrena, amb èx~
«Sl ME DAS UN BESO TE DIGO QUE Sl»

Una comèdla. entretinguda l amb un Xic massa. a la secretària.
J.a suposada foll.i1. li dóna I 11
situacions molt còmiques· una comèdla d'embolic, que a nÓ ésser per protagonista c:e «Sl me das un ~
la. traça de l'autor podria convertir- te digo que sa per cre-Jre que el
se en un voc'evil· un argument sen- psiquiatra que pretén guarir-la 111..._
zill, però Interessant 1 un. diàleg hà- seu marit, 1 amb ell té totes Iea ..,...
bil divertiL. Això l no res més que terèucles 1 fins 1 tot alguns af~
això és el que pOdem dir de l'obra sos afalacs que posen molt J~C~•
d'Aldo Benedetti, que ha estren1t el mnrit. autèntic
Després d 'unes 'situacions molt":
Paulina Singerman al Teatre Romea, lo. versió casteliana de la qaai vertictes, !a pressumpta mallllta;,
na a la. raó 1 abraÇd el seu ,....,.,..
és de Tito Livio Foppa.
Uno. dona que sorprèn el seu ma- amb una gran pass1ó, i acaba ¡.,...~
el
rit abraçant una mecanògrafa que sense noves complicacions.
Cnm S<.mpre Paulina 1nterpret1tat.
té al seu servei, 1 per tal de cast1gar-lo f1ngelx sofrir una alterac1ó seu paper amb meravellosa vivacl ae
psiqUlca que 11 dón' per no reco- del qual féu una creació, cOS!,~ e1
nèixer el seu espòs, al qual vol fer contr1baeix a l'èxit de l'obra. ..,~~
e¡petreure dl' casa seva. pels criats 1 que públl< aplaudi molt.
Molt bé els altres artistes. I 11!1"
mP.ntre SIJ:nula la. seva anormalitat
el
poc
paper
seu
el
en
cla!J:nent
amb
coses
le~
dir
:\
G'entreté
mental
diverteix fent portant. Tulite. Ciampoll, justa en
tota. claredat, i es
J)a.3Sar males estonM a l'home que gest 1 en l'expressió.
·
en un moment de debilitat s'apro;:>à 1

s

El SOPAR A GARCIA LOHCA

La sessió d'avui al Lyceum

de Conferència
Margarl'da X'lrgu

T

fntr

En una autocriti~ publicada el
dia abans de l'estrE>.na els autors
del llibre noblement confessen que
«La mesnnera del llano» està insoirada en la llegenda. del llop de Rllbén Dar1o.
El tema d'aques~ obra., doncs ~s
simbòlic. Un simbolisme ja Un 'xic
resseguit, però sempre d'actuallt.at.
Es la llalta entre el BP 1 el Mal,
l'origen de 1a qual eaJ anar a cercar-lc entre els primers pobladors
de la terra. Des que el món deixà.
d'ésser una. nebulosa. por a transfonnar-se en una crosta endurlòa.
- la seva p:ut superficial - 1 més
o menys hab1table, ja es descabdallà la primera. lluit.f. entre el Bé 1
el Mal. L'home b<l contra l'home
dolent, M,anelic conti"} Sebastià, l'àngel de 1 abisme con.ra. l'àngel dP.l
segons sagrats textos-, 'a
cel bondat contra la maldat, les esquerres contra les dretes.
I en aquesta lluita Lnplacable sem
pre ba vençut, com és natural, e¡
Bé. Una darrera. 1 'altra totes les batalles han estat guanyades per
aquesta suprt!ma. Virtut. que fa posslble l alhora agradable la vida
Altrament, en «La mesonera · d~l
llano» es des~bdella, també, Igual
llalta, amb 1 un1ca diferència. que
l'horne dolent, un cop vençut, es penedelx de totes les maleses que ba
fet durant 19. seva vida Aquesta dl:~~~¡o._:- .t~r~~::rode~ t~~=~ fer~ncla és digna d'ésser remarra«La cela de ar~» 1 cJwteta com: da, puix que, generalment, la maldat pot ésser 1 és vençuda però mal
pra un nlJo».
no acostuma a penedir-se delJ pecats
.FEtV.UJ.~A. - a.vavtd Coopertteld».
C0Jn ('c.-~
CAS Qe 118t!H», cEl JOl'Obal''()(J ·l'oUO, do• 1 c.Ahora ~ &tempre•.
OO'XA. - c.Nada mas que um muJer,.,
cLo.l dlosea se àlvlerten• 1 cE1 de·
la tor..
lRlb. - cUna noehe de amor», eLa alegre divorciada».
KUk::>AAL. - cLos dloaea ae dlvlerten:t
1 cvontra el lmperlo del crtmen•.
LAIETANA. - «El dUQue de bterrot;
cAmame esta uocne», 1 cEl ~~
¡aao de la estepa».
KA.&..i..•d. - «Lo> uu.,,. '"' i''ranlten.¡teJn•
cVtaJe de placèr», cA ml me euate.

men~t.

GRAN PR ICE
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TEATRE POLIORAMA

lonla~t.

Plaça Bonsucctls, 1. Telèfon 23193

lt

El

a&ll,

amenitzades per la
Avui. matinal, a Iee 11. Tarda,
de 3'30 a 6'45. A les 6 numerada
I llit, a Jes 10 NOTICIARI FOX·
LA ZORRA Y EL CONEJO (dlb,
color): MELODIA DEL ARCO
I RIS (musical). .EJ:traordtnarl
éxl' de .Jan Kiepura en la eran
produocló;
LAS QUJERO A TO DAS

•

El local deia arans programea

ea-

meravollóa
pectacle

ALARES
RO i

ESCENARI GIRATORI
lnt.t\n>rets:
TINI) FOLG4R • EMILIA ALIANEUS ALIAGA • LIANA
CA
GRACIAN • 9 GOLDt:N BALLE'(S
10 DAVELMA GIRLS - Magut.
lles decorats ae tllorales I Asen·
si - Demà, ctllluns, nit, e. les
I• 10'15: EL RANCHO AZUL - Locnllte.ta a la taquilla 1 revenda.

f¡)

Avui, tarda, 4'111
l'ilt, a lea 10'15:

EMPRESA. Gran companyra lirica d'Antonlo PALACIOS
AVUI, on· V..ENGE, :!2 DE DESEMBRE, TARDA, A LES 3'30

ABDUL

TEATRE NOU

I

- A les 3'30: UNA CHICA UL·
TRAMODERNA, per Paulina Sin.G'erman, Rialla per a un any. a
les 6 1 10'15: SJ ME DAS UN
BESO TE DIGO QUE Sl. Una ex.
plosió d'alegria: &'ha acabat el mal
humor. No deixeu de veure PAULit-<A SING~RMAN en aquesta
comédla. - Demà, a les 5'30 1
10'16: Sl ME DAS UN BESO TE
DICO QUE Sl.

Companyia de CARME DIAl

GRAN TEATRE ESPANYOl

MAPY

Telèfon 22028
Companyia Ar&enllna de Comèdies do PAULINA SINCERMAN

Avui, tarda, a les a . Butaquee
de 1ra. classe. 3 ptes.:
MALVALOCA
A les 6 1 a !es 10'15:
creació de CA{tME DIAZ; grandiós éxlt de Quintero i Guillén.

Companyia dirigida
per Josep Santpere

TEATRE ROMEA

TEATRE BARCELONA

Mi hermana Concha

o

de Valverde I León : Ulustraclons
musicals del mestre Quirosa Decorats de R. AMICHATIS.

Rambla Centre, 4 • Teléton 11887
Gran Companyia Dramàtica 8e
11 genial actriu Margarida X1rgu
Avui, tarda, a les 5'15. Nit, a
les 10'16. FORMIDABLE EXlT da
la bonica comédia en tres actes
de Frederic Garcia Lorca: DO
AA ROSI TA LA SOLHoHA o EL
LENGUAJE DE LAS HORElS,
ma¡tstral creació de Margarida
Xirsu. La lunclò de la wt dedicada a les tlorl&~ea de la Rambla,
farà
1 en ob&equi a aquestes
la dedicatorla Freueric Garc1a·
Lorca. Acabarà l'espectacle amb
el cCANT A LES FLOdiliJ.' ES DE
LA RAMBLA», de Josep Ma. Sasarra, per MARGAlUJJA Xl.RúlJ.
Duluns, tarda, a lea 5'15. Nit, a
les 10'16: DORA ROSITA LA
SOLTERA o EL LENGUAJE DE
LAS FLORES.

PALAU DE LA
REVISTA

Avui, tarda, a lea 6 1 nit, a
les 10'16:

RIGOLETTO

PRINCIPAL PAlA CE

COMIC

Companvla de M. FERNANDA
LADRON DE GUEVARA

Avui, 6 de propietat 1 abona.ment a tardes,· a lea 5. Darrera
representació de:

NO - Dimarts. no hi ha funció.
Dimecres, nit, funció 15 de propletn.t 1 abonn.ment corresponent
a l'abonament n. dijous nit: LA
TRAVIATA - Dijous, tarda, dar·
rera de e A R M E N - Setma.na. entrant el gran divo LAURI
VOLPI - Es despatxa a comp..
tadurla.

TEATRE

TEATRE POLIORAMA

PATHE

PALACE

~g~

Demà dilluns, a l'Hotel
ra, e: sopar d'Homenatge a dllCct'
poeta. Fredertc oarcia Lorca.uers o
autor de «Doña Rosita la so
el lenguaje de las flo,rest. t !a~ 61
E..t aquest acte so.~enfer 0 r!'f!IJ
el pOdi
de la nraula. per tal e
del sopar Carles Soldevila 1
també• _.
Garcia. Lorca.
A l'acte W •.sslsUran.
collits el.s 11nyores.
Hom prega. seguin re la bOnA C'll"
~
quets e~carrc¡ats. per a
, garutzaC1ó.

Rlvas-cherlf s'ha ofert molt amaast..
blement a Lyceum Club 1 prendrà
TETtJAN. - cSucedló en Nueva Yorb, part en la sesslo Margarida Xirgu
cF:esta en palaclo• 1 c.'ildo de AfrUI- que se celebrarà aVUi diumenge a les
last.
Catalònia.
URQuJ.NAONA. - eLa blja de Juan Sl· 12, a 1:. Llibreria
Per tal d'atendre les moltes comón•.
VOLGA. - cEl cuarto ntun. 30Pt 1 cX1 mandes que s'han fet en aquest sc·ncaballero dE'I Fulles Bel'¡'tre • .
tit Lyceum Ciub ba. acordat expedir
WALKYRIA. - cVldaa rotau, cCbarllo tiquets a tres pessetes, per a aquesta
Chan en Egtpto» i cU.oa aventura última sessió.
en .Palae1o•.
XILE. - cConoce a tu b1Jo», cEl últlmo
mlllonarlo• 1 eLa aombra de la duda.PADRO. - cCapru:bo lmperlalt, cEl horror de ta guerra• 1 cQulén mató a
Eva?».
lador de F1orenela».
VERDI. - cPerdonen mia cacborrltou,
cMUady• c!:l enerntao Públloo .nuTallers, i9, entruol - 0 '11 a 1 I de 5
mero b.
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EL· T RE S'ALL
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ho fem, és perquè la nostra expc·
n èncla - conseqi.lèncla dels v1atgr·~
que hem fet anant des del cor de
H U M.
• 1. &. f H t!
l'Asta menor a l'Europa central 1
f
El Socialista dedica aq~estes pa.
111 ,ero n 1 444 8
nord d'Europa - ens permet !er-ho,
raules a L erroux - el fltjor enedesprés d'haver comprovat personal•
.--=pRI:US OE: li UBSCRI PC IO
Les dretes 8't4r.e!xen, diu PoliU·
?;'!_e de la Rept!blfca- al lerrou.a
d'El
diu
ment els mercats on els nostres proca. El poote S'na ue 1 to..v• ~- ~
.I~ me.
Madrid Cal que les esquerres sa pi·
.s·&u llt..
ductes tèxtils poden ésser venuts I
com ha estat cgoverr.at» per et
«Sudan los radical¿s por todos los
gmn ter el nwtetx.
exportats. Sembla, doncs. que el deu10"6ll I
re de tot govern que regeiX els des·
dr etes i no s'ha de deixar vèncer.
«Subido es qu~ el señor Alba pro- poros dc la ongustia. Van y v1enen.
Uns d'un pats que es troba en les
I
I:S' «Ya no hay eqUIVOCO P<JSlbil: . .unpugna. la coahclór. de todas .as Celebran reuniones secrctas Cuchl
condicions del nostre, é8 aprofitar
1uerzas derecnlsl.a~. incluyenao en chean a hurtadillas. Todos 'ndmite~ pulsado por el despecho, el vatica.•
'll'ellas a las del centro, frente a la. ya como cierta esta verd!ld deso- nismo, que manejaba alternativa·
tots els productes susceptibles d'escoalíción republlcano-¡¡ociahsta. E:ita. !adora: el partldo se hunde QuPre- mente dos lemas, opta. por el que
ser exportats per tal d'ajudar la se•
v· sortida 1 equlltbrnr aix1 l'intercan·
última, por la cocsión con que se mos -o quleren- decir que' se des- mejor cuadra con .su temperrunento:
perfiln, ap:lutlna. a la otm con un h ace. Porque hundirse màs de 10 que «Oira Constituctón. otro Estado y
vi comercial 1, com a conseqLiènCJa,
lm·
la balança de pagaments. Ho han
esfl,!erzo <tcsesperado para continuar- està resulta ya materialmente 1111• otra socledad.P. El part1do que
el
y
bloqne
al
hegemorúa
su
puso
Lerde
experiencia
la. rodas l::.s amalgamas son pos1bles, posible. ¡Ah, la
fet alxi les dretes del segon bienni'
Sl:!¡;ollS les estadi:.Lie¡ues d'obrers Iança 1 intentar un superà\'it en les Les xifres que hem donat abans de~on tal de impedir rl nrance de las roux! Recordamos la unción con que jefecillo que exigia todo el Poder
lZq~t.lerdas. Sc nsegura que en la l·~ ~':! hablaba de ella. desde que la Re- para él, aceptan! _con sumlsíón de en atur !orçós a. Catalunya, on a- exportacions.
mostren el contrari, però, en el cas
Tercer.-A la fi del bienni esquer- concret de la crlsl de ln indústria
uruon llabida en el mlnlsterío de púb!.lca advlno. No sabemos de dónde reclutas, el despottco santo y seña quest flagell té una intensitat més
~ac!c>nda, a la q_ue aslstieron los se- lc habla salido a Lerroux su fama ae los al!onsm<?S· FasclSmo s!n re· 1 remarcable és en la indústria tèxtil. rlsta - pnmer semestre del 1933 - tèxtil catalana, la. ¡;eva responsabl•
nores Portela Valladares, Chapapne- de hombrc dc gobicmo. Lo cierto boz~ Sl, ell<>s triunf~_rap en las pro- Heus ad, doncs, que durant aquests In tasca. de les esquen·es havia fet lltat queda reflectida amb el que
ta Martinl:'z de Velngco y Cambó, se es que todos, !zquíerdcs y dereches x1m~s e.ccc10nes, E~f'-l.la sufriria. la darrers temps el nombre d'obrers pa- dlsmlnulr el dèi!clt del comerç exte- OC{)rre amb el Comitè Cotoner.
ha tmtRdo, con alfluna. extensión, dc -menos nosotros, para orgullo nues- ~uerte de Austr1a. ~g1men totallta-~ rats, totals 1 parcials, en la indústria rior de 277.582.000 de pessetes en el
Una de les finalitats del Comitè
este !rente dc>recht~ta. El Gobicrno tro-- se mostraban dlspuestos a re- uo. El Poder sbsoluto para las dere- tèxtil ha estat osc!Hant entre 15.000 qual el va deixar la monnrqwa Cotoner, tal vegada la bàsica, és l'a·
bienni
del
tasca
La.
162.254.000.
a
agriindústries
les
seguien
16.000,
1
.
camel
forzada,
llegallda~
la
chas;
dc
historia
la
sl
Como
conocerla.
busca.
se
sólo
y
él,
a
no es insensible
favorlr l'exportació dels productes
el modo de que se real!ce. Persona Lerrou.'C estuvlera. lnédita sc nos obll· po de concentrac10n, la. càrcel Y el 1coles 1 forestals amb uns 11.000 1 les dretlsta ha fet augmentar aquest tèxtils. Doncs, bé; cal reconèixer
oonocedora del pensamlento guber- gó a pasar por la pntcba. dc su go- j¡:>atlbu!o para todos los demàs espa- de la construcció amb poc més de dèficit fins a 378.800.000 de pesc;etcs. que ha portn.t la seva t asca tan a
Com a reswn podem dir, que en bon terme que les exportacions tèxnamental nos dec!a que éste cuajar-.\ blerno, los papana tas seguúm espe-1 noies. Calvo Sotelo, menos cau to, ha l s.ooo. Però, el que cal posar de relleu
en. el lapso de tlempo que exista rando. ¡Ah, la expcrlcncla de Ler- dlcho lo que los l~nacíanos no perrru-¡ és que aquesta intensitat correspon lloc de nivellar la balança comerctal, tils varen arribar a tenir una impormtentras permanezcan ccrradas las rou.x! Maravilloso ejemplo de estadis-I tlan declr_ ni a. Gil Robles ni siquiera precisament al bleruti de governs els governs dretistes no ha fet més tància. força remarcable. Ara bé. t:1
dretlstes. recolzats sempre pe1• Utga quo tntenslficar el dèficit 1, per tant, Comitè Cotoner compta amb rec r~
Cortes Y el de promulgac1ón del de·¡ ta, según los tales, era el vlejo león a •.;s JaplStas fa~clstlzantes.
~e es el enerrugo,, al que hay que ' Catalana, partit que tenia el deure la crisi del pals. Però, és possible a· sos limitats. Sl els governs del b\~
creto dc disolución de nquéllns, el dc los colmillos retorcldos. Hublera
que se afirma quo no ha dc tardar parec:do entonces sacrileglo asegu- hacer morder el pol~o en la ccrcana dc vetllar per aquesta. lndústria ti· nar a. una tal nivellació? Nosaltres nJ. dretista veten que realment :
EL SOLITARIO AGRO · NAVAL t'•l aparecer en la «Gacetall. Parece ra.- que el león harfa el oso. Lo hizo, ¡contlenda electoQr~ La 1Ceda forma 1ptca de Catalunya, bàsica per a In estem completament convençuts que filats 1 telxits catalans eren ben 1.
-e vatlcanlsmo Vida econòmica del nostre poble 1 sl. Per tal d'arribar-hi és innegable buts als diferents mercats estrangers,
ser qnc Pste se halla pendlentc de sïn embargo a compàs del pandero en ese campo. u
P
íe d
Ell s
~
•
1
de G1l RobÍes, que sólo con leones no se entrega nunca del todo-- pro- que podent aguantar la crisi i àdhuc que ni h:J. dos camins: reduir les lm· afavorint la seva exportació ajuda!n:van% tales geshones Y acop'amlentos.»
1{~onte - aho..':t ~~~~
1
de esta clase -un hueso a roer d" cure ampararse aw1 en puerlles anfl- treballar normalment, es veu obliga- portacions, o augmentar les expor- ven intensament el nivellament de
e sa btenolón de subml' rlnos de se•
cuando en cuando-- podia darse aire; ~logias. tProbablem~nteR susb~ap1t.Q5. da. a. portar un vegetar penós 1 a taclons. sense que arn sigui el mo- la balança comercial.
:u~ro que hublera sido el éxlto
de domador. Ya està llPcha y con· 1 es no a acaran a. 1\ epu ca ex- presentar la formidable ltlfra d'o- ment de teoritzar obre aquests dos
. ba • de la mmorl:l >>
Doncs, alxò, que és elemental, ~
cllL~a la prueba. El resultado està. presamente, smo a determinados po- brers parats que deixem consignada. punts, nosaltres ens declarem fer- el que no h a !et Chapaprleta., n1
<De ~La. Nación» >
bOm
s1ste cap dels Governs dreUStea, l s'ha ar·
mament artlda ls d 1
Llegm aquests mots d'u1L altre a la. vista· la expcilenc'a del sei'lor dercs, con la esperanza, sl son derro- I
.
corresponsal: el de . Publicitat a Lerroux, pasmo dc los s:~los, ha ser- tados -como lo seràn-, de ponerse Per a demostrar 111: resi?<Jnsabllltat ma, és ap·dlr, ~ue ~~~~~~ qu~ ribat a l'extrem que el Comitè Co,.--.:--:::---~:;1"-:;;;:c.:M;J
les dretes en la. sttuacló descrita, Cl\1 procurar el nivell de la balança. tor.er, contradlnt unn de les finalita~
vido para destrozar l:l República Y de nuevo la màscara legaliSta Y conMadnd:
c:Pi."""oo
comercial 1 lntenslflcar les exporta- per al qual fou creat, s'ha vist en el
;rem t res punts bàsics:
«La mamobra politica. l.l1lc1ada per destrozar, de paso, al parUdo rad1cal. formlsta.»
ç~
Cerimer. - Hom ja sap que anil el cions, sense voler dir, però, que cal· cas de !er el necessari perquè d isGil Robles 1 secundada per l'Alba 1¡ Cosa la última que no nos duele
~
al.tres ~ements de l'antic bloc, tracta. No seremos nOSÓtros quienes vaya: cosa: que no murtera ante~S. Con ello ~ n!ro ~e Contratación dc Moneda» gul fer una politica d'afavoriment a minuís l'exportació de productes tèx·
~ te di\lSes per a. atendre els pa- la lmportacJó. Estem ben segurs que t ils en forma. tal que s1 comparem
~ ac<?n5egUlr pnnclpalment que no mos a llorar sobre la tumba del par- Ise hubiera eVitado la Repübllca.
g ml'e.nts de les compres que es fan amb una. polltica. econòmica ben o- les cxpornclons fetes durant el pri·
s arribi a la dissolució de Cons; a- tido lerrouxista. Lamentamos una y todos- menos daflOS.>>
estranger, la qual cosa afavoreix 11entada. les exportacions dels nos- mer 1 segon trimestre que som obo.
ritme
un
pres
ha
maniobra
questa
la intensificació de la crisi 1 dc l'a· tres productes augmentarien d'una servarem les dl!erències següents:
vertiginós durant les darrer.:."S vint·
manera remarcable 1 entre aquests
tur forçós.
i-quatre hores. Haviem ja. donat de·
Filats de cotó exportats, primer
Segon. - La.' manca de diVises és productes cal posar-hi en un dels trimestre 1935, 9.587.603; segon tri·
talls sobre l'esmentada maniobra 1
degu~!!-· principalment, a. la. balança llocs preferents els de la tndústna. mestres 1935, 2.460.000.
assenyalat la seva finalitat: de la
deficltar!a. del nostre intercanVi co- tèxtil.
Telxlts estampats exportats, primatetxa manera posàvem de maQuan aflnnem el que acabem de trimestl'e 1935, 3.508.365; segon trt·
merclal. Cal, doncs, en primer lloc,
nifest la resistència del scnyo1· Porprocurar, almenys, nivellar la. ba- dir 1 no és la primera vegada. que mestre 1935, 436.196.
(Ve de la pàgln 1.. ) 1
tela 1 la. seva decisió de posar·se
11LOS PECADOS CAPITALES
Filats borres exportats, primer tri·
a '"
enfront d aquesta maniobra. Hi na
1, Soberbla ~. Avarlc!a. 3, Lujurla. entaulada
mestre 1935, 1.030.366; segon trhne!'.
lluita a ganivetades
e, Pereza. 5, Guia. 6, Envldia. 7, Ira.» tractant dcuna
desfer, amb altres habi- lt!nya». I ~quell partit 1 aquell petre 1935, 89.733.
1De «La. Libertad».)
Es a dlr que ta reducció de l'exporlitats les que el senyor Portela posà. nòdlc -de1a Arnau i Cortina-, que
seu
tació ha estat d'un 74'3 per 100 pels
per a desfer el doc De moment els pregonaven als quatre vents el
DOl
(ART~
t
mmticlpi
filats de cotó, d'un 87'5 per 100 pela
runts d'avantatge ~ls va marcant el amor a l'autonomia del
teixits estampats, i un 89'7 pels fl.
senyor Portela. però c!s seus adver- I que dels seus postulats se'n ~eien
un.a -exclusiva, arn fiO solament s han
saris del bloc no cessen.
lats amb borres. I aquesta reducció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
ha estat deguda. al fet que els governs
El senyor March, radiant de joia, a.vmg1:1t a tot 1 s han retractat de
anunciava també ahir a la nit que · tot, smó que callen c~m w1s morts
dretistes no han facilitat al Comit6
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
quan hom els acusa d. ésser els pnnno hl hauria eleccions »
Cotoner els cabals necessariS per a
1clpals
culpables, els unies culpables
.
les exportacions.
Suma anterior ... 1'77,584'40 V. Artiga$ ... ............
0'30 Intensificar
de responsabilitat davant l'opinió
Són mlllons 1 m111ons de pessetel
Mam1el costa, recaptat
M. Mayol ...... ........ .
0'50 que
del pals, d'haver contribuït a conhaurien entrat a casa nostra.
amb el núm. 32,180, a
F. Solà ...... ............
0'25 Són ntlllons
sagrar la devastació de la. vida muI milions de pessetes que
benefici dels presos en
J. Estlr-les ... .. . ... ... ..,
0'50 haurien ajudat
nicipal de 111 nostra terra.
a nivellar la. balanel bar Manel, de MartoJ. Ricardo .............. .
0'25
Es referf a l'al-locució de l'antecomercial. Són milions 1 mllio!ll
rell .....................
'16'90 M. Isart ... .. . .. . .. , .... ..
0'25 ça
penúltim Governador General senyor j
servit pPr a,..
haurien
que
pessetes
dP
Francesc Mas 1 Volta .. .
0'50
10'-1 D. Bugó ... ... ... .. . ......
D_e La Libcrtnd són aquestes pa. Vilallonga, en la part que posava
judar a. normalitzar la situació del
la.
de
d'Esquerra
grup
Un
.
.................
Molins
.
J
0'50
de manifest «que Catalunya no torr autes:
«Bomba Prat>), de Bada·
J. Costa ................. .
0'50 l!Ccntro dc Controtactón dc Mone«i.a. se inicia de modo optimista narla a la seva normalitat sense
da>). I són milions t milions de pes.
....................
lona
14'50
al
consulta
w1a
per
passar
abans
republicana..
idea
la
de
v·v¡rt~ación
lA
setes que haurien servit també i aixb
Aneta Breu ............
2'50 RIPOLL (24,& vegada) :
Para ello pose emos la necesarla con- sufragi» 1 va dir: qui era. el GoverIJ. R . •........•••••• •.••••
5'- Pere Bartes ............ ,;;
1'- és el que cal tenir més en compte,
c ...... w a uet uc;,er patriótico, que no nador General per a assegurar-ho?
poguessin treballar molts deli
lt iNGRAT ITUDES
Germà Moreu .. . ... ... •..
Ordeix ... ... .. .
Francesc
5'1'- perquè
Parel
d'ell
sobre
per
havia
hl
No
hacer:e
sinó
cu!npllrse,
que
h.ay
solo
DON ALE - 1Y pensar que yo,
15.000 obrers parats de la indústria
El nen Joanet Carbó ... . ..
5'- P. Català 1 Sena
1'podia
que
República
la
de
lament
aslos
todos
con
vlslb.e
Y
senslb.e
por haberme enma rldado, con ése,
que avui es troben en atUl'
que en el seu número del mes de Lola Babionet .. . .. . .. • .. .
5'- Josep Riba ......... ·::. :::
2'- tèxtil,
ht perdldo el afecto de los miosi ... pectos de Ul moral po:ttica nueva, 1anullar la Llei del 2 dc gener? No maig passat 1 en article documen- I Maria Bas1 .. . ... .. . .. . .. •
forçós, únicament per culpa de la
3'- Joan Basagafla ... ... .. .
1'- manca
que perfeccionarà. el sentido amp:to hi haVia el Tribunal de Garanties tadlsslm demostrava que l'únic ca- Unes esquerranes (quota
Y ahora me deja a ple.n
dc capacitat dels governs del
Josep Ba.sagafia ........ ..
1'Y revoluclonarlo de la. democracla,¡ que podia declarar incOllStltucional m1 legal de restablir la normalitat 1 setmanal) .. . ... . .. ... ...
<De «El Sol».>
bienni de les dretes.
.
.....................
C
D.
3'0'50
ausenta~do <.<e ésta. todo lo que sen la Llei?
Ja ho saben, doncs, els obrers de
de la vida municipal catalana era Una. famlila d'Esquerra
2'- Joan OrriOL'i . .. ... .. . .. .
l'Atacà durisslmament Jover 1 No- la
U.t motlv.; de negaclón.
la Indústria tèxtil - t per als obrC'rs
recordau~~
en
C.,
O.
M.
municl·
consellers
dels
.
reposició
..............
Coma
Josep
0'50
Y. e~ tamb:én necesarto mantener nell per la seva obra d'unció ertsaltres rams passen coses semde ~IacUt. . .. .. • ... .. . ...
10'- ~elltó Campalans ... ..,
1'- dels
disciplina dc la unlón. Por nuestra tiana realitzada des de la eonselle- pals suspesos.
blants - nquest és el treball qup el~
.
...........
Coma
arti
memòria
la
a
laica,
Una
a
presents
els
0'50
exhortant
Acabà
dret
el
perseguia
Governació,
de
ria.
in·
lzqulerdas
de
parte. republicanos
les dretes en els mítings
2'- Miquel Català .. • ... ... .. .
0'50 prl)metten
... ... ... ... . ..
dependlentes, no reconocemos un solo 1 la l!el l enviava als tribunals els meditar sobre el nostre esdevenldol·¡ dc Macià
Josep Solé ...............
o·5o dc prooa11:anda electoral. Cal pensar
cotlSellel"S municipals que realltza- immediat 1 va significar la 1n1por- Dl,l~ catalanes, a la me·
e!"lem! ' a nucst!a lzquierda.
que encara. Insistiran, però ara el noo·5o ble
ll~òria de Macià ........ .
2'- Antoni Salomó ... ... .. .
que tindrà en cada localitat,
Luchemos un1dos, con act!Vidad ven una acció amb el dret a una. tàncla.
ha pogut ja comprovar la seva
5'- Joan Casadesús ... ... .. .
per a contribuir al triomf electoral, EI nen Josep Roms ... •..
2'regeneradora, todos los hombres de mà 1 la llei a l'altra.
t el resultat de la seva pocapacitat
.
..
...
Portabella.
~!colau
10'•
..
...
.
..
.
..
..
.
nuvis
Uns
som
1
estat
llem
1'què
de
persecució
la
Va demostrar d'una manera tanlZqwerdas dc buena voluntad. Aparte
l!tlca econòmica.
1
..
admiradors
s
o
s
er
.............
v
1
D
Gllell
s'al·¡
V~an
que
bandera
0'50
una
Serà
objecte.
' de que defendemos nuestros legiti- gib~e que no es podia parlar dc nor· xecarà a cada. locahtat i onejarà
F. GRAU I ROS
amlcs de Companys, de
J cenç Calabuig ... .. . .. .
0'50
mos intereses, pensemos en que res- malitat constitucional sense reposar
.
..
..
..
...
.
..
..
.
Pons
oscp
o·5o
Savall
Llorenç
Sant
¡
s'atança.
que
llibertat
la
de
vents
als
Ajuntaments:
els
immediatament
ta!-u·ar la Republlca, nuestra Rcpú6'- Joan Pujol ...............
<5." vegada) .. · .. . . .. . ..
En finalitzar la seva conferència
o·5o Assemblea de la sub-secció
blica, la República que anhela el que aquesta obra reparadora era
2'- Pere Riera ......... ..... .
0'50
pueb!o, la única. República poslble, massa tardana com ho demostrava Arnau 1 Cortina, fou objecte d'unà El mateix dc Camprodón
.
..
...
F'ajardo
Vicenç
lO'1·- riP. mossos recaders del Sin·
entre otras cosas, la clarament la revista de caràcter ju- xardorosa ovació 1 felicitat per molts M. T. G. .. · .. · .. · .... ·....
1 es re~taurar,
..
.
...
Gòmez
Lleonard
12'50
Azañista
madrilenya
Una
l'acte.
a.
as&stents
dels
Pràctica»
Adm!nlstración
«La
ridic
momlidad del pals.»
<tCON SUS HERMANAS
1
~:= \dicat Mercantil de Barcelona
Un baturro de l'Esquerra
12 50 Gabriel Torl'ent .. . ...
'
La oveja descarrlada vuelve al redll.n
- - · Francesc Paulet ... ... .. .
2'- Miquel Cambras . . . ..
Avui, a les onze del maU, 1 a l'es.
l'<De cHeraldo de MadridJ>.}
E. G. A. <4.• vegada> ..... .
5'- ¡ Victorià. Fornaquera.
1'- tatge social del Sindicat Mercantll
Lector de LA HOMA.""'I·
Ramon Dcseura.c; ... :::
1:- ¡de Barcelona, PortaferrisSa, 19, pral.,
TAT <3.• vegada> ..... .
2'- Damià Costa ........ .
1- la subsecció dc Mossos recaders d'aJ oaqUim Valor .......... .
2'- M. M ......................
0"50 quest Sindicat celebrarà assemblea
Sorteig del llibre «L'avi»,
Una nena. de 14 anys •••
o:25 general extraordinària. En aquesta
de J oan eomorera; re..
.
.........
Buxeda
Joan
O 50 assemblea. es podrà constatar les ~
captació a profit dels
Joan Pons ...............
marcables victòries que ja s'han a.
empresonats ............
41'50 Jacint Valdcpérez ... .. .
1,- comegult en determinades agénclea
M. F ............ ... .... ..
2·- A. Planas 1 Sublrana
~.- dc recaders, després de laborioses
J osep Ramon 1 Castells
Lluis Catcll ......... ::: :::
.- gestiOns per part dc l'esmentada sub<11.• vegada) ... ... ...
3'- Narcfs Serra . .. ... ... ...
1,- secció.
Gregòrla :::;antainès ... .. •
3'- Alions Mauri ... ... .. .
llordrc del dia serà el següent:
0,60
Maria Ramon <11.• vegaJosep Torallas ....... ..
1. Nomenament dc Mesa de dlsg,60
da) ........... . ........ .
2'- Pius Cat.'\là .......... ..
1,- cussió.
Mercè Ramon (11.• veg.)
2'- Franresc Slrvent ... . ..
2. ....ectura l aprovació dc l'acta de
Una valenciana ... ... ..;
2'l'assemblea. anterior.
J aume Bartroll ........... .
3' - SANT ADRIA O"!l BE·
Treballs portats a cap 1 orlen·
3.
Ramon Oultart ... .. . .. •
SOS. Centre Republicà
3'tnció n. seguir.
Federal Adrianenc (24.•
Un mestre 1 una mestres·
4. Nomenament de la comissió dt
vegada) :
2'sa d'escola .. . . .. ... .. .
._ la subsecció.
Josep Vidal ... .. . ... ... .. .
2' - Josep Virgili ... ... .. .
1
5'- Joan Noguer t muller
Fidel de Gracia ... ... ...
1._ Es Imprescindible l'assistència de
1'- tots els mossos recaders per tal de
Per als companys ... •.. , ..
1'- R. E. B ................
1'- fixar l'actuació a seguir en el futur
M . LI. B .............. ..
10'- Joan Mafiosa ... ... .. .
1'- amb la finalitat qu~ ben aV1at pU:
T ecla Sanahuja 1 Lleonart
J. A. . . . . . ....... ..
l ' - ~ln gaudir dels avantatges que esArmengol ............. ..
2'50 JP. B. Molins .. . .. • .. .
l ' - tlpulen les vigents Bases de Treba.D
Joaquim Ratlli <37.• veg.)
1'- osco Borrt1s L. ... .. .
Un grup de republicans
J. Pallàs ........... .
del ram dt> l'engròs.
d'Esquen-a, de Teyà
Enric Abril ... ... ... ... .. .
0'60
tació setmanal> ...
17'25 Josep Fa~ol ............. ..
g:5g Federació de Treballadors dè
B
F <apor
5'- Josep Jofre .............. ;
¡MerCè".\lbért' .::· .'.'.' ::: :::
1' - Miouel Solé ... ........... .
o·go l'Ensenyança, Secció de BarArenys dc Munt. Recapta.·
R. M. F .................. .
l'
celona
o·5o
ció entre els socis 1 Sim·
Martí Jofre . .. .. . ... .. . .. ,
patltzants del Centre
Se'ns preg-. la publicació:
0'25
Servia Bulsàn ... ... .. • .. •
Català Republicà. ... . ..
Es comunica tota els afillats que
0'50
40'- Francesc Cabús . .. ... ...
Agustl Arbós .. . •.. ... .. •
que havia dc celebrar--se
l'Assemblea
0'60
...
5'- Margarida SPntamarla
Antoni Tondo ... ... ... .. .
dlun1enge, a le3 11 del mati, per
avw
1'.
...........
6'--.. Francesc Abrll
Isabel Fossas . . ... ... .. .
r- rauses alienes a la voluntat del Co1'- Joan N~uer 1 muller .. .
Amàlla. E~oda .......... ..
0'50 mltè s'ha ajornat fins el pròxim dlu1'- Lola Calúsa ... .. . ... . ..
Assumpció Barri os .. . .. •
0'50 mer.ge, dia 29.
1' - Joan Damià ..
Antoni Ventura. ... .. . .. .
Oportunament s•anunelarà l'hora
1' Antoru. Escoda .......... ..
1 el local que se celebrarà aquesta
1'- SANT .nDRIA DE BE·
TRETZE DE BONA FE
Assemb!cn.
SOS. Centre Republicà
1
l!EL JEFE QUE NO SE
<quota. st::tmanal> :
Federal Adrianenc C25.•
1
EQUJVOCAB P.
.
..
...
.
..
Noi de Pontons
ve!Zada> :
0'50
- t Ay.. ay .. a yl Que me parece
Manuel Pons...............
0'50 R. M. F ...................
1' quo me estàn equlvocando... D
Un de F . N. R .............
0'50 Joaquim MarUnez ........ .
o·so 1
Josep Llagostera .. . .. . . ..
1De «Pol!tlcaJ.)
o·so Mlo,ucl Genescà .. . ... .. .
0'50
Joan B. Ripoll ... .. ...... .
0'50
0'50 Enric Abril ............ .. .
Dwúel Casal:; .. . ... ... .. .
0'50 Joan M!lteu l muller ..... .
1'Mercè Rlcart •.. , .. .. . .. .
o·5o P. B. Molins ... .. . ... .. .
l'o·5o
Josep r.tassó .............. .
0'50 Mortl Jofre ......... ..... .
Sant Feliu de Llobregat
o·so
Angel R!suenyo .. . .. . . ..
0'50 Josep Jofrc ......... .... ..
0'50
Manuel Richart ... ... .. .
0"50 Miquel Matamoros .. .
o·so Mateu Vlura 1 muller ...
1'Antoni Giralt .. . .. . .. . .. .
0'50
..
.
...
...
0'50 Josep Cabó.s
J o:;cp Glrnlt ... ... ... .. .
o·so Joon Noguer l muller
1'Mnxlm J. Gal .. . .. . .. . . ..
Josep Borràs L. ... ... •..
1'd'.r\\'UI, diumenge, dia 22, a quarts
.Mloucl Solé .............. .
0'50
om,e del mati, tJndrà lloc al local
GROP D'OBRERS DE LA
Joan Mateu 1 muller .. .
1'CASA CA~ BALADO
~~~ Ci:1ema Ibèria, a st. Feliu de LloMnr U Jofre .............. .
0'50
(quota. setmanal):
ll<CKat, una assemblea d'agricultors
0'50 1 Josep Jofre ... ... ... ... . ..
o·5o
·r tal de t ractar respecte els desJ. ~lonterde ........... .
O'liO
o·so Fnric Abril ... .. . ... ... .. .
~Umb perjudlc!s que es <tenven
E. 1\Iuns ................. .
1' - Severià But;an ........ ..
o·5o
• recent Tractat dc Comerç !ranLl. Q ............ . ........ .
0'60 Josep Muns ... ... ... .. .
0'25
J. Siblna ..................
~ Jl;llll:YOI 1, per con~qü~ncla., troo·25 Lola CahiSí\ .............. .
0'50
J. Martf •.•• , •••••':"'.••. ,,.
oblignd:\ compensncló en el
.!.
••
•
...
•..
...
Damià
Joan
0'25
0'50
lt' c.._.t que s'esta negociant. amb A·
J . Sandoval ...............
.
...........
..
.
.
Jofre
B.
o·25
0'50
J. Me<5tres ...............
d~(~nya I que s ha d'atorgar abans
er. dc gener proper.
E. Cabot ................ ..
0'50
Suma t -~~ell!" ... 1'78.04~ '85
O'SO
·raLn unport.a.ncla dc l'assumpte a
A. Cabot ...... ........... .
1\f , Serdà ...... ........... .
0"25
ñu;.~r ta preveure que a l'acte aP. Herman ... ........... .
0'25 1 En la llista publicada el dia vult
res.ia nt n~«lstlran nombrosos inteP . Falcón .............. .
t~ ts, ni qual hun ofert llur a~
0'251 d'octubre dèiem «Un grup d'obrers
I.sldro Monte rd e ... ... , ..
0'50 1 deL'I Fcrrocflrrtls Catnla.ns (Secció
C1e nctn ln major part dels alcaldes
0'50 1 Tallers 1 Mm1mentl enlloc de dir
P. Serra ..................
¡:r.;a comarca afect.ada. així com reN. CorUnas .......... ..
0'50 Ferrocarrils de Catalunya.
clrls partits politlcs.
~ft

Les dretes
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LLEGINT...
CARLES I ANNA

EPOCA DE TRANSICIO

Posició de l'escriptor· davant
«la nova era»

I

UTO·U
la morca de RENOM EUROPfU és e'egida per les persones qua des f Jen

ELS MILLORS AUTOMOBILS

Automóviles~ S. A.
CORSEGA, 302
AGENCIES I SERVEI
Girona: Ernest Martínez. - Lleida: Modest Torres. - Igualada: Ferrer i Guilart. .
Masnou: Tallers Ma.snou. - Mataró: Carn il Fradera. - Manresa: Josep Rodríguez.•
Ribes: Tomàs Edmundo. • Reus: Pere Xifré.- Sabadell: Ramon Pascual.- Tàrrega:
Enric Clua. - Tarragona: Joan just. - Vic: Rafael Arimany. - Vilafranca: josep Bar•
dalet. - Saragossa: Jiménez i Sancho. - Ba rbastro: Salvador Perrela. - Osca: j . Coll¡
D. Sànchez. · Palma de Mallorca: Guillem Ramon.

FABRICA D E R ELLOT GES

tcambla Canaretes, núm 3. (xamftà Tallers

Pr

pllqués la llet de ganduls el pcri

a uns menjadors gratui\.S.

Aix! és que el probable és que~¡
Pollcla el trobi d "tm mnmenl a J".!Jo
tre 1 pugui tenir coneixement de i
seva situació.

Per a e·stelles, caixès adornad"

CA~A

MAHANA

Cames

arre2laae \- ci~tell¡
i objedeJ lanfa¡ío
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el diari de multituds

ta humanitat
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EL SORTEIG DE NADAL

ABarcelona s ha venut el número 25.888 que ha estat premiat amb
la grossa. -- També s han venut a la nostra ciutat els números
•
que han estat premiats amb el sisè, setè i dos novens prem1s
1

1

Rambles, ahlr al mati, tingue- de Miquel Valdès, a la rambla de les
va mani!es¡exnnitats. Molt abans de l'hora en tar que no sabia si el bitllet havia
uè s'esperava saber els números del estat venut enter o en vigèssims
~rteig que havien estat premiats, al solts, però que podia 1\finnar que
davant de totes les a~istracions no havia estat dividit en participabi havia grups nodridiss1ms que es- clons.
peraven noves amb impac1ència. Amb
~ins ara no s'ha pogut saber a
j!llpaciència i amb aquella illusió re- qul ha correspost la. grossa, car el
còndita de tothom que juga a la rifa propietari del número no ha. donat
1que aflrrna cque Ja sap Que no ha fe de vida.. Es fan moltes conjectude treure».
res, i hom dm fins 1 tot sl el bitllet
¡LA GROSSAl ha anat a parar a l'estranger. Ei
A mig mati molts indrets de la senyor Valdès diu que el número fou
RaJilbla estaven tan atapeïts de gent adquirit directament a l'administraque no tan sols ocupava el passeig ció i que no correspon, per tant, a
central i les voreres, sinó que àdhuc cap abonat.
dilicultava el trànsit. Cap a les onze
arribà el número del bitllet premiat:
LES APROXIMACIONS
el 25888. En aparèixer a. les pissarres
Al mercat de la Llibertat hi ha
els crits. els comentaris i les decep- hagut moments d 'una intensa emoetons de sempre.
ció. La gent creia que en aquest merAquest btUlet havia estat venut a cat havia estat venut el bitllet de
l'Administració número 12, propietat ' In :::ossa. Tot seguit s'ha comprovat
J,.eS

ren l'aninlació de les més grans so- Flors. El senyor Valdès

que el número que s'hi havia venut
era el 25887. S'havia encarregat de
la. venda la propietària d'una taula
de carnisseria que es diu Noi. Els qui
han tret són molts, car el número
havia e::;tat venut en participacions
de pesseta.
El número posterior, o sigut el
25889 el jugaven els propietaris d'una confiteria del carrer de sant Pau
propietat dels senyors Caparrós 1 Pi:
Tenien participació en aquest número el nostre amic Joan Tauler, el dlbuLxant Opisso i l'actor Montero
'
ALTRES PREMIS
El setè premi, que correspon al nú-

mero 28633, fou venut a l'Administració número 14, de la plaça d 'Antoni López. El novè el va vendre la.
popular Maria IDa, que és el número
27869. En la mateixa adm1nistrac16
també havia estat venut el número
31288, premiat amb 25.000 pessetes.

Un altre premi de 50.000 pessetes
correspon a un número v~nut a l'Adm!nistracló número 29, de la VIa.
Laietana, amb vigèssims solts.
EL TERCER PREMI A LLEIDA

Lleida h& estat afavorida amb el
terce• prenú, que corres~n al número 29819. El biUlet ln!.vta estat venut a l'Administració propietat del
senyor Pallàs i es troba molt repartit en participacions.
un amic nostre va. rebre fa unes
setmanes una participació d 'aquest
número. El remitent 11 trameté la
participació amb una lletra que
deia:
«T'envio aquesta participa~ló d'un
número que jo mateix he tnat. Només cal que tu mateix escolleix.ls. el
premi 1 vina a cobrar quan wlgw.s.»
El disgust que h& tingut aquest amic nostre! ¡El h&via. escollit la
grossal

ELS NUMEROS PREMIATS

15.000.000
6.000.000
3.000.000
1.000.000
500.000
250a000
150.000

25888
18108
29819
1853
18136
1122
28636
100M000 28285
100.000 4937

Premiats amb 10.000 ptes. 75.000
DESENA
75.000
·06 30 64 78 87
60.000
TEATRE COMIC
60.000
CENTENA
60.000
105 126 176 210 289 357 365 437 443
6'70 479 488 612 629 656 605 607 635 50.000
165 657 700 722 803 807 813 842 850
50.000
M " 902 911 918 924 930
50.000
MUJERES DE FUEGO
25.000
MIL
021 023 039 041 059 260 298 310 331 25.000
866 455 477 489 619 557 660 662 595 25.000
158 692 772 813 841 891 935
25.000
MAPY CORTES
047
440
693
733

105
454
628
780

192
461
543
793

195
476
657
827

301
605
660
837

25.151
27.869
7.963
,13.043
¡16.575
9.684
95
5.903
8.605
30.802
31.238
19.498
22.866
28.389

303
633
675
852

304
638
697
864

305
544

714
876

845

MUJERES DE FUEGO
TRES MIL
000 015 024 033 057 171 182 215 251
IlO 337 344 364 387 389 408 434 475
497 498 647 555 642 660 668 684
718 730 755 758 788 81b 863 965 968
113 997

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

26.929

23.889
,14.171
29.013
32.691

25.000

Ahir al migdia, a la Rambla, la multitud espera ...

040
246
617
1106

030
285
490
747
988

052
291
617
792

086
313
681
797

047
293
668
942

DOTZE MIL
SETZE MIL
080 119 134 140 198 224 230 004 061 065 189 241 264 313 343 412 003 071
347 385 398 406 496 654 601 447 631 622 701 712 781 790 815 820 371 391
704 714 723 743 799 853 853 823 848 878 916 1161 9'77 986
548 572
992
804 817

001
183
492
761

009
189
602
769

TEATRE COMIC
021
191
470
792

092
327
685
805

124 149 224
328 !95 4.20
663 679 694
810 837 850

233
471
697
859

~48

TERESITA MORENO

476
r
QUINZE
717 045 049 135 180 190
929 373 433 436 467 645
774 801 835 903 946

SANTPERE, LEON, ALARES

089
320
668
864

090
325
683
880

124
333
684
943

12()
430
708
961

176 197 215
490 495 511
732 757 795
971

MUJERES DE FUEGO

02e 048 053
192 198 202
~~~ 349 368
~ 560 575

076
231
409
695

081
282
442
804

123
293
451
836

130
301
461
908

138
306
478
931

163
333
525
9'78

MUJERES DE FUEGO

RU·

SET MIL
018 082 083 098 121 140 145 168 220
~ 269 280 446 465 475 522 614 658
741 835 849 659 895 907 942 982

MUJERES DE FUEGO
t09

. l

NOU MIL

~o 024 031 080 081 113 175 177
7

~464

287 ~ 349 379 389 398 399
432 480 481 444 568 612 647
7{7 825 865 896 908 985

TRIO ZIGANI·SPASSOWI
1113
DEU MIL
'lat ~ !._08 385 416 475

532 56'7
-1 931 1143 1153 966 110'7

::::MUJERES DE FUEGO

035
283
415
658
871

076
303
474
667
878

128
309
480
707
888

MUJERES DE FUEGO

eoe

1.600.000
150000
15.000
13.600
12.000
10.600
9.000
7.500
6.000
• .600
1.000
1.600
750
800
150
'JI

8

'l
6
6

•

8

2
1
0'50
0'20
0'10
0'01

.s.ooo

17.500

80.000
J2.600
15.000

'1.600

1.750

1.100
'J50

171

ao.ooo

27.000
KOOO
21.000
18.000
15.000
12Jl00
11.000
6.000
1.000

MUJERES DE FUEGO
VINT-I-CINC MIL
008 025 102 122 205 255 269 277 293
7~

SANTPERE, LEON, ALARES
VINT-I-SIS MIL
015 043 104 142 178 216 259 269 365
369 381 475 476 658 670 699 702 878
936 1173 994

0~3

069
298 329
655 710
8115 1119

uoo

eoo

100
110

De

De

250000

500.000
50.000
6.000
(.600
( .000

250000

125000
12.500
1.2W
1.125
1.000
876
750
625
600
375
260
1.25
62'50
25
12'50
15'25

1.000
600

260
100
60

•

097
333
616
886

142
364
662
900

144
366
f86
910

147
399
691
926

166
417
708
938

180
532
751
981

240 Z5l
634 601
781 800
994

TRENTA-TRES MIL
008 025 135 168 188 289 320 . .
374 426 481 495 607 652 657 811
682 796 855 861 871 881 890 1111
991

TEATRE COMIC
TRENTA-QUATRE MIL
028
163
341
651
760

039 045
~05 242
418 426
633 642
792 821

047 080 105 111 1~
256 288 290 296 801
449 us 463 471 5U
684 688 708 708 1U
900 903 1142

MUJEP.ES DE FUEGO

I
Dinar apropiat per a lM featee, Ja
tlp1ca e~eudella 1 cam c1'olla. Llacostlns, OaU d 'indi farcit, torrona
1 fruita, 1 una oopa de u.mpat17

TOT PER 8'60

Bar Petit Miramar
Paue1J Nac!on&l, 12. - TeL 18235

Les Arts

MUJERES DE FUEGO

600.000

8.000
2.600
2.000
1.600

m

VINT-I-QUATRE MIL
022 158 211 241 313 324 342 894 411
~1 444 521 575 eao 625 659 760 782
811 816 906 ~85

1.000.000

8.500

349 393 423 446 448 4Q
600 615 841 656 674
820 895 916 946

MUJERES DE FUEGO

077 117 145 197 217 221 292
341 418 458 468 603 642 643
717 '124 '1'29 741 838 868 859
925

TEATRE COMIC

\Foto Centelles.)

1.000.000
100.000

TRENTA MIL
086 124 J..39 161 223 2a

035
344
587
801

VINT-I-UN MIL

El Vell I el Jove a l'aguait de la aort...

750000
76.000
67.500
60.000
62500

02J
326
580
714

TRIO ZIGANl·SPASSOWI

SON 15.000.000 DE PTES.

7.500000

TEATRE COMIC

MUJERES DE FUEGO

VINT-I.SET MIL

1.000
100
10
9

VINT-I·NOU MIL

TRENTA-DOS MIL
024 032 037 046 067 133 189 193 ~
246 258 304 334 412 421 427 442 411
617 530 562 589 598 722 739 762 ?11
884 896 941 974

893 395 U4 628 650 684 654 684
735 742 813 903 1117 933 958 989

De

255 325 344 341
491 605 510 61J
709 742 749 q
934

TEATRE COMIC

MUJERES DE FUEGO

ha correspost al número 25.888, així com les seves
aproximacions de CENT MIL PESSETES cada una

De
1.000.000

091
273
611
809

ELVA ROY

que

De
0.000.000

154
473
660
906

TRENTA-UN MIL

359 380 387 405 488 490 635
677 ò02 703 744 840 845 851
980 989

018 019 081 165 222 231 252 345 431
466 473 660 692 614 618 523 630 672
784 801 803 809 837 940
001
350
654
990
VINT-I-DOS MIL
071 099 176 178 180 203 264 318 334
404 613 549 670 601 633 641 648 701
756 787 888 937 964 967 982
008
132
330
VINT-I-TRES MIL
643
000 002 131 169 180 320 330 353 397 744
409 418 4.53 633 644 549 580 609 661
864 681 744 765 '791 801 825 890 906
997

Ha enriquit d'una vegada tot Barcelona
ja que ha repartit els quinze milions de la

De
15.000000

119
440
630
873

026 043 156 157 267 301 316 331
397 426 433 435 493 497 539 651
647 749 783 817 949 957 960 970
990

085 127 131 134 135 196 246

267 299 319 340 350 359 365 396 445
456 .sa 617 642 560 673 515 673 723
726 750 787 788 806 932 949 950

1986

Participe.clons

VINT-I-VUIT MIL
086
437
676
853

MUJERES DE FUEGO

DINGU MIL

Quadre Indicador de premis I quantitats que corresponen a les participacions que s'expressen

l'9
VUIT MIL
• 035 097 100 163 212 304 326 355
~
403 503 665 699 713 746 889 920
• .., 91.0

- 1

241 269 28~ 292
467 555 655 663 003
829 830 831 847
341
975
559
974
MIL
J.46 188 20:.! 215
311 319 367 380
66~ 571 591 603 005
714 762 797 831 297
512
945 949
702

VINT MIL
000 049 094 161 203 204 209 223 224

La loteria de la Sort

ELVA ROY

tos

211
458
820
965

ISABELITA NAJERA

MAPY CORTES

GROSSA

SIS MIL

022
244
405
632
862

050 059
ZlO 276
:&2.2 277 325 349 646 667
653 687 746 765 883 926
9'73 986

CINC MIL

ISABELITA NAJERA

005
240
398
831
835

MIL

MIQUEL VALDES•• Rambla de les Flors, 12

012 015 021 166 205 216 247 254 264
~ 461 471 {72 600 690 693 832 847
~ 855 870 875 900 981

173
376
771
924

tERESITA MORENO

MUJERES DE FUEGO

QUATRE MIL
040 081
228 244
&75 578
806 849

075
345
73!1
922

DIVUIT

CATORZE MIL
088 101 109 1.24 143 150 182
203 207 211 233 258 824 886
605 b59 565 596 609 690 699
880

029
196
464
822

028
339
686
897

<Foto Sagarra.)

MUJERES DE FUEGO

DISSET MIL

014
TRETZE MIL
323
039 054 058 087 097 100 107 678
250 264 419 432 440 455 463 854
632 565 585 663 681 705 749
798 834 948 996

m

A_ 1.4

MUJERES DE FUEGO

MUJERES DE FUEGO

ONZE MIL

BARCELNA
BARCELONA-Madrid
Badajoz-Madrid
Madrid
BARCELONA-Masnou
València-Corunya
Madrid· Múrcia
Mallorca-BARCELONA
Sevilla
Girona
San Sebasban
BARCELONA
València
Madrid·Yecla
BARCELONA
Madrid-Sevilla
Madrid-BARCELONA
Madrid-BARCELONA
BARCELONA
Madrid·BARCELO NA

~9.571

25.000

DOS MIL
006
403
&91
'722

Barcelona • Madrid
València
Madrid· Lleida
Madrid • Guadalajara
Còria
Barcelona • Madrid
Barcelona • Madrid
Barcelona • Masnou
Madrid • La Lfnea

25.000

2.600
2.250
2.000
L750
1.600
1.250
LOOO
'760
600

260
125

50
215
12'50

De
150000
75.000
7.500
750
675
600
625
450
375

300
225

150
76
37'50
115
7'50
3"15

De

De
75.000

100.000
60.000
6.000
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
25
10
6

no

37.600
3.750
375
33750
300
262'50
225
187'60
150
112'50
75
37"50
18"75
7'50
3"75
1'87

De

60.000

60.000

26.000

De
10.000

30000

25.000
8.500
250
225
200
176
160
125
100
75
50
25
12'60
6
2'50
1'25

12.500

6.000
600
60

De

De

3.000

300

:no

240
210
180
150
120
90
60
30
15
6
3

l'50

uso

125
112'60
100
87'50
76
62'50
60
37'50
25
12'60
6'25
2'60
1'215
0'125

45

40

ss
80

25

20
15
10
6
2'50
1
0'50
0'25

L'EXPOSICIO

PICASSO

El proper dia. 7 de gentr, aeg~
del Comitè directiu d'Adiau 1 de lee
Galeries Esteve, serà inaugurada
l'e?'posició «Picasso» a Barcelona. lA
pnmera. exposició Picasso a la ~
ninsula.
La inauguració tindrà lloc a lM
deu de la nit, a la Sala Esteve, C&l'o
rer de Casp, 21. Parlaran : Joan ~
ró, Salvador Dall, Juli Gonzà.lez, s..
ba.rtés i Llu1s Fernàndez.
Aquesta festa, en la qual s'oferirt
un vt. a honor de Picasso, serà e»>
clUSivament. per als socLs d 'Adiau.

GUIA D'EXPOSICIONS
SYRA
Diputació, tU. Tet•ton 11710 • Art I
ornamentaoi6 - ObJect.. per a presente
SOLEDAT MARTINEZ
(PiJJturea
I
aquare.Yee). Uns el dia :17.

LA PINACOTECA
PaMela de Cru1a. 34 • Marca I Q...,
nta • Ezooaío16. • . MOMBRU (Pla'
tun.l. Clos el 27 cse de~~embre

__ ,.. ____ __!SJ$__ :
_:

!!W
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La nova situació del conflicte italo-etiòpic

HAN .PRES -M KALE, ELS ETIOPICS?
Noves inqUietuds per la situació de la Mediterrània

o~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anglaterra torna a enviar la seva esquadra a la ..Mediter- ~r~~ :::ar:e:b::e:e~::~:tè;~ \ MASSARIK ES DIRA SEMPRE UN PERIODISTA ANGlES EX- ElS PREMIS DE lA GENERA·
rània --- El Govern anglès hademanat a tots els pa1sos que ~;:ci?~m~~~o~ta~~1 h~eg~t: ~ PRESIDENT I COBRARACOM PUlSAT DE BUlGARIA
UTAT DE CATALUNYA
•
Í
1
M
•
•
•
I
f
•
J
reacció
davant
les
proposicions
de
Sl
HO
FOS
Sofia,
21.
El
periodista
anglès,
tenen m eressos a a edtterrama e QUé ar1en en e cas pau demostren~ progrés gran .cap
Mr. Swire, rep~esel?-tant de l'AgènDemà, dilluns, seran adj d.
'
a la pau coHect1va l la determmaela oficiosa bntàmca 1 del «New els premis «Ignasi I glésles» ¡u 1cat&
Els r'tal'rans f?rta
ció internacional cada vegada més
a'una agress'ro' I'tal'a
Pre.ga, 21. - El Govern ha pre- York Times», ha estat avisat per les Crelxells» <teatre 1 novella) ~Clar¡
I na a Ia seva esquadra
de ~estringir la guerra. Sl l'è- sentat davant la Cambra un projec- autorita~ que el ~eu permís de re- primer hi opten 74 obres. · .,., el
•
, ,
,
•
•
x1t d'I tàlia contra Etlopla és dub- te llei d'homenatge al primer Pres!- sldència a Bulgàn a que expira el
Les que optAm al «Prel.ll1 Cretx Us
envien tropes motoritzades a Llbla --- Els etiÒPICS contrnuen éstós,cert
e
enfront a l'aprovació mundial, dent de la República Txecoslovaca, 24 de desembre, no serà perllongat. són les següents:
que Itàlia no pot posar-se senyor Massarik, que després de dis·
«Gualba, la de mu veus» Eu
d'Ors; «Cactus», v. com gen¡
la seva ofensiva al Nord al Sud
da~~nta~~et0fm~o!:'?~~t» membre del cu;~~ h~..f~~~~~~~tp~~~r Pre- Un canó que pot foradar «Desordre»,
Ramon Xurigue~~lel;
1

LES TROPES DEL RAS
Les tUtlmes noticies diuen que el
Guerra han manifc:;tat que a cap
SEYUJ.\1 BAN OCtTPAT MA· combat encara. dura 1 que es àesen- la
front de combat no es nota la manca
KALE
volupa. amb avantatge per als abiS- de municions tal com passava anteAddls Abeba, 21 (Urgent). - s ·a-

sinis.
caba d'anunciar que importants
ELS ITALIANS DIUEN QUE
Contingents de tropes regulars dels
HAN BATUT ELS ETIOPS
Cossos d'Exèrcit del Ras Seyum han
AL TEl\ffiiEN
reconquerit la ciutat de Makalé 1
Asmara, 21. - A la regió del T emels districtes immediats.
blén s'ha lliurat tUl sagnant combat
L~ noticia no té confirmació ofi- que ha acabat amb la victòria dels
~~1.
italians que obligaren els abissinis a
retirar-se després d'haver sofert molEL RAS AYELU OCUPA tes pèrdues. Els italians perderen un
POSICIONS
ITALiANI!:S ofic1al 1 quinze soldat-s morts.
PROP D'AKXU;\1
L'aviació ha segwt la seva activiAddls Abeba, 21. - De font semi- tat per a dispersar unes fortes conoficial es confirma que s'està lliurant centracions de cavalleria etiòp1ca, 1a
un «combat ferotge» a unes 30 milles presència de la qual havia estat ade.l sudoest d'Akxum.
vertida a uns 20 quilòmetres del
Es diu també que les tropes del
Ras Ayelu, anit passada, atacaren front de combat.
dues importants posicions italianes
LA PRESA DE MAKALLE
9,ue es defensaren heroicament i uNO ES OFICIAL, PERO A
tilitzaren els poderosos mitjans acuADDIS ABEBA LA DONEN
mulats pels italians.
COl\1 A PROBABLE
Després de diverses hores de sagAddls Abeba, 21. - Encara. que no
n ar.t combat, els italians comença- s'ha
confirmat
oficialment la notiren a retirar-se i intentaren cobrir- cia. que les tropes
del Ras Seyum
se amb diversos grups de tancs.
hagin entrat a Makallé. No obstant,
Els abissinis atacaren decidida- 11\
noticia no ha sorprés, perquè dument els tancs 1 aconseguiren apo- rant
el dia d'ahir es reberen noticies
derar-se d'alguns.
La lluita va acabar amb l'ocupa- del Nord d'AblSsin.la al ministeri de
ció per les tropes del Ras Seyum de la Guerra les quals comuniquen que
les dues posicions italianes. Algunes durant la nit del dijous al divendi~.
bores després els italians intenta- forts nuclis de guerrers etiòpics aconren un altre atac a l qual han repli- seguiren avançar per sorpresa fins
cat enèrgicament els abissinis. S'en- els llocs avançats italians de Makataulà una forrrudable batalla que a- llé 1 s'apoderaren de cert nombre
de metralladores 1 fusells i diverses
~ ~t mati encara durava.
desenes de mllers de cartutxos.
Alguns dels punts avançats itaELS ETIOPICS HAN PRES
DEU TANCS I VI NT·I-CINC lians es replegaren a altres posicions
METRALLADORES
ALS i vorejaren galrebe la ciutat de Makallé. Durant aquests topades, que
VOLTANTS D'AKXUI\1
Addls Abeba, 21. - De font etlop donaren lloc a violents combats d'ar.
es declara que en el combat lliurat ma blanca, han mort més de quaa l'Oest d' Akxum, en el qual els ita- ranta Italians.
lians foren copiosament derrotats, els
LES TROPES ETIOPIQUES
abissinis s'apoderaren de 10 tancs 1
ESTAN r ··s ARl\IADES I
de 25 metralladores de l'enemic.
1\IUNICIONADES
Addis Abeba, 21. - Al mlnlsteri de
UNA NOVA TACTICA E-

riorment. Es posa de relleu a aquest
respecte que les tropes del front
Nord estan perfectament proveïdes
de municions des del començament
de la guerra 1 que les tropes del
front Sud, que abans eren les més
pobres en material bèHic, són ara
les millors proveïdes, gràcies als
constanta carregaments d'armes i
municions que arriben a les provineles d'Harrnr i Allata, procedents, no
solament de la Somàlia britànica,
sinó també del territori del Kenya.

A:l.dls Abeba, 21.-0flclalment P.S
declara que en diferents punts del
front nord s'està combatent furiosament.
L'alt comandament etiòpic comunica al Govern que en aquests combats s'ba demostrat la conveniència
per als etlops de llançar-se en determinades ocasions a la lluita oberta,
puix que, en trobar-se lluitant els dos
bàndols enemics a poca distància,
l'aviació italiana no pot intervenir
pel perill que les bombes llançades
pels aparells acoPsegueixin les pròpies tropes italianes.
Es declara que durant les batalles
que es lliuren a l'oest d'Akxum i als
voltants d'Emba Salassie, els avions
italians hagueren de limitar la seva
acció a sobrevolar la zona de combat
sense poder llançar una sola bomba,
ni utilitzar les metralladores per la
gran aproximació dels dos bàndols
contendents.
Les darreres noticies sobre aquestes lluites diuen que, mentre encara
continua la que es disputa a l'oest
d 'Akxum ha acabat ja la d'Emba Sa
lassie amb la completa derrota dels
italians.

tés d'un sol destructor11, s'arriba a
dir.
Finalment, es declara que sl Anglaterra no obtingués l'ajut qut' demana i espera, llavors es negaria a
continuar actuant d'única defensora
del Pacte de Ginebra a la Mediterrània.

ELS ETIOPICS HAN FET
SET PRESONERS BLANCS

Addis Abeba, 21. - En aquesta
capital es declara que en la batalla
que es desenvolupà entre les tropes
del Dedjaz Ayclu i els italians, a les
immediacions d'Endasllasi, els etiòpics s'apoderaren de deu tancs, 28
metralladores, nou automòbils, i a
més feren set presoners italians peninsulars.
S'afegeix que els Italians han tingut alguns centenars de morts; però
no es fa esment de les pèrdues etiòpiques.
ELS ITALIANS BOl\mARDEGEN UN CAIUPAl\IENT
ETIOPIC

Asmara, 21. - Notícies de font
italiana donen compte d'un terrible
bombardeig portat a terme per l'aviació italiana contra un important
campament etiòpic establert entre
Quoram i el llac Ashanghl.
Segons la versió oficial del bombardeig, els 3.000 etiòpics que integraven el campament de referència
foren copiosament bombardejats, per
la qual causa foren dissolts i d eixr.,.en
el terreny sembrat de cadàvers. S'a·
fegeix que durant la dispersió dels
etiòpics, els avions Italians els perseguiren aferrissadament I els ocasionaren noves vfctimes.

TIOPlCA PER A EVITAR
ELS ATACS AERIS

ELS DOS EXERCITS BAN
TINGUT l\IOLTES UAJXES

Addls Abeba, 21. - Notícies rebudes del front nord diuen que s'ha
establert una important lluita a uns
60 quilòmetres a l'oest d'Akxum. Les
forces etiòpiques han conquerit molt
de terreny 1 s'han apoderat de dues
posicions Italianes amb nius de metralladores. botiqulns 1 dipòsits de
mtml~ons.

Les pèrdues per ambdues parts
ban estat molt importants. Els ettops
ban tingut moltes baixes de bell antuvt. quan es llançaren a l'as~alt de
les posicions italianes; després, però,
foren els italians els que perderen
gron nombre d·homes, quan els abissinis els feren foc de metralladora en
retirar-se a les seves posiciOns.
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ANGLATERRA TEM UNA
AGRESSIO A LA MEDI·
TERRANIA I VOL SABER
LA POSICIO D'ESPANYA,
EGIPTE, GRECIA, TUR·
QUIA I IU GOSLAVIA. ¿A·
JUDARIEN A LA GRAN
BRETANYA'l
Londres, 21. - Als centres oficials
es declara que, en efecte, Anglaterra
ha dirigit una nota a les potències
de la Mediterrània en la qual els
pregunta l'actitud que adoptarien en
el cas que la flota britànica de Ja
Mediterrània fos objecte d'un atac no provocat per part d'Itàlia. La
pregunta britànica ha estat dirigida
a Egipte, Espanya, Grècia, Turquia
1 I ugoslàvia
La part més important de la pregunta és aquella en la qual s'indica
als esmentats països sl estarien disposats a ajudar les forces de la
Gran Bretanya «en el cas que aquestes forces fossin atacades per Itàlia
pel fet que Anglaterra complira estrictament el que estipula el paràgraf tercer de l'article 16 del Pacte
de la Societat de Nacions».
La pregunta dirigida a Egipte dlfereix quelcom de les adreçades a les
altres potències mediterrànies pel fet
que aquell païs no és membre de l'organisme de Ginebra.
Als cercles oficials hi ha gran Interès a posar de relleu que l'acord
d'enviar la nota de referència a les
potències mediterrànies no és una
conseqüència de l'actual situació politlca anglesa, ja que fou adoptat abans que presentés la dimissió el mi·
nlstre de l'Exterior senyor Hoare.
Als llocs ben Informats hom declara que, en realitat, el que desitja
Anglaterra no és precisament un ajut eficient, sinó un ajut moral, o
sigui que els anglesos es conformarien que cada potència mediterrània posés alguna unitat en a jut de
la flota anglesa, «encara que es trac-

ELS ITALIANS EN VI EN U·
NA DIVISIO MOTORITZA·
DA A LIBIA
Londres, 21. - El «Dally Telegraph» ha rebut una Informació del
seu corresponsal a Roma en la qual
li comunica que els Italians es disposen a enviar a Benghasi <Costa de
Libia) una nova divisió motoritzada.
Declara el citat corresponsal que
resUlta molt diffcil de calcular la xl·
fra actual de les forces armades d'I·
tàlla a Libia, que Indubtablement
s'han degut d'augmentar en proporció considerable durant les darreres
setmanes, ja que dels ports Italians
sortiren nombrosos vaixells a tapeïts
de tropes que no han travessat el
canal de Sueç. I, per tant, resulta
lògic suposar que farien mmb a Libia.
Afegeix el corresponsal de l'esmentat periòdic que la màxima concentració de les forces itallanes de Lf.
bia s'ha efectuat al llarg de la frontera eg!pcia, 1 es calcula que són
més de tres vegades supE:'rlors a totes les forces britàniques que Anglaterra posseeix a Egipte

ALS ESTATS UN ITS CREUEN
POSSIBLE UNA GUERRA A
EUROPA, PERO ESPEREN
QUE · l:rALIA NO PODRA
PROVOCAR-LA
Washington, 21. - Encara que admetent els perills que amenacen les
nacions europees a conseqüència de
la crisi actual, els llders del Congrés dubten que pugui arribar a ésser causa que s'estengui In guerra
més enllà de la campanya italiana a.
Etlopla. En general, no es creu que

Per al
vostre

BRINDIS
de
NADAL

'

~ESQUADRA
ANGLESA
TORNA A GIBRALTAR
Lisboa, 21 - L'esquadra britànica
que des de fa alguns dies es trobava
ancorada al Tajo ha salpat de nou
amb rumb a Gibraltar.

MES TROPES CAP A L'AFRICA
Nàpols, 21. - Ha salpat amb rumb
cap a l'Africa Oriental el paquebot
Lombardla, el qual transporta 3 20()
soldats pertanyents a la divisió de
camises negres «Tevere» I 800 obrers.

..,
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ES DESCONEIXEN ELS TER·
MES DE LA CONTESTA ES·
PANYOLA
Londres, 21. - Segons Informaclons recollldes als cercles responsables, totes les potències mediterrànies han contestat ja a la nota d'Anglaterra, si bé hom ignora exactament el contingut de les respostes.
Hom creu saber que Turquia, Grècia, Iugoslàvia 1 Romania, que també
fou consu1tada, encara que en realitat no es tracta d'una potència mediterrània, varen contestar en els
termes que desitjava Anglaterra, i
varen declarar categòricament que
estaven disposades a defensar l'aplicació Integral del paràgraf tercer de
l'article 16 del Pacte de la Societat
de Nacions, el qual fa referència a
les modalitats tècniques de l'ajut que
s'ha de prestar a un Estat membre
de l'organisme glnebr! que sigui victima d'una agressió no provocada.
En canvi, hom Ignora els termes
de la contesta donada per Espanya
a la demanda britànica.

:

Comitè de Relacions Extenors de la sldent de la República txecoslovaca eiS
Emill s. Altés· «ElS «La
blindatges dels tancs jornada»,
Cambra, Sol Bloom, ha manifestat: .Sa merescut bé del pafs per la seva
rotats», Agustí P. Planella. «der.
«Tinc la seguretat que s'aconsegui- 1 obra. alliberadora i constructiva;
Londres, 21. - S'han acabat les el cel dels tròpics», J . carner-RSobata
ran condicions de pau satisfactòries
2n. M.T.G. Massarik gaudirà du- proves amb uns projectils d'inven- ta : «L'estudiant de Cervera» 1 Isense arribar a una gran guerra, r~t la resta. de la seva vida. de la ció anglesa que llançats per canons Maseres ; «Hllde», Baptista X~~fons
perquè a Itàlia li falten els recur- ll!sta civil de President de 1.!1. Repú· més petits que els de muntanya, per- ra; «Muralles de sUenci» M ~e
so.s necessaris per a lluitar amb les bllca alxi com de la residència del foren fàcUment els blindatges dels i Robert; <!Simfonia tnacahada er
altres nacions.»
caskll de Lany.
tancs 1 els utilitzen. Aquests pro- mon Planes; <c3», Miquel Roig~· RaAquesta llei entrarà en vigor el jectils tenen una trajectòria baixi\ sa; «La confessió d'Alicia» J 0 ro.
1rr.-.teix dia de la seva publicació, i i una velocitat extraordinària, 1 es v.arro-Costabella; «Ferrant' ca\.a~a.
e·
el Govern en ple S'encarregarà de guarda la major reserva. referent a r1es de moro o memòries d'
temporani», Gonçal Formtgu:
la. seva execució.
les seves característiques.
nànflez; «Una dona s'atura en el erCHAMBERLAIN CREU QUE
mi», E. Martínez-Ferrando· «SUbca.
PER ARA NO HI HA POS•
bl», Xavier Benguerel; «Un Poetauri
SIBILITAT DE SOLUCIO
dues dones», Elvira A. Lewl· «Q
PACIFICA
tre gotes de sang», Josep M:• Pr~~
Londres, 21 _ - El ministre del
1 VUa, 1 <<La badada de Karl Mar"''•
Tresor, Neville Chamberlaln, proTomàs Barrl.
Xl,
nuncià anit un discurs a Binnlng
ham en el qual digué que la confiança. entre els seguidors del Govern no s'ha alterat pels esdeveniments, degut que han reconegut:
CORTS CATALANES, 596-TEL 10266 - BARC
ccque sl nosaltres hem comès un error, no hem canviat de cap manera
la nostra politica, nl ens h em s~rtit intencionadament de les unies Un acte de confraternitat
traçades en les darreres eleccions ge-l
Han estat detinguts per agents de
la brigada d 'Investigació Criminal
nerals».
amb els italians a París
Josep Terradas Lastino, Camil Prats
Descriu després les circumstàncies 1 Paris, 21. - Anit se celebrà a la
Sabanes, Carles Marcaró Ventura,
que concorre~eren en les converses 1 Sala Pleyel un acte de confraterniCira i arranja vestits i Antoni Pedrero Alcàrez, J osep Ca.
de P!iri3, l diu: <cAra, aquelles pro- · tat franco-italiana organitzat per alposlcwns estan mortes. Es~an mor- guns elements d'extrema dreta.
abrics. Trafalgar, 9, lr., macho Garcia, Alfred Bahamonde
Galceran 1 Sabl Casals Galceran, eu
tes I han es~at ~a enterraaes a Gi- ¡ L'acte consisti e-:1 la projecció d'u·
primera. Telèfon 25609 quals hom suposa que han pres pan
nebra. No res:.usc1t~ran, 1 suposo que, · na pellicula feixista, un concert de
en els
contra xofers de
per ~ra.. tot~ els mtents per a una 1 música franco-italiana 1 dos discurtaxi ocorreguts recentment.
solucló pacff1ca han de considerar-se sos a càrrec dels diputats francesos
Ahir uns Individus llogaren a la
acabats. Nosaltre.s devem, .amb to~. I Henrlot i Tattinger els quals protornar a la polltlca sancwnista 1,
è . •
plaça. del Teatre el taxi que mena el
amb el degut curs, jo espero que les 1 nunciaren en. rgl~ dl~cursos 1 en- Un vaixell carregat de salitre xofer Teodosl
Ferrer Basca, 1 en arnacions de la Lliga de Nacions de- tonaren un ~·- a 1 a~tat entre
esclata
ribar prop del monument a Colom
mostraran com crec han de dem os- França 1 Itàha feren 1 elogi de 1 o- ES SUPOSA QUE HI HA HAGUT en
pujà un altre. Es feren portar a
trar allò que estan disposades a fer bra realitzada per Ben.et Mussolini.
MOLTES VICTIMES
Can Tunis i en ésse: alli, pistola en
per 'a resistir un atac que pugui és- 1 Els dos oradors af1rmaren que
Santos (Brasil), 21. - A bord del mà, li feren lliurar quinze pessetes,
ser fet contra un dels membres de França cces negaria a agafar-se en vaixell
suec «Brittamrie», ancorat a el rellotge 1 la cadena, que era tot
la Lliga de Nacions».
1 una absur,da avez;tura bè!Ucaper a la
a .•uest port on .es trobava descarre- el que tenia al damunt. Comés el fet
Chamberlain posa de relleu l'e- d.e fensa d u.n pob.e .bàrbar».
leccló dels esdeveniments, amb r ela- I Les autontats hav1en ~doptat enor- gant gran quantitat de salltre s'ha s'escaparen 1 es varen endinsar per
ció a l'argument que emprà en la. mes precaucions, però 1 acte es des- produït una terrible explossió segui- aquells camps.
de de l'enfonsament del vaixell.
propaganda electoral que sl Angla- enrotllà èintre del major ordre.
L'explossió fou o.da a diversos quiterra havia de prendre la seva part
lòmetres del lloc i afectà àdhuc les
aNacions
fer realment
efectiva
la Lliga
de ~-1-!.1 ~~~~~~-----~~-- installPclons dels molls i resultaren
ha d 'ésser
posada
en conferits alguns treballadors que s'hi
dicions ·de compllr les seves obligatroi.Alven.
clons i de resistir qualsevol risc que
a~
Encara no es ooneixen les xifres de
po~ués
plantejar-se, com a conseper la vostra salut compreu
les victimes que hom creu molt eleqüencia d'aquelles i diu: <cEs un Tor rons i neules - Màxima
els
aliments garantits de la
vades.
deure d'aquest Govern, per .a
aquests propers anys, la. restauració
qualitat, preus moderats
de les forces de defensa en el nivell
Els wafdistes egipcis consiqlle nosaltres creguem que està salvaguardada la nostra seguretat 1 les
deren la situació bona per
grans rutes entre nosaltres i els altres membres de l'Imperi britànic,
a ells
, • 62 (entre
conseu de
LI ur1a,
eent 1 Aragó¡
dels quals depèn la nostra e:'istèn·
ES MOSTREN DISPOSATS
cia· però estem també en s1tuacló
A REFORMAR EL PACrE
Salmerón, 222
de 'tomar a la politlca coHectlva de
1
(davant del
Troztky podrà estar a No- El Cai~e,LgA.!!_ El fracàs de les
la Lliga de Nacions.
aOSO,
Mercat)
ruega tot I' any 1936
proposicions de París han produït
Aliments especials per a deUcats
EL aDUCE» NO CREU O·
Oslo, 21. __ El Departament de satisfacció a Egipte, per entendre
de l'aparell• dl¡:estlu. lnfàncla, elc
PORTU CO NTESTAR LES passaports del Govern noruec, ha que s'ha reforçat la sev<~. P03ició a
PARIS
la
Mediterrània,
el
que
obligarà
AnPROPOSICIONS DE
at.torltzat el lider comUnista rus, glaterra a entrar amb negociacions
Roma, 21. - Mussolini ha rebut Lleó Trcztki, a perllongar la seva amb Egipte per a la conclusió d'un
avui el senyor Erlc Drunu_nond 1 estada al pafs durant l'any 1936·
acord basat en el text del Tractat
el comte de Chambrun, ambaixadors
del 1930.
d'Anglaterra 1 França a Roma resL'anunci oficial anglès de què Lonpectivament. El «Duce» ha informat U NA 8 ON A. NO T I CI A dres ~taba en bona disposició per a
ambdós diplomàtics de les raons per CATALUNYA LlAMINERA v P.ls negoc1ar, és considerat com un conles quals considera. ln?portuna ux·
en
Siderable avenç i es creu que el parDE
na contesta a les propos1c1ons de Pa- torrúns !Xona 1 Al~cant legltlms I tlt wu.fdista no s'oposarà. a l'ajornaa 4 50 ptes. quUoi ~ plaça Catalunya, ment de les actuals negociacions fins
ris.
tocant Vergara, , Via Laietana, 4-4 que el contlicte mediterrani sigui
EL CONSELL DE LA S. DE
(davant Prefectura)
resolt.
El Consell Permanent de la FeN. ACORDARA QUE UNA
Es declara. també que el front coAGRESSIO SIGUI REPLI·
d' à
è
mú egipci està disposat a consentir deració de Mestres Nacionals dega·
CADA l'ACIFICAMENT?
I França conce lr un empr S· l'alteració de les clàusUles militars talunya ha obert una subscrtpci a
favor de la familia de Lluls Be~.
Paris, 21. - La Premsa parisenca tit de mil miliOnS de franCS del projecte u.el Tractat del 1930, ja Recomana
als mestres nacionals e
s'ocupa extensament de les resoluI U R S S
que les circumstàncies han demoscions del Govern anglès.
I
trat que Egipte, no pot solament les terres catalanes que hi cgr~
buelxln. autoritzant llurs hab casegons ccL'Oeuvre11 la sessió extra- 1 Pa...<" 21 _ Segons el setmanari amb les seves forces, assegurar la perquè
retinguin una pesseta de
... 1 d 1 e
11 de la Societat
u.:>,
•
seva defensa nacional, com es deordin..r .a e onse
à
r el <cGringoire» el Govern francès condels havers d'aquest m:S..} f~
de Nac10ns, que es reun: tve S 1 cedirà un emprèstit de mil milions clara~a en les esmentades clàusules. dascun
mana a l'Habilitació del M<>s• 5uz1
dia 10 de gener, haurà e en1r ea de francs als Sovleta. El periòdlc
Nacional de Catalunya que rea ~al
caràcter d'una manifestació pacífic afegeix que, a pesar que dita operaaquest servei amb la cura a la tlq les
d'aquell~s forces que: arribat el cas, ció financera trob...rà una forta opoens té acostumats i que trame Tr&es pugmn oposar a 1 agressor.
sicló en l'opinió francesa, es portaels de «Acción Ciuda- quantitats que recapti al senyor na.
,,
rf>
a
cap
de
la
n:.I\Ilera
següent:
sorer de l'Entitat, pla~a Ur~~Futat.
París, 21. - La senyora. T auvo 15 a 1
Una entitat bancària, que el pedana», què?
4, Casa del Mestre, d aques .a
periòdic ccL'Oeuvre» diu que Angla- riòdic no esmenta, avançarà. una pe~~rrn té el projecte de sot.me~re a la tita part de l'emprèstit i la Caixa
s. de N. el problema d asst~tèncla. de Consignacions 1 Dipòsits, conmútua per tal de vigoritzar 1 aplica- trolada per l'Estat, donarà la resta
ció de rartlc1e 16 del Pacte, en una al Tresor frances el qual el transsessló extraordinària de l'Assemblea, ferirà a l'entitat bancària csmenla qual seria convocada el dia 10 de tada. Aquesta signatura bancària el
Per la Prefectura Superior de Pollgener.
¡murarà a la sev~ vegada als Soviets. ela s'ha fet públic que les llicències
d'anna gratuïtes caduquen el dia 14
... ~
' .--::.. . .. .
. de
gener 1 que per aquest motiu el
'
.'
EL GRAN pJ.A.NlSH ~
qui es consideri amb dret s'ba d'aFRED CORTOT A L'AS:, •
dreçar a renovar-les abans de la daClACIO DE CULTURt\ Mt
ta esmentada.
ACORDA MANTENIR LA
Creiem que les llicències dels InSICAL
MATEIXA POSICIO
dividus d'«Acclón Ciudadana11 són
Roma, 21. - La reunió d'anit del
El proper dimecres, d.ia2sale:l
• cuuud'aquesta mena. ¿Se'ls aplicarà aGrnn Consell feixista, Iniciada a les
deu de la nit, l'Associació de segon
questa dl: poslcló?
deu, acabà a la una d'aquesta matiCAMISERS
tura Musical, celebrarà el seu eapanada.
I
concert de desembre amb la r cor·
NOVETATS
EN
Es va facilitar un comunicat ofi11cló del cèlebre pianiSta Alfredpta •
TES,
C;A.MISES
cial en el qual es declara que el
tot que tants admiradors corn
MOCADORS I
Gran Consell va examinar la situala nostra ciutat.
1aoil'
ció política internacional tal com es
PORTAFEtililSSA 24 i
Aquesta audició del fam~ ~a all
troba plantejada «després que la
FONTAto.ELLA, 16
Gran Bretanya ba condemnat les
ta serà exclusivament dediCilculturt
proposicions de pau degudes a la iAhir al mat!, a la Sala de Plel\S membres de l'Associació de
niciativa francesa». Aquesta situació
del Tlibunal de Cassació de Cata- MusicaL
fou examinada detin¡udament pel
lunya, davant el magistrat senyor
Gran Consell, el qual va estudiar
Pere Comes l dels Srs. Alquer 1 ConVE:ipEBELS ,,co:-~CERTS
curosament les conseqlièncil'S que Paul Bourget ha empitjorat demlnes, que formaven el Tribun:1l
d'aquella podeu derivar-se.
TINSH
Paris, 21. - El cèlebre escrlptllr especial constituït a l'efecte, el jul.r~
r seran
El Gran Consell adoptà ia següent Paul Bo-.u-get ba sofert un nou ge de primera instància de Sant
El proper mes de gene rtlr's» que
resolució: «La nació Italiana, davant agret~jament en la malaltia que so- Feliu de Llobregat, senyor Santiala desorientació 1 les divergències freix. L'!Hustre malalt s'afebleix per go Sentis, practicà, en forma brl- presos els cConcerts Vespr el cnrs
regnants entre els països sancionis- moments l gaireté s'han abandonat 11ant., els exercicis demostratius rl~ amb tant d'èxit es celebrare~ts C()ll"
la seva suflciènc~a en el conelxeme<lt passat a la sala Ri bas. AQU r tt.zolt.'
tes, es manté unànime en la calma les esperances de poder-lo salvar.
Junt al llit de 11Hustre escriptor del dret l Idioma catalans, que me- certs tan encertodam~nt or¡;•~drsn
I E:'n la decisió de defensar el seu
dret i es disposa a donar tllla prova hi ha constantment el seu lntlm resqué l'aprovació de l'alt Tribunal. pel mestre J aume P~~\y~rt de
grandiosa de la seva voluntat de re- amic el religiós pare Lebreton, 1
lloc t.ots els dissabtes d ud~l yespre I
sistència I de \1ctòria. L'acció de la el general 1 la generala Ballle.
LES
SARDANES
vult a un quart de nou¡ úorrnar-st I
I tàlia feixista serà proseguida amb
proper dia 25 (diada de Nadal), per a ass1st1r-hl caldrà 1 te!XB Sit'
determinació Inflexible flns que ha- Ha mort el clown espanyol a El
les deu de la vetlla, tindrà lloc a demanar condicions a ladrna a 1 de
gin estats assolits els objectius assel'Orfeó Graclenc (Astúries, 83 I, una la Rlbas, tots els dies e 6
nyalats pel c:Ducell.
Antonet
extraordinària audició de sardanes a 1 ~ tarda.
Paris, 21. - Al seu domicUi del càrrec de la cobla Barcelona-Alber tcarrer La Veauvllle ha mort, vlctt- Mart!.
L'Agrupació SardaniSta de Barcema. d'un càncer que sofria a la cara,
suspesa tomarà ràp\damen~ amt; les el famós c:clowru, d'origen espa- lona ha organitzat per avui a dos
UJ el pe
nyor, Antonet, que era molt apreciat quarts de siS de la tarda una audl- sense dolors nl per b
!am os~
del
pub;ic
parisenc.
sus!*~
aro
E M I
cló
de
sardanes
al
seu
estatge,
FranP E R L E S
f 1: fr, I
PERLES F,_.~
Antonet es retirà del circ !a apro- cesc Layret, 101, a càrrec de la cobla
-~-~ ximadament un any.
Pal del Llobregat.
~
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El decret de dissolució ja el • ULTIMA HORA •
"~[[RH" tocaran a la «Gaceta» •·• Es A l'Avenç Obrer Català de Sant Andreu
fan esforços per a ampliar exposa la necessitat d'un Front d'Esquerra el diputat Rubió i Tudurí
el Govern

MENTRE EL PRESIDENT CAL LA •.•

A CT ES

.... - - DE LES

--

ESQUERRES

UB~UlU ·[~ftlRa [l
( Crònica del nostre redactor

a

Madrid, ALA R D PRATS)

Madrid, 22. 1'20 matinada (per teFins el senyor GU Robles ha arrilèfon>. - Per a les extremes dretes bat aquests darrers elies a oferir els
es pot considerar la setmana que a- seus vots al Govern per tal de dotl diumenge, dia 2:1 del
Enmig d'un gran entusiasme donà que hi ha que tots els partits d'Es·
caba d'escolar-se com un perlode de nar-li facilitats conduents perquè l'ac
A~{ent 111es. •• es onze dt'~ ma, ahir la seva anunciada. conferència querra, davant les properes eleccions
t€.mptatives frustrades. Primer, es tual Gabinet desplegui des del Poder
co tl. el diput.at senyor
el
diputat a Corts senyor R ubió l articulin una estreta collaboracló.
es frustrà l'apremi prop dels minis- el tinglado de la. plataforma elecMI~U t:L SANTALO
tres agraris per tal que es restituïs- toral que, en els darrers dies de la
Tuduri a l'Avenç Obrer Català de L'illustre orador evocà la figura de
ap oe la mtnona a'E. R. de C.,
Lluis Companys i altres amics emsin a la clisciplina del Bloc trencat seva permanència en els seus llocs
Sant Andreu.
~(lnarà una •·untrreucla po1Jt1ca
i, ensems, la presió exercida prop del de comandament, preparava a tota
presonats i acabà glossant les esMadrid,
21.
Acabat
l'acte
de
la
-I
que
hi
ha
de
cert
sobre
els
rula ca"'l dP Foble de Blancs
PreSident de les Corts per tal que marxa la Ceda i que tenia com a ba- imposició del capel cardenalici a mors d'una ampliació en el Govern?
El parlament de M. Rubió i Tu- sències de la democràcia, la qual ha.
8
aquest fes valer la seva qualitat de se aquests extrems: La concessió dc Mns. Tedeschinl, algunos periodistes
-No hi ha res proposat en aquest duri, que fou Interromput constant- constituir l'esperança més falaguera
CASAL Rl!I'U BLICA
tal 1 es pronunciés per una interpre- dos-cents millons per als bladers de varen poder entrevistar-se amb el moment. Jo us haig de dir que per a ment per les ovacions entusiàstes pel nostre t riomf.
S ANT c;ELON I
Marià Rubió i Tudurt en acabar
tació d'acord amb la carta que li tra- Castella, cosa que, de realitzar-se cap del Govern senyor Porteta Va- mi seria de desitjar que així fos que 11 dedicà el públic, fou bassat a
meté Gil Robles a proposit de la d'acord amb els designis de la Ceda, Badares, el qual els digué que havia el més aviat possible i a ell tendeixen fer destacar la Imperiosa necessitat fou molt felicitat.
Avtli, diumeng~: 22, el diputat
competencia. del Govern per acordar tindria tot el caràcter d'un veritable estat un acte solemnissim 1 brillant, els meus esforços. Si jo no serveixo
al Par tameH.. ca;;ala doctor
per decret la pròrroga pressupostà- estrall per a l'erari públic. La intcn- que ennobleix un poble. Aquesta és per a això que em matín.
JAUME SERP#. H UN rt:. R
sülcació de les obres públiques 1 la la meva opinió.
ria.
-Quan es celebrarà Consell de midonarà una conlerènc1a sobre:
Es frustraren també, almenys en concessió de crèclits per a l'arma-Es cert el que es cliu que el Go- nistres?
QUE ES UN A R EPUBL I CA
els seus efectes immediats, les difi- ment de l'exèrcit, etc., etc. En a- vern no compta amb el decret de
-El pròxim clilluns.
OEM tt; RI1 T ICA
cultats posades al laboriós tranú- questes tramoies per al Cos electoral, dissolució?
-Tractareu de l'aixecament de la.
telg de la combinació de Govema- la Ceda veuria amb gust que el se-Jo no haig de dir altra cosa. que censura de Premsa?
Ut:LJDA
dors, entre els qua.is es destaca, per nyor Portela. s'hi compliqués. Per el que digué Sant Tomàs: <Neure
-Jo he parlat amb els clirectors
r.vui dl',lmenge, -a dos quarts
cert, el nom del cèlebre Benlgno Va- això ja. té ben disposo.ts dlversvs mi- I creurell. Ja. posareu les mans a les dels periòdics i estic molt ben imAntoni Rovira i VIrgili, diputat República veritablement democràtid~ sis de la tarria >1 la Societal
reJa, director de «La MonarquJ.a.». Pe- nistres. El President del Consell calla columnes de la <cGaceta». El que pressionr..t, i davant el fet que en al Parlament català,
va. donar ahir ca l liberal, la qual cosa significa
coral Ar te~ n l, el diputat
rò
el
fet
que
aquests
intents
hagin
i
observa
1
es
deixa
fer
proposicions.
tots
nosaltres
hl
ha
una
bona
dismanca
és
que
s'estengui per tot el
al vespre la. conferència que s'ha- el t riomf dels republicans i de les
RúBIO
TUDURI
fallat en aquests darrers elies no Ell és partidari de la cordialitat del pais la cordialitat en la vida política posició d'ànim amb respecte el parti- via anunciat. El tema escollit fou: nacions.
ni donarà una conferència sovo: dir ni moltíssim menys que pais.
1 que desapareguin els núvols que cular, crec que molt aviat arribarà el «La propera etapa de l'autonomia
F.'! refer! a l'augment d'interès :J.'l-9
bre el tema:
ht nagin renunciat. Elspecialment,
Una cordialitat del pals i el Go- tancaven l'horitzó. Jo crec que aixl moment de suprimir-la.
pels catalans desperten les cost>s
catalanall.
l'assumpte de la pròrroga pressll- vern, el front contra els revoluciona- serà en breu.
E L CONFL ICT:: D EL CAM P
Momènec Pla, president del Cen- nostres 1 fé•1 r eferènr.!a finalment al
postària ha d'ésser objecte d'especial ris, i els dels republicans <csense maA CAT ALUNYA
tre, féu 1\ presentació de l'orador i recurs presentat pel vice-president
ínsistència.
tisos» es podran repartir la pell del
acte seguit Rovira 1 Virgili quedà del Parlamem cat.alà., sobre el qu>U
CC:N'fht CATALA
El senyor Alba, en els primers dies pals sobre el mapa electoral. El poen l'ús de la praula. Parlà exten- dlgut> que era dl' creure que el "'&IJ'ESI,IUERRA D E L CLOT
de la setmana que comença, ble, en definitiva, dirà la seva darresament de la història de Catalunya redicte del Tribunal de Gar anties
¡Carrer de1 ClJt 72, primer>
portarà a la realitat l'anunci de la ra paraula, 1 es veurà on van totes
i digué que a la. nostra terra hi ha serà favorable per a Catalunya.
vewe.da necrolò~lca commem~
consulta als caps de ID1nor1a ajor- aquestes coses que per tal d'asfixiar
L'illustre orador fou molt aplaudit
hagut sempre grans politics, grans
ruuva del Tl Amversarl de la
nada en el elia d'avui. També s'as- el seu pensament 1 el seu sentit es
I el públic que amb gran quantitat
poetes i també grans oradors.
mur•, de l'ir..cblldable primtr
segura que es reunirà la Diputació tramen entre cortines de despatxos,
UNS VIGESIMS DE
LA ha¡_ n (León), a. nom de Jesús Her.
Digué que el nostre desig és que havia assistit a l'acte, va desfilar
president de ,a Generalitat
permanent de les Corts encara que, en càrrecs d'emissaris oficiosos i subGROSSA A MADRID
rero; un altre a Tomelloso, al senyor amb la major harmonia s'arribi a comentant molt favorablement les
restautada. En
ne moment, s'ignora quin comès els terranis compromisos.
I .a sèrte cte la Grossa calguda. a Silvlano Santos. El senyor Murclano una intelligèncla amb els altres po- paraules del senyor Rovira l VIrgili
ha estat assignat.
F R A NCESC MA C l A
Madrid ha estat expesa a la cone- va enviar també deu vigèsims a bles d'Espanya per a assolir una
S'especula, ultra això, sobre un nou
guda adminlstraclc, de «Doña. Ma- Oran. Però no ha facilitat el nom
Aquesta vetllada tindrà lloc
element: La delicada. situació perdemà, dilluns. o. les deu -:le
nollta», a I'Avínguda. Pi I Margall. del posseïdor perquè a l'esmentada
què travessa el moment internaCLola nit, en 1a qual faran ús de
En el moment d'arribar la noticia ciutat la rifa és considerada com a
Madrid,
21.
Aquest
migdia
a
les
nal.
Això
pot
produir
considerable
la paraula diversos oradO"S
electe entre la. gent d'un papana- dotze a l Palau Nacional se celebrà la allà., es trobava ... l'admínlstracló w1 contraban.
tisme congènit I d'una incompren- solemne cerimònia dlimposar les in- dels afortunats amb el pr imer preAvui, diumeuge, a les cinc a~:
UNA MICA DE GROSSA A
sio supina t.l relac!ó a allò que ocor- sígnies cardenalícies, per S. E. el S r. mi, Josep Jurado, amo d'una pellela tarda, Emlll Granier-BarreCARTAGENA
re a l'exterior. I tot això on es di- President de la República al Nunci teria de la plaça del Callao, el qual
ra doParà una conferència a
Cartagena, 21. - Tres vigèsims
ngelx. Què persegueix? Persegueix de S. S. a Madrid, Monsenyor Te- ha~ta adquirit un vigéssun. Aquest de la grossa els adquiri un pintor
l'estatge de la Unió Soclall'>ta
que el decret d~ dissolució no es pu- deschini.
vigèssim el té repartit entre el per- de Cartagena anomenat Rafael Sànde Catalunva, Secció de San:,sbliqui a les pàgínes de la «Gaceta»
El Pre3ldent de la República lm- sonal de la s~va botiga. i n'ha donat chez, el qual els repartl entre el
Hostafranc$. carrer Angeles
amb
la
promptitud
anunciada.
Men- posà les ínsígnles a monsenyor TeAnit, davant d'un nombrós i entuJaume Serra Hunter a través de
personal de l'arsenal I gent humil
López de Ayala, 10, pral. el t~·
tre això no ocorri, les dretes extre- deschini 1 pronuncià breus paraules moltes petites participacions. àdhuc del barri de la. Concepció.
slastic públic, parlà a la Penya Cul- la seva. brillant dissertació, féu desma de la 'lual serà:
d'una vint-i-cinc 1 cinquanta cènmes
encara
tenen
una
ombra
d'estacar
l'esperit democràtic que en
posant
de
manifest
la
tura.,
satisfacció
Esport
que
i
Esbarjos,
l'ex-rector
UNA VISIO DE L ' ULTIMA •
perança en no se sap què, però la sentia per la missió que se 11 havia tims L encarregat, que es un rus aLA PRI M ERA AR R I BA A de la. nostra Universitat i diputat al matèria cultural es manifesta en
C ~I SI
nomenat Maurici Malnyakl, hi jugava
tenen pel que respecta. a la supervi- confiat.
Parlament Català, doctor Jaume l'obra. de la República del 14 d'abril.
VIGO
vència de l'actual situació i a la InEsperit - digué - que cal revifar
De3prés s'imposà a monsenyor Te- cinc ptes. El Sr J tttado no hi juVigo, 21. - El dia 11 de novem- Serra Hunter.
ASSGCIACi ú CULTU RAL
tervenció I influència de la Ceda din- deschini el collar de l'Orde d'Isabel ga>'a més que quinze. Es molt afor- bre fou adquirit un vigèsim de la
L'illustre orador desenvolupà d'una I ressorgir.
PO B LE NOU
tre de ll's esferes del Poder, bé si- la Catòlica. que li ha estat conceclit tunat en la rifa. El seu sogre hi ju- grossa per l'ex-jugador del Celta, Jo- manera àgU 1 documentada el teD~mà, dilluns, a les deu de hl
gui d'una. manera indirecta o direc- pel Govern.
Grans aplaudiments coronaren les
sep Igles1as, més conegut per <cMa- ma: «L'ensenyament segons la
gava 25 pessetes.
vetlla, al seu local social, Tauta. Publicat el decret de disSolució
Constitució I l'Estatut de Catalu- darreres paraules del Dr. Serra Hunchicha»,
amb
motiu
del
viatge
del
La
lott-ra
expenedora
no
sap
quins
lat núm. 93 tindrà lloc la cones veurà obligada a. pact.ar amb el Goter.
Celta a Madrid. Donà participacions nya».
s0n els posseïdors dels dínou vlgès- al
ferènch del diputat a J~
vern per a amlnorar l'inevitable deseu germà Adolf i Josep Bassims
r
estaats.
corts rle .a República senyor
sastre que els ha. de venir amb les
manc. Ell es quedà amb tres peseleccions Per a. poder mantenir tmes
MARIAN R UBI O ! TUDUiU ,
setes 1 les restants les repartí entre
que tan Intensament es caracteritSON AFAVORIDES LES els veïns del barri en el qual viu.
determínades exigències necessiten la
el qual parlarà de
za el nostre poble, que fou dels priN
OIES
D
'UNA
P
E
LLET
E•
coacció
de
les
Corts,
de
les
prerL'ex-jugador
també
del
Celta,
LImers· que rglstra la Història quan
L A CR ISI IND USTRIAL I L A
Madrid, 21. - Demà diumenge
RIA
rogatives de les quals eren enemics
no,
adquiri
un
vigèsim
i
es
quedà
s'organitzà sota unes bases democràPOL: TICA Dc R EA CCIOll
El núvol reporteril s'e.d.reçat ràpi- amb set pessetes. Les restants les
ara en són els més alts valedors. (a VUi) des de les deu del mati fins
tiques i liberals.
Aquesta confo::rènciq, fou suspeAltrament, la necessitat de pactar les <!eu de la nit, se celebrarà un ho- dament alli. La velocitat amb què repartl entre gent humil, especialMiravitlles fou molt aplaudit en
sa anteriorment per causes
en 0ondiclons desfavorables rebai- menatge organitzat per la Joventut el senyor Jurado ha volgut antici- ment meta.Húrgics en atur forçós.
acabar la seva peroració.
alienes a la voluntat dels orgtv
xaria el to altisonant : jactanciós de d'Izquierda Republicana, n la memò- par-se als perioclistes per tal d'ImI TA M B E A SAN SE BA.
L'acte, tant pel gran nombre de
nltzadorn
Gil Robles. Per això s'esforça perqaè ria de Galan i Garcia Hemàndez.
T IAN
públic que asslsti com per l'entusiasL'homenatge consistirà a deixar pedir la invasió en els tallers d,e peel decret de dlstolucló no es publiSan
Sebastlan,
21.
Un
vigèsim
me
que vibrà, constituí un falaguer
qui, 1 a això van encaminades les St.'-- flors, targes, signatures i telegrames lleteria ha estat inútil, puix que a.l- de la grossa l'adqui.ri Enric Ventu.
èxit.
davant
el
túmul
que
a
tal
fi
s'aixeguns,
més
àgils,
11
han
guanyat
l'acves gestions. El senyor Portela subra per a Joan Eizaguirre. Ventura
Jaume Miravitlles, ocupà la triratlla aquesta susplràcia amb frases carà en els locals d'Izqulerda Re- ció 1 han aconseguit anticipar-se a es quedà amb quinze pessetes i Eiza.. buna
del Casal Nacionalista.
Grà- Ahir al vespre fou inaugurat
com aquesta: «¡Serà necessari que publLcana. Les flors i adhesions seran ell 1 arribar els primers a. l'esmen- gulrre féu petites participacions. Jo- cia ahir, a les deu de la nit,de
el qual
vegin i toquín, com Sant Tomàs~» trameses a la tomba d'ambd<>s CIV tat taller.
sepa i Miquela Aiguerre juguen cinc desenvolupà
l'Interessant
tema: el nou Frontó Txiki - Alai
Cregut ' vist ja. ho tenen, però çJs pitans a .Taca.
pessetes i cinc més la portera de Ja «Raons del nostre nacionalisme».
Els oficials d'aquest establiment no casa
on viu Eizaguirre.
Molt ue públic va assistir ahir nit
(Ve d e la p àgina 1) interessa mantenir l'equivoc <!U
El jove orador examínà detíngudatenien la menor noticia de la graA una senyora de Tolosa anome- ment els diversos processos histò- a presenciar el joc de frontó amb ratos derechtstc.s.... a Catalunya/ No aquest punt, com amplificar amb el.3
tissima
nova..
Han
estat
els
perionada Josepa. Eizagulrre també 11 ha rics,
ens nega. eu que cal ésser un recal- poderosos mitjans l'alarma I la graels aspectes econòmics, so- queta, practicat per unes boniques
distes els primers que els han co- correspost premi puix que jugava cials an
citrant somia-truites per a es- vetat del «moment internacional».
1 politlcs de Catalunya. Tra- jugadores.
tres
pessetes.
s·anuncia
Es jugaren tres partits a 30 punts
com
a
període de gran
municat el que hi havia. S'ha procriure sobre aquests «movimiengué en conseqüència l'esperit racial
Un telegrafista de la companyia
Madrid 21. - El senyor Gómez duït una explosió de joia al taller,
acompanyP.ts de tres quinieles, tots
ton. Aquests, escriu Angulo, seran intensitat política, dc ge.:;tlons I conells de molta emoció I lnterés.
ajudats per diaris nous i vells, i ferències, el que encaixarà en .-:s Hidalgo ês molt visitat a la presó. que ressaltava amb el gest ferreny 1 pesc¡uera de bacallà juga quinze pesEls principals partits foren a càrvells totrat& de nou. Ens innova deu darrers dies qu~ resten de l'a,\y L:han saludat diversos P.eriodistes i hostil del cap dels tallers, un fran- setes~ 10 pessetes Antoni Aztigarra- eL Tractat, intriXluctor d'ambaixaga, 1 les restants les juga Joan E!zarec d' Angelines-Marichu contra A que ccDiario de Barcelona» es po- en curs. A la. fi es lliuraran els con- diputats republicans d'esquerra.
dors,
senyor
López
Lagi;
ministres
cès
amb
bigoti,
equipat
amb
bru:-a
guirre. Sembla que dona anomenajurats a una batall t contra el d·~
nate I Lolilla,
les primeres
san~ a .a moda. Es tallarà les barblanca, anomenat Charles, que s'ha- da Flora Azpeitia, té una participa- d'Hisenda, Guerra, Instrucció Públi- pel tanteig de 30vencen
bes del 1792 1 només es deixarà un cret de diss'>lució i de qui el té, o
a 18. A continuació
ca, Agricultura i el ministre sense
ció
de
25
pessetes
que
11
va
travia
negat
a
rebre
com
els
seus
combé
aquest
Imposarà
tota
la
seva
fores jugà. el partit corre3ponent entre
mo~tatxet el dibuix del qual s'ha
senyor Rahola.
panys una. partl.clpaC'ió major o me- metre un parent seu des de Madrid. cartera,
Na.ti - Toni contra Quinita-Aurora.
enclrergat a t(-hito. Després també ça aclaparadora.
Poc
abans
de
les
set
de
la
tarda
EL
SEGO
N
PREM
I
A
V
A•
nor en el número dels quínze miescompta amb El Correo Cata:an
hJ feren el presiuent del Consell, se- vencen aquestes darreres per 30 a
L ENCIA
que diu :}ue tou renovat ja temps.
lions.
Valènma, 21. - El segon premi de nyor Portela Vl'lladares, els secre- 24.El nombrós públic que hi assisti
I , per últim, es tracta de ter un
En aquest taller hi havia entrat Ja loteria s'ha venut a l'Admlnls- taris 1 directors generals de tot3 els
Els
actuals
ministres
radi·
diari nou m castellà. Es farà en
una petita «grossa», car les simpà- t~acló de .Joan Bello. Segons not1- Ministeris, cos cliplomàtic, personal es veié obligat en diferents ocasions
a haver d'aplaudir les jugades a ..>eu
aquest idioma perquè: <c ... ta exiscals no representen el partit tiques noies que all! treballen, en to· C1l"S
adqUirides, està repartidíssim en ple de l'Ambaixada francesa amb dret.
te un periódico en catalàn - ooentre gent humil. Diversos vigèsims l'ambaixador senyor Hervette.
Madrid,
21.
A
les
cínc
de
la
tal
solament
jugaven
prop
d'onze
No cal dir, doncs, que aquesta
7110 «El •.1at1 - ...ll.
A tres quarts de vuit el ministre
els adquiri un capità director d'una
tarda es va reemprendre la sessió pessetes.
Tots aquests diaris («El Mati»,
acadèmia.
de
segon
ensenyament
E:-1 francès, senyor Bonnet estampà la nova modalitat d€. jrt(' de canxa comde
l'Assemblea
de
la
minoria
radiLa. mestressa ha volgut oposar-se qual els repartí entre els seus alÚm- seva signatura al final del Tractat, plan molt t>ls assistents.
ddhuc) arrenglerats, en pla de
cal i el Consell Nacional del Partit.
gnerra, dtríglran aquest exèrcit incU seguidament ho féu el ministre
(Ve de la pàgina 1) La reunió acabà a un quart de nou a l'atac dels informadors i imposar nes.
viJ:bze de què parla Angula.
l'ordre amb una. seriositat que no
Foren trameses participacions a d Estat espanyol. Després Signaren
La Rifa d'ahir
i es facilità la següent referència.
els delegats francesos 1 espanyols
Ara bé, el fet que el senyor go«S'acordà ratificar l'anterior acord sentia i un menyspreu a la fortuna Màlaga.
vernador hagi disposat no pas sola- de la minoria i del Comitè executiu que li entrava per les portes, mes . Divuit vigèsims els repartí l'Asso- que han confeccionat l'acord.
El senyor Bonnet va tenir una
ment dels càrrecs que varen deixar del partit de considerar que no el falsa encara. Per fi ha. accedit a dir Ciació fallera dels carrers del Maestro Gonzàlez 1 Conde de Altea els breu conversació amb el president
Els drames de la misèria vacants els consellers de la Ceda representen els radicals que són mi? als periodistes que s'anomenava Pe- quals
estan repartidísslms en
del Consell 1 el senyor Martinez de
i que nosaltres creiem que havien niStres de l'actual Govern. El ma- pita Martín, que jugava una parti- tes participacions.
Velasco.
de deixar-se vacants per si s'arribava teix criteri s'aplicarà als membres Cipació de 1'25 pessetes 1 que
¡p~r
UNA
PART
D
EL
TER
CER
A l'acte assistiren també nombroa trobar una fórmula de concòrclia, del partit que ostentin càrrecs de
PR EMI
primera.
vegada.
a.
la
seva
vidal
sos
anaperiodistes francesos enviat3 pels
L'equip de repòrters I fotògrafs
smó que a més sllagués proveit nomenament del Govern. Cal excepMadrid, 21. - En una fàbrica periòdics de dit país.
que va desplegar-se ahir al migclia
també el lloc del senyor Pic, raclical, tuar, però, el senyor Velarde que va a veure un bitllet de mil pesse- situada
al carrer de Toledo 156 tl
per tal de cercar la persona afavodificulta més la nostra situació i fa per la seva alta missió ha. de conti: tes.
propietari anomenat Torres' PaSani
UNA NOTA OFICIAL rida. amb el premi major del sorteig
clifícll el nostre desig perquè es fes 1 nuar en el càrrec qué exerceix acEl treball en aquest taller s'ha fet adquiri .15 vigèsims del tercer preMadrid, 21. - Després de Ja sig- de Madrid, donaren per acabada la.
un Ajuntament en el qual collabo-1 tualment.»
per als periodistes molt cliflcll, puL" mi i sen ~eservà quatre. Els onze natura del Tractat comercial franco- seva tasca. prop
de mitja nit, sense
ressln tots els partits de centre. Per
que la gatzara. l l'entusiasme entre r.estants se ls emportà. l'encarregat espanyol, al Ministr i d'Estat es f¡v que fos possible fer-se amb el nú1 encarregat Florenci Garcia, que viu cllità Ja. següent nota:
les
oficiales
i
aprenents
mera.
25.888
era
gran,
venut
a Barcelona..
~~óri~~~Ji~af.eh;o~i:l!trela~!~y~~
a la GlorLeta de las Piràmides núcom és de suposar.
Malgrat que alguns diaris de Ja
«El convenia I acord complementacalderó.
com
a.
president
de
l'Asmero 3, casa de 80 veïns, 1 els re- ri que el ministre de Comerç fran- nit donaven compte d'esbrinaments
Ahir, a la tarda, els que es troMunicipal
i el tinent
senyor d'alColli
baven al moll de Balears poguere:t semble?A LA R E CERCA D E DI NOU partí entre elis, dels quals solament cès I jo acabem de signar, regula- fets en aquest sentit, cap va donar
1
Rodes,
com
a
segon
es quedaren sense participació uns ritza. de nou les relacions comercials resultat positiu, ni tingué confirmaveure com una dona. llençava a. ll\
VI GESIM S
barbers de la mateixa casa. Una veï- hispano-franceses i posa. una. altra ció. Tot això contrlbui a fomentar
via una crlaturet'l d'uns dos an¡s disposició;
calde, per a però,
posar un
el càrrec
a la.m'h~:l
seva •
1
altre,
Hi
ha
dínou
vigèsima
més
que
na anomenada Patro jugava 11 pes- anella a. l'amistat, per fortuna exis- una major curiositat per aclarir s l
d'edat, jus~ qua.. anava a pàssar pregat que continués en
ell fins el
fins al moment present, un quart setes, però en va trametre 10 a cinc tent, entre els dos països. Portats efectivament els vigèsims venuts a
un tren de mercaderi-:s que fe1a m.td'una del mati, no es té la menor germans que té a Astúries 1 se'n re· per aquesta orientació de mantenir la. nostra ciutat es trobaven a ponlollres en aquell Uoc. Uu dels pre- dimarts vinent .en què es reunirà el
a elegir nou alcalde.
IJI
servà una pesseta per a ella.
sents, amb risc de 11\ vida, es ,Jatl- PleEl per
Idea d'on han anat a parar.
sentiment d'amistat entre Fran- der d'una sola persona que guarnou fet -<:ontinuà el senyor
El comptable de Ja. fàbrica jugava. el
Çà IIJJortunamcnt
aconsegui salvdr UlledSobre el vigèsim esment.at, per a
ça
i Esp~nya i per la convicció que dava el secret, o bé sl foren distriplanteJa
una
qüestió
de
caMadrid,
21.
Els
cínc
atracadors
25 pessetes l els restants obrers, par- la vida.
buïts, com es creia, fora de Barlad criatt.reta, no se:1se rebr un cop ràcter polftlc una mica difícil que que varen prendre part en l'assalt
publica tra.scendeixl d'una ma celona,
acabar
aquesta
informació,
cal
consde
tlclpacio?S de 10 pessetes.
o el pitjor, fora de Catalue la locomodrlu
nera
definitiva
quant
es
refereix
a
haurem
de
resoldre
amb
el
cap
del
lla.
Plaça
de
la
Villa,
han
declarat
tatar
dues
notes
pinto.;-esques.
Una
També els ha correspost als obrers cordialitat entre els països, els dos nya.
Imn:tedmtament fou det1nguda :u. Partit. La qüestió és greu, i
ell
serà
que
són
també
autors
de
l'atracad'elles
és
que
un
rellotger
que
trebaque
treballen
als
estables
a
les
Durant la tarda. l el vespre es proParrtclda. la ¡;ual fot• portada al dls1
Go•-erns uan procurat suavitzar tot
~hnsari proper, degut a l'estat al· el qul l'haurà de resoldre 1 ell serà ment realitzat el 18 de juny al car- lla en un popular establiment, esta- obres dels ministeris, els quals són el possible les àries econòmiques en duïren alarmes entre els periodisel
qui
determinarà
què
haurem
de
rec
de
Francesc
Hora
on
robaren
tes,
a. conseqUència. de rumors que
de
la
mateixa
empresa.
L'obrer
AnOlie en què es trobñ va, • mes
4.700 pessetes a Damià Martin 1 Rio va abonat de fa. temps al 25887, 1 selm Navarro que jugava 5 pessetes forma tal que hauria possibilitats circularen en el sentit d'haver estat
tar1 a la Comissaria del Pobres del fer.
estigué
a
punt
de
renunciar
en
IV
que
les
economies
dels
dos
països
-Aixl, doncs, una declaració de i a Blasco Maya. i Martin. Els que
trobat el posseïdor dels bitllets, en
en donà deu rals a. un taverner deÍ
carr<!r del Carmen, on esperaren qw~
fosin harmonitzades sense que exls- un restaurant, primer, després en
intervingueren en l'atracament són questa ocasió al número abonat. Va carrer on viu, Passeig Imperial
li passés l'atac d'al.:ohohsme ag.1t guerra?
30
te~
crebantament
per
cap
dels
dos.
-O
de
pau.
Hi
ha
dues
maneres
Eugeni
Izquierdo
I
López,
un
dels
tenir
a es seves mans l'immediat A més a més, aquest taverner té' una
un institut de bellesa, 1 finalment
1!_te sofria. En aquell lloc l'esmenL exportació agrícola constitueix entre els tripulants d'un vaixell merda dor.a l'S negà :'. donar el ,eu de fer la pau en una situació aixi: organitzadors del. robatori de l'Aj.un- superior. Després de dubtar un xic, participaCió del mateix número que
la
base
fonamental
de
les
nostres
cant
anclat al port. Tot això no va
donant
els
vots
o
climltint.
tament
i
tambe
el
que
orgarutzà
no es decidi a canviar de número. 11 donà una. germana seva que viu
~fl Quan U hagué passat el «mil-Aixi h1 ha possibilitats que vos- aquest at~cament; el seu germà Fio- Ara, en compte d'una participació a la ~atelxa casa de la Glorieta de trameses a França, 1 en el sentit de servir més que per a mob!litzar els
gi) tou 'vnduida. al Jutjat de
mantenir-se véne:· orientats tots els periodistes I fotògrafs, que treballalas P1ràmtdes, 3
renci, Manà Salas, Ferran Salvador,
guàrcth 1 alli declnr« que no havta altres dimitiu?
-Això ho determinarà, com us he «El Ll'nirul 1 Manuel Sànchez i Cana- ats quinZe milions s'haurà de conL'encarregat de la fàbrica juga acords anteriors l'actual. En el pre- ren Infructuosament durant tot el
estnt al moll de Balears I molt menys
30
sent queuen regulades les nostres dia.
Eessetes.
lejas. En aquest atracament també formar amb una participació Infe~¡\e hagués llançat la seva filleta elit. el cap del nostre Partit.
La. veritat és que d'aquests vigèEl senyor Ulled, a més, digué que va interve1~r un altre individu ano- rior.
t E 11 periodistes íntentaren entrevls exportacions agricoles en la. forma
Pas del tren. Oigt·é que era vidua
1
scgUent:
Per a let taronges i man- sims no se'n tingué cap noticia, 1
ar-se amb el propietari de la fàbrl:
de1ue vivia en una barraca davant no havia signat cap ordre de paga- menat Je~us Duqu~ 1 López, que no
darines •.! Espany~ un 95 per 100 del no tenien fonament cap de les noALS M AD RIL ENYS TAM· ca, senyor Torres i Pasana, però
. s banys «El Tritón» en compa- ment 1 que podia dir amb satisfac- va participar .en 1 atracament de la
B E ELS TOCA LA QUARTA pogueren fer-ho perquè aquest no contingent total de França, la qual tícies que VIUen donar-se.
~~ln de les seves fUtes de 14, 9, 6 1 cló que l'Ajuntament disposava dels Plaza de la Villa. El qul Ya adm~s
En can\oi - segons deia. un diari
se- cosa permetrà que l'exportació d'aEl número l.8:iv. prermat amb el nyor es troba a. Barcelona,
d~ anys r~specliv:lment. Aquesta nou Cll.llons necessaris per a pagar trar el robaton fou Eugeni Izqulerquest producte es mantingui en l'l del vespre - es confirma la notl·
çOs rera era la 14ue portava als bra- el cupó a n de mes. "~'ambé s'apuntà do, però sembla que no fou equlta- quart premi, ha. estat venut, una sèela
que dos dependents d'una casa
mateix nivell aconseguit pels estortam~lan es produl el fet. Decla:a com un èrJt personal, que l'~tat tiu i els, seus companys protestaren. rie completa, a l'administració de
de robes del Portal de l'Angel, teos
constants
dels
nostres
exportas'avingués
a
fer
tma
comtssló
m1xta
Eugeni
s
ex~usà
i
els
cligué
que
tinC'ur"
que estava mancada de redors; per a les fruites 1 llegums ,•s nien dues participacions del bitllet
ll- >os per a l'alimentació d'aque- per a liquidar les reversions d'Ei- guesisn pac1.èncla, ja que preparava L<;teries establerta al carrer de Barmanté h mateix • situac16 de l'any premiat. Sembla que aquests senyors,
"'' criatures.
xampla que s'havien de pagar de per a breu termini un altre atraca- quUlos, 10, de la. qual és propietari
1934; pet als plàtans s'ha aconseguit marxaren aquest estiu cap a Ciutael funcionari don Enric .Murcuano.
Jut~e chsposa. l¡ue passés a Ja seguida 1 que ara quedaran en sus- ment de més rencliment.
també una reducció dels drets de 15 della (Balears), on la casa Malson
Quan els periodistes hi han arribat
ric~ (Processada pel delicte de par- pens fins a la liquidació d'aquesta
Royale on treballen hi té un sucurtfl(ia d rustrat. Les filles de l'esmen- comissió. Els ¡>agaments que l'Ajun- Preguem als nostres lectors 1u rebut la noticia 1 els ha. mani- Ahir a la tarda fou signat francs últimament imposats per sal, l obtíngueren de l'estanquer del
França, han queda~ reduïts a 20 o
tecrl" <;_na Passaran a un asU de pro- tament havia de fer a l'Estat ascenfestat
que
un
d~:S
vigèsims
poble
les apunt.aclons referides, que
ham
oficialment
2:;, segons siguin les trameses en
,. •Ae menors.
clien a uns vuit milions.
que, en fer llurs compres, estat enviat a Gibraltar a nom del
han resultat premiades. Ara, s'ha
embalatge
de
fusta
de
procedència
'
21. - Aquesta tarda a les
confirmat aquesta Informació, en sadonin preferència als establi· senyor Benose, que est.ava. abonat a sisMadrid,
començaren a arribar personali- francesa o en qualsevol altra forma ber-se que !alcalde de Ciutadella ha.
aquest número des de fa un cert t~ al Ministeri d'Estat per tal d'a$- I es manté el volum en una xlfr~ cursat
telegrames per tot Espanya,
ments anunciats en aquestes temps. Va. enviar-lo el 14 de desem- s r a la slgna~ura. del Tractat co- lleugerament inferior a l'exportació fent saber
que els vigéslms del n údels illtlms anys.
merci~ls
bre.
franc~spanyol,
Un
altre
vigèsim
que
mero
l'envià
despremiat,
a
Saforen obtinguts al seu
planes
Per a l'exportació de peL-e fresc poble i repartits
en petites participaprés '- ~ totes les vicissituds perquè
com
en
conserva,
s'estableix
també
cions entre gent humil .
ha passat, ruptura de negociacions una situació equivalent,
que
perme.:tudeu·vos la salut prenent T ISANA DE ANETO, el remei que
Sortosament ja es confirma la noetc., a.~ va tenir un feliç terme. '
trà exportacions semblants a les dels ticia, 1 se sap que els que han tret
Ruaretx les malalLies de la sang del retge 1 dels ronyons per crbPoca e.>tona d.!sprés de les sis de anys
precedents.
la
«grossa» són els mallorquíns. 1
lu. tarda començaren a arribar al
~lques Que siguin Sl patm de Reuma, Artritisme, Gota. Ciàtica,
Es mantenen tots els avantatges els r epòrters I fotògrafs han recobrat
Ministeri
d'Estat
els
delegats
!ranrtenoesclerOSl, M al de pedra, Albumlna, Obesitat. encara que
ceros 1 espanyol~ que han ultimat aranzelaris dtl conveni del 1934 1 la seremtat que ha.vlen perdut .
ambdós pa'isos es concedeixen l'l
slgUi en el periode més desesperat, pr eneu
tracte de nació més afavorida. per a.
aquells productes que més els ínteresstn.
1 us guarireu. TISANA DE ...,ETO és un remei únJc
Madrid. 21. -El senyor Pedro Rico consellers del municipi madrileny FE MI són un prodlal ctenllflo
En la regulack establerta s'ba èS el nom de les ramoses l'EKLt:S
~·
ha d.lrig1t aVUi un escrit al governa- que foren separats de l'Ajuntament
QEU
procurat mantenir en el possible que tant.a lama tenen pels seus r&-

·...ha dt't el senyor Portela

Antoni Rovira i Virgili al Centre Republicà Català del districte cinquè

La Rifa de Nadal a províncies

Ja està!

El doctor Serra Hunter parla a la Penya
Cultura, Esport i Esbarjo de l' «Ensenya
ment segons la Constitució i l'Estatut»

A LA MEMORIA DE GALAN
I GARCIAHERtiANDEZ

ANTENA

JAUMEMIRAVITLLES Al CASAL NACIONALISTA DE GRACIA EXPLICA LES RAONSDEL
NOSTRE NACIONALISME

Gómez Hidalgo
és molt visitat

LA REUNIO DEL CONSELL NACIONAl DEL PARTIT RADICAl

El SENYORULLED SERAALCALDE FINS El DIMARTS A
LATARDA

FINALMENT SABEM QUI HA
TRET El PREMI MAJOR

Peti-

UNADONA, ENESTAT ALCOHOUG, LLANÇAUNA Fill ETA
DEDOS ANYS Al PAS D'UN
TREN

ELS ATRACADORS DE l'AJUNTAMENT DE MADRID ES DE·
CLARENAUTORS D'UN ALTRE
ATRACAUENT

El tractat comercial
amb França

'fJt·l

-

PER

HUMANITAT

'• I ~ A ~A D 11J ANETO

Pedro Rico insisteix prop del governador de Madrid perquè reposi l'Ajuntament popular
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DIUMENGE, 11 D& DESEMBRE
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Un espectacle gegantesc
al cinema París

EL ·CINEM A
e
L

JAMES CAGNEY INTERPRET
DE SHAKESPEARE EN «El
SOMNI D'UNANIT D'ESTIU»
Max Reinhardt, l'arumador del film
de més envergadura al llenç sonor,
no vaciRà quan va. arribar l'bora
de triar els artistes que havien de
prendre part en el poema sbakespertà. La. Warner Bros. Flrst Natlonal tenia a lguna por de presentar al colós cürector el seu quadre
d'artistes, artistes de reconeguda personalitat per a penetrar en les modernes psicologies del drama o de
la comèdia d'avui, però apartat del
t ot d'aquell esperit profund que Shakespeare requereix per a. les seves
obres. Max Reinhardt estudià els actors t actrius de la Warner i el primer que trià fou J ames Cagney.
James Cagney? ¿L'actor arquetipus del Ianqui d'avui, tot dinamisme 1 vivacitat? ¿Com podria el el~
sic gangster interpretar Shakespeare? ¡Astorador, veritablement astorador!. .. Max Reinbardt no s'havia.
equivocat, però J ames Cagney ha
fet el Bottom més perfecte de quants

Us ofereix per a aquestes festes el millor
programa de Barcelona
Demà, dilluns: El retorn triomfal d~

L'empresa del Cine Paris n o s'acontenta tan sols desitjant bones
festes nadalenques a la. seva cüstingida. cllentela, sinó que procura, sense mirar sacrificis, fer possible aquest sincer desig oferint al püblic
barcelonl un espectacle verit ablement gegant!,
com rarament no
s'haurà. vist a cap altre cinema.
Programa no sols cüvertlt, sinó d'una valor insuperable per trobar-se
integrat per dues pel:llcules de talla.
excepcional que cadascuna d'elles
ban representat a quest paper en rEl
somni d'una nit d'estiU», el poema
Immortal de Shakespeare. Cagney
ba penetrat en l'essència del personatge 1 U ha donat tot el seu esperit. La seva creació ha estat una
troballa Es la creació exacta del
Bottom que creà Shakespeare en la
seva Imaginació, el Bottom optimist a, Ingenu. viu, al qual el dimoniet
da Puck converteix en ase per tal
que s'enamori d'ell Titània, la relna dc les fades, la bella entre les
més belles fades del bosc.
Shakespeare fou el poeta somniador que Ideà l'obra; Max Reinbardt
ha estat el geul que ba plasmat en
Imatges el somni del poeta, I James
Cagney ha donat vida. al personatge animant-lo amb la gràcia dinàmica del seu temperament.
«El somni d'una nit d'estiU», realitzat als estucüs de Warner Bros.
Fll'st National, és una obra per a
coneixedors verit ables de l'art.

El MILLOR ESPECTACLE DE BAR·
CUONA A PARTIR DE DEMA, Al
La m é s d inàmica creació de 1' actor m és popular d el cinem a
I també:

WILLIAM POWELL
F RANC H OT TON E
J EA NHARLOW
en

EL CASO DEL PERRO AULLADOR
per W ARREN W ILLIAM i M ARY A STOR

Un programa que us recomana: ,
E1.1?RESA CAPITOL, g arantia d e selecció i qualit at
W A RNER BRO SS, la m arca d els èxits r essonants
AVUI, D ARRER ES PROJECCIONS DE

I,

tt

u

1 N A

e•

N A

Cinema París

Obres
gegantines

MARTHA EGGERTH
P HILLIP HOLMES
en

5

p e r CLAUDE RAINS
R I V A L E S p e r Charles B ickfort
MATINAL, a les 1O' 30. P reu únic, 1 pta. Demà &I Coliseum estrenen «Rumban, un film, com el seu t itol m·
dloa, lleuger, dinàm ic... I en a quest film, a més dels a bastament co•
TARDA, sessió c ontínua d e 3' 30 a 12' 30 neguts Carole Lombard I George Raft, hi veurem una noia ta n bo·
nlca I que sap tant de ballar com MARGO, la qual podeu admirar en
aquesta fotografia ...

R

2

separadament, constltUI 1
programa al qual el Públ!' base et~
ta1· el més decicüt aplautt1,:_va tribu,:
Un d'aquests films ~t.
elm de la insinuant 1 la e~
bellesa
cinematogràn capttvadol\
Har low, «La. Indóllli.taa ca
Je
argument agradable 0 t PelUcUJa 811
de
pàtic 1 en el qual' nftel.tnista I '
tors dc la categoria de ~~~!: ac.
well 1 Franchot Tone, el ~ l'o.
de «Tres lanceros beng~~
L'altra producció és I& •.
tlca .musical i de tema de~ta. lrYa,
s~ntunental: «Casta Dtv~a~ 1
fUm fou realitzat en ocasió. Aqu~
t~nari de l'Immortal compe ~el ce¡¡.
llinl. Obra, per tant 11• Sltor Be.
musical Incomparable qu~ r!qllEG&
una romàtnlca època e a revtllrt
ens ~escriu meravellosam:ttns qu.
piSOdis artístics 1 senttmenta uns "
vida. del gran compoSitor la de la
Superant la. SUblim creacl
rVuelan mis canclones» l'exi 6 11t
tri u Marta. Eggerth adlDirar lllia ac.
blic amb la. seva magnifica ~.~~~
tactó de les més formoses -l'r&.
ctons de Belllni 1 crearà ensCOillP<Jsl.
personatge que commourà erns, UQ
seva sinceritat 1 per l'bUJnà dJ?:r la
sentiments.
~
El pübllc barceloni dispo.sa,
per a les properes festes 1 dd~
demà, dllluns, d'un program es. de
tèntlques valors, excepcjona¡a ~&Ilo
seva composició l en el qual
r la
ja bem cüt -,figuren dues pe~
del més falaguer dels èxits en l' 1!1
tual temporada.
&o-

I

EL MISTERIO DE EDWIN DROOD

u

1ial

A p esar del gran. valor d e l pro¡rama regiran e ls PREUS CORRENTS

«El SECRETO DE ANA MARIA»
UNA PEL-UCULA COMPLETA

L'amor, raó suprema de la vida,
aquest bell s ~ntiment, el més Intens de quants experimenta l'home,
és la base essencial del belllssim argument de la nova. producció de
«Selecciones Capitolio», cEl secreto de Ana Maria» ... Conjunt de tots
els amors, dels sentiments més nobles i purs, porta, no obstant, a. primer terme per a. sublimltzar-lo .:n
Imatges pletòriques de vida. 1 emoció, el major, el més desinteressat
Direcció: George Cukor.
Es, en 11, un film exceHent que as- de t ots els amors: l'amor maternal.
Intèrprets: C. W. Fíelds, Lio• soll un èxit merescut.
Els ecütors conscients dei fàcU que
nel Barrymore, 1\taureen O'Suera. caure ai vulgar en temes d'a.Josep
SAGRf:
llivan,, Fred Bartolomews, Lewis Stone, Roland Younr,
Frank Lawton, 1\Iadge Ewans.
Les obres de Carles Dickens semblen haver-se posat de moda. El ciDemó, nit, a les deu
nema. recorre a elles de sobte, com
s1 no h aguessin existit fins a ro. i se
n 'hagué.> fet el descobriment actualment. Es cert que alguna fou traslladada ja al cinema mut, però el cas és
EN SESSIO NUMERADA
que ara són cüverses les editores que
~~
recorren a Dickens per a p roduir noves obres A més d'aquest «David
Copperfleld», acabem de veure també una adaptació cinematogràfica
d'«El misteri d'Edwin Drood.» i la
•
casa Universal té ja a. punt d'estrena una altra. adaptació d'una obra.
del mateix autor. Hem de reconèixer, però, que les obres de Dickens
reuneixen grans concücions cmematogràflques, es presten a la traducs
s
ció gràfica l tenenun interès vivisslm 1 evident popularitat. De totes
Superant el se u propi r ècord d 'estrenes p resen ta
elles, la més remarcable, la més famosa és innegablement el «David
Copperfielcl» 1 és ensems la. que més
bavia. d'atreure l'atenció del püblie
pel sucós del seu contingut l per prestar-se més que cap a l'especial visió de la cambra cinematogràfica.
Metro Goldwyn Mayer s'ba llançat a. l'empresa amb tota mena de
garanties. L'adaptació fou feta. per
persona. intel:llgent 1 s'encomanà la
Sobre el canemàs del cèlebre sainet de fi de segle, s' ha
direcció a un home hàbil 1 l'encarna!n od at u na fastuosa evocació cinem atogràfica amb
ció dels personatges fou encarregada a artiStes de talla que podrien
El tema més r acialme nt h ispà que representa un a la rdó superb donar-los
a tots ells una gran força
Sis " e s t r e l l e s "
de la n ostra producció . • A ctuació p e rsonal de
humana. Això ba donat lloc a. un
repartiment en el qual veiem units
a. una sèrie d'artistes de fama. que
ban sabut sacrificar el personal re{ La re in a d e la d a nsa espanyola )
SEUCA PEREZ CARPIO
RAQUEL RODRIGO
lleu per a donar calor de vida als
DOLORS CORTES
CHARITO LEONIS
personatges dickeruans.
«David Copperfieldll, en passar al
Dues glòries del Teatre Espa...,yol
cinema, no ha perdut gens nl mica
nl el seu Interès, ni el seu esperit;
RIC ARD D E LA V EGA
TOMAS BRETON
contràriament ba guanyat en tots els
Autor d el llib re
AutoT d e la partituTa
aspectes per la força persunsstva. de
la imatge 1 per la cura de la seva
composició. George CUkor ba emA ssessor d.' è tica : P ERE D E RE PIDE
prat exclusivament mitjans essenDirecció musical : M estre ESTEV ARE NAS.
cialment cinematogràfics, ha creat
una atmosfera adient, h a establert 1
Amb la c oHaboració d e l'Orquestra Simfòn ica de Madrid
un dibuix dels personatges de l'obra 1
exceHent tant en lo. part superficial,
com en la. part psicològica. L'època
és retratada amb fidelitat, sense oblit de detalls que havien d'exercir
una influència. decisiva i les figures
de l'obra i els seus actes responen
a.l que l'obra. i l'època reclamen.
La interpretació del film és lmmlllorable en c~njunt 1 individualment.
Seria injust fer distincions. Tots els
artistes treballen amb entusiasme 1
encert per l'obra 1 s'obliden del seu
caràcter de «vedette..<;».

LEs ESTRENEs

Un èxit q ue no ha estat igualat en tota la temporada

«DAVID COPPERFIELD»,
al cinema Fèmina

AN~EYLLO"'

grans
estrelle s

questa mena, tan delicats, han establert un traçat, admirable d'habilitat, en el qual s'entrellacen meravellosament el sentimental amb l'alegre, amb el finament còmic, amb
la qual cosa aconsegueixen un argument d'innegable varietat 1 ductilitat, en ell, l'emoció dramàtica és
sempre producte d'una feliç unió de
situacions en les quals la lògica
impero. rotundament.
Argument ple d'humanitat, Impregnat d'inefable tendresa. que na
de provocar en l'espectador' una. natural vibració emot1va.
Donen vida. a aquesta. obra. deflmtlva del. cmema hiSpànic, artiStes
que contrtbul.l'en ja amb el seu art
espontani, amb la. seva smceritat,

amb el seu entusiasme, a. donar ca.
Ior humà a. la inoblidable ~er Angèlica,) de la mateixa editora:
Yegros 1 Ramon de Sentmenat.
I atxò a. part «El secreto de Ana
MarJa)) ens descobreix un altre valor excep<:ional, el nom del qual
sonarà llargament en la nostra pro.
ducClO: el nen cCbispita», un veraa.
ble prOdigi de naturalitat interpre.
tat1va. i d 'encantadora ingenmtat 1
sunpatla...
«El secreto de Ana Marta» és un
pei:IJcula presentada amb admirable
prop1etat, amb una sumptuosttat,
amb una nquesa i una grancüosi~
~cenica no coneguda fins ara en 11
produc<:ió espanyola..

r.m.

P. MUÑOZ

<.~MAYA

\

Warner Brot.
First National

GRAN GALA

La torxa de I

H

CARME

COLISEUM

èxit

Realitzador: BENITO PEROJO

MIQUEL LI GER O

AMAYA

ROBERTREY

I

DEM A, un film
esperat ! !

I
I

,

ri~ ~

fi,

~

____.._...._._..
·
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P r esenta al
Més que una pel•
lícu1a, un espec:•
tacle .nou que requere iX una aten•
ció nova

EL SOMNI D'UNA
NIT D'ESTIU

QUATRE ESPECTACLES E N UN SOL
Una obra clàssica de
Una realització del genial
SHAKESPEARE
MAX REINHARDT
U n concert de
"Ballets " de
MENDE LSSOHN
NIJINSKA
D onada l' excepcional qu alitat d'aquest film i la teYI
extraordinària durad a, r egirà l'horari següent:
DIES F EL'ii'ERS
Du~s ~sslons diàries
5 tarda. l 10 nit
J>REUS
Tarda, 3'30

Àvü1,

DIES FESTIUS:
Matinal, 10'30; tarda, 3'30 I
6'30. Nlt, a lea 10.
PREUS:
Matlll8-ls, 3'30. Tarda, 1.• _.
6
•

MATINAL

La grossa de Nadal
al Coliseum

x· L'Ès· Nïo~3o

dameta que hem admirat en Jflll
noml>re de films, 1 Lynne ovefllllllo
el graciós còmic les freqüents tnl!t
vencions del qual remarcarà el l"'
blic amb 'lnores riallades.
•.....
«Rumba)) és una cinta espec-lar tan divertida. com emoclonan~ 1
1 stva estrena a l Coliseum co~
tuirà un èxit brillantfssim, ja que
püblic veurà en ella el millor é5JleC'
tacle de Nadal.

La rifa ha. donat lloc a gran nombre de comècües interessant!sslmes.
«Rumba», la pellícula Paramount
que el cülluns s'estrenarà al Coliseum comença. le. trama mitjançant
un incident produït en anar dos per.
sones e. cobrar el primer premi de la
rifa a Cuba. El coneixement d!>ls
protagonistes comença davant lo.
nestreta de l'Administració de Loteries que ha de pagar el premi. Tots ~~;.wiLIII-...IIL!I•~-.::::.,_--="
dos són portadors del mateix bitllet,
amb la. sola d.lferéutia que l'un és
UN NOU
bo l l'altre fals.
TRlOI\iE
Per una casualitat del dest1 el Yl!DE
ritable bitllet correspon a una llli.lionària 1 el fe.ls pertany a un famós
daruari i. .. ¡:obre! El sentiment que
JAN KIEPl.JRA
entre ambdós s'estableix, a causa
en
la beJiíssUn•
d'aquesta desagradable coincidènc1a,
no és reclsament d'amistat. Però Ja.
~
comèdia
dansa bruixa, els sons de la rumba
Uf!Ll\tS
incitant I l'encant de les nits t!'opicals anlran trencant el glaç,
George Raft i oarole Lombard són
els afortunat:; per aquest bitllet del
A TOD.A
primer premi; són també els protagonistes de l'icülli 1 els enc-arregats
de dansar amb la. seva maestria de amb mus1ca de
veritables virtuosos les danses folles
Robert Sto ltz
que Ulustren aque3ta pellícula viLa prime ra i
brant, de ritme fugaç i d'una vanetat no gens corrent, que porta l'es- única p e Hícula
pectador a través de les agradabit'S
scns1!.Cions. Amb ells també act ua de la tem p orada
Margo. dansarina. genial, nova reve- de r inimita ble
lació del llenç americà a ls. qual
artista
solament dues peH.ícules han basAvui, matinal
tat per s. conquerir un lloc d'est.rea les l i
lla, Gai! Patrick, I~ bella 1 escultural

fl-,

LAS QUIERO

P.~OMA

SEGUEIX EN El MISTERI
LA MORT DE THELMA TODD
La

Pel·lícula

del ritme fugaç
i les danses fascinadores
L'espectacle
de la màxima bellesa
•

Dirigit p er 1 a nimador rus MAR10 N GERING

::
- -

Los Angeles, 21. - El llli.steri que
envolta la mort de la famosa artista del llenç Tbelma Todd. <;ada
vegada és més anguniós, 1 nlngu ja.
no dubta que bl ba quelcom d'extraordinart en la. t rista fi de la bella.
estan.

l

M IGUElliGfRO

ROBEI<TO REY
RAQUEL RODRI60

---11!11~~!!!1111!!~111!11 SfUCA PUU CAR.PIO

lEOtm
· CIIARITO
K>LoQfs cORTEs

UNA PIIOIOOKIW tf BrNITO Pf.ROJO •

a ·"--z ·r mm-a = .. rn

La peHíc ula que a' estrena simultàniamen t a q ua ranta
sal ons d'espectacles d ' Espanya.
Nota: R eserveu les vostres l ocalitats

~ ••••••••••••••••••••••••-=
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DOBA

la humanitat
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Er111<'"11'1 R ~r110 s~rcPtona
C'JIO RADIO, S. A.

PK•G

tt\&1,\

Ph& A

AVUI.

oW!\lt:...,GE
7'15' Prunera edició dc «La P a'"¡· r1 r ..
· d "lt ce a.ADIO S Al{"
rau».
"' · - DiSCOS.
·
ç r,;LOi'lA.
.,
tie¡:on~t ecl.ic1ó de «La Parau0
8 •pjan rudíat de RADIO BARC&
~·N,\. lt.d1c16 deo1cnda a les comares cc.Lalancs.
qu9._: t>enya!s norar1.s de la Catedr~~30: o'!cc~6 infantil. - Sess1ó. al
Cinema «ActL:::litats», amb . ass..st~nIS ò.: Den~ 1 nenes subscnptors e 1
e ~u.o t>AH.C..U.O• A, alguns del$
Kua!S actuaran davan el m1crofu1J 1
qecllarou poes es 1 treball5 en pr~a.
t tamn 1 tocaran Instruments. etc.
~Lesessant ¡.no.ecclO Cie pel:llcU•t!:..
- 11·-: senya!s horar1s de la Catedral - ~:>ene1 Meteorologic de la
oeneralltat dt" Catalunya. •

Dlvcncn.s al vespre Agustt c entaU es, u, popular repòrter gràfic, I 1a ~va ¡en lli e5pOlià, c:ugeuuo r.. arU,
vol sue~ reOJnlr e ntJrn seu un s r u p d amics - gairebé tcts ells perlo distes - per t.: de festeja r el SfiU
reoent enllaq. No ~• dir com tota ets aa!lstents drsit •aren als novells espoSOII, com ets la desltgam no..
a ltri!$, una lluna :le tl'le! lnacaba:ne

¡\l i(J I)lA

12'-:

dral. -

Senyals homrls de la CatePro~ma. de diScos selec-

~L
~.
13'30: cPiiiL dc.l ""u·
del Restaurant fivo.J. - contmuac1ó del proirama de diSC~.
12'40. «COcktnú del dla», dP Pere
Ohlcn e -Contmunció del programa
de diSCOS.
SOHHE1:'AULA
lS'- : cüx:KLall cfavw», del Restaurant T1vnh. - Programa de CJ~·

~OS ÚLTIMOS tXITOS

cos vurl&l:.

13'20: lnlurtuacio Teatral I C...'artellel"d - Contmunc1ó del prOIZrama
de diSCOiil
13'30. Cano:llt:ra de Uu1emes.
Cont111U8CIO del piograma dl' diSCOS.
13'55 ; t.n t1ca d t :.tre ne~ de cmemes. per J . Uuesta Ridaura. 1 Eventual>. Butlletí Otlcl:ll de la Generalitat de Cat.a1unya. Suman del
número publ!cat avu1.
14'-~
aD:uen els per.odic.:>. per
Eouur Gtrbul Jaume. - Actualitats
TeaLrlllS 1 Musu.:als - Actuació de
l'Orquestra Breaks Hand.
15'-: SessJó Radlobenéfica.-DJ.Seos escollits.

203 (97 Mul.,... da fua go. P.e~
por Margarua C&rb4Jal y ÇQ¡¡JuniO.
Iaio los puentn del Safle.• Po~ra l.und.
poc Raquel Mene:.
'

Ta Do ta qularo. (Cilano)
por Conciuta l'&q1.111(.

'i'AltDA
Programa dc dl.scos.
18'-: Orquestra de RADIO BARCELONA.
.
18'30: TransmlSS16 des ctel 'Ieatre
cideahl, de M~dr1d . del samet lir1c,
~n castellà. de ValloJera I Garc!.a
\iarti, que porta per Utol: aMe llaJLan la presurruda». !.nterpets pnncipals. Conx1ta Panadès I Uuis Sag¡.ve:a.
20'-: Transmt!iló des de HoU~
wood Bar Dancmg. Ballables per
l'Orquestra Demon's Jazz.
16'-:

21'-:

I

A E. ~S31 Ito ber ta ,
AE ~Sl8 ¡x.r Orqu-a Jack Hylton
A f. \539
y Orqu-.1& Paul W•th&man

Co naulta tamb16D loa axtanaoe
repenotloa de Duastroa c:at~~OI

R.!'' P. 1 reiterem als seua ramitars, rexpressió del nostre condol
slnrerísslm.
-Dlu que diuen ...
Que el &nvor Feliu d 'acl trenta o
trenta-cinc any; , encara rumiara. s1
és lne< '1pntible el càrrec de gestor
amb el d'~er un català digne.
Que el senyor Felip, està molt
utr!Ste y aco.1gojado.. No n'hi ha
, per menys i 1'acompanyem en el sentLlent.
Que el seu~·or Albe.ncda, està preparant una conferèmia sobre un tel ma interessantisslm: «La llet 1 e:'l
seus den vuts». Ens les prometien
n- ·lt 1e:ices.
Que el ~t:n~·or Pascual, mai no dlu
rPS. 1\llment semb:S cel cnbnllero
d" la tr.:ste ngura». Apa, nome! Un
excês de mod"'.sua é3 perjudicial,
molt perjudi::íai, tant, que és lli. neg. cló de la per.sonahtat O' home
Que mxò s'acuba. Recomanem que
vag-1 dc pres~a e, e. compliment d 'a
ruèaa promesa qui' governant eas
\:. urit'm en un paradis.
Qu ~ hi hagué un governador en
t emps de la Dictndura. cèleore )er
le:.. ~..:~•..; c1tes, I facécies. Una d'el:!'s,
refe lnt-~e als seus antecessors, es
una fr'lSe la pldària . o:Otros màs brutos que yo lo ban sidol» 1 exclamà:
CtQU1 sigui fmr~ que prengui cande:a».
c~.e tau.o

AE 4SJ9 L- a tl'lste. (llu. Moon).
por Ort¡..e:ta fl'&llk,e Trwr.bau•r

y ~•. t::Nr.tA,

:~;~f.Mg~ad:n~~~~.

Publicitat
22'35: Mus1r.:a en dlscos.
3':
eLa
Mitja
Hora
de
l'Estu2
dla nt».
23'20: «H.eportatge pmtoresc». per
Ferran Barangó Solis. - Müslca en

B.
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MOLLERUSSA

AE UlS

NIT
Senyals horaris de la Cate-

ld9a•

EST U F A J . M .

lES COMARQUES •

El passat diumenge, dia 15, fou aixecada !a clausura que des del 2 de
gener del 1924 ptsnva damunt del
«Centre de Joventut d'Esquerra .R.eP'lb:Jcana. Una :gada signada l'a.cta
,,:obertura pel sergent de la Guardla
civil. es reuni la Directiva I acordà I

GOVERN GENERAl

*

HA

~!~~::::~¿ï~:?~~~~!ii;lieEJREC

LA VISITA DE PRESONS DE
LES AUTORITATS JUDICIALS
MILITARS

UN CAR·
QUE HA DE CESSAR A Diversos

ESTAT C OB ERT

processats dema..
gltents :
«Sr. ex ¡panys. - Puerto Santa
naren ésser posats en f(t.
Mana. - Càdlz. - Honorable Sr.:
.
En 1brir Centre Joventut. E3querra
bertaf
Repub::cana despré;; d'un any de
Ha retomat de Madrid, el gestor
clau..."UU'a. ens comp:au trametre-us d'Obres 'úblíques de la Generalitat,
A.tllr, al mati, oom estava anun..
dlscos.
el t estimcm de .a més ferma adbe- senl'Or Vallès i Puj:lls, que va mar- ciat, tingué iloc la reglamentàna vt·
24'- : P'l DE L'EMISSIO.
senyon. Amb la justPsa 1 la pu:cn- ! t a vós 1 altr.s companys empre- xar ::.companyat del gestor de Tre- Slta de presons per part del fur mi•
·
1
sonats.
- v;~,.,•::u
Gallart.que .ha ·tornat tot dl
lita r. 1'Co01posaven
ta ComlSSió Jurt·
Pl.o,...ama -r a avlu, diumenge
tud a qu è ens te acostumats e nus-.~ molts anys. pel bé ball
El senyor
senyor "alles·
d
...
""
1
·
èn' fé
ib
l'
c'e
Catl:llu".
:1. Fan·e. president,
•
•
ca au 1tor de pr1mera. comandant
~2:-: Obertura. seuyals12 ho~ans .
Girona, 21. - Aquest mati. al terNOTES DIVERSES
. ~~t!= ~be.~ ~~~iaar d~Ar:~: Uombarl 3ecretaru
sol, lla dit que el viatge ht\VIa estat senyor Arteche, el tinent fisca l senyor
musica variada en dlsco.s. '30 . Mu- me de Celrà ha ocorregut un senFelicitem els nostres COllC!utadans que va plaure extraordl.nàrlament.
«Sr. Gassol. - Penal de Cartage- molt profitós pel que respecta a les Mestns 1 eU. jutges Unent coronel
'!!-ien 'frlvola 13 l5:1 Musica 1. de Sa~- &llJlt: a cc1Uent d automob1..
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~A. \ I liBI'JúJ ¿llle(llt
'~O~Sa·~en~s.d!~
14'-: ~utUetl O ticiaJ de la Ge-' mat
gueres.
mutiu de l'hamenaqp que 11e U tri'"
"'
•
~
•n
..
• ~'"'
:l~ralltat de Catalunya.. Suman del
L' HO MENATG E A L~t S ECCIO butll.
de p~uja produel.x angoixa al camp.
neral COmença a actuar
_
_
:lUJnero publlcat a vui. - Actualitats
DRA MATIC A Dl': L ' AT E N E u ~~~--"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!~~
1 f:~tU TEATR E 1: NECRO LOGICA s: DIU
t eatral: 1 Musicats.
.
fODTIJWSA~~A~(
El governador general número
~4".iO : «El tel del diu. per J oan
I\1Ul11
S...cllr,.f~,mtron.l3!
QU E DI Ut N
ba començat a actuar. El senyor
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lc':¡UI':tt par:ament sub:atllat amb
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20 Contere.. .,¡u per Joan Estelnch.
(je 114SLa: NuLJcuut des de la Redacció
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PASSEIG DE calefacció. vcntilac.ó, réfrlgerac1ó, e~ cala, Madr1d: s. A. Arnús Ga rt.
Ya~rfiJ. Col.!wu:J,ons dc mercndcncs. l Casas. que port.a per titol : «De A la nit, se celebrà l'anunciada
GRA lA1 29 c~te.ra. Quant a mobillarl, metallS, B<\rcelona, l Banc dc Biscaia, BU21'~! ~ton:;.
Nadal a SAnt Estcv~. Dl.l'eCCÍÓ: veti:ada. Lo. i&la d'cspectac:cs prepintura decorativa I llumJ.notêcnla., bao.
lirat _: , :st:.l\yals horans dc 1a oate- Adrià Gual. - Programa de d tsecs. sentava u:1 magnlfic n~cct.c; s'esge>I eit tots els Es~ h a de CODSldernr..se com una renllt:Mnd.rld. 15 dt: desembre del 1935.
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.... •
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desitgem els millors èxit&
MI QUEL VIDA L 1 GU ARDIOLA
•

I

GIRONA

MATARQ

FI D'ANY

I

e·

I

I

1n· ¡

di-¡

I

J!l

LA BISBAL

1

l

I

S. L PUJOl Y6.hU

i

7 ANUNCIS OFICIALS

I

*

la

I

V A LV u L A
ME TA L· LI eA

1

l

1d

R

GENERAL ELECTRI(
que ho fet lo

d'

f

E

e

I

I

EL

l'IE~

'i ' A 'l'

A
l 4 .HUMANITATIIuita pels id.eals catalans i republicans

!

•

DIUMIENG!, H

COMERÇ I FINANCES

•

•

•

ELS ESP -ORTS·

Mercat de LlotJa
PR EUll
fA tUttéts
tO

AfUiO • ....... ........ .............

CBb~cllo lcurreutl ......
1<1
(IIILrll) ,.,,..

W

Luca.s con·ent ...........
Joew o:a:tra ...............

tAJ

ò2

Jurca .••••.••...••••..••••••.

w
&

Rea10 .•••••••••••••••••••••••

oi

08

olt

Preus eo Dtes elS li.XI .,¡Ull~.t~

M~U CIII:S
~a.vnrro.

u...

t'te••~ •

els 60 quUua
Menuts ortDa ............
18
"~es

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

€.sca.1uta

en Dtes elS liJO QW1Le

12U

.eu
.,¡¡

. ,.,.,.,.,,,,,.

OCI

lli

o7

bU

1'tt!ti'-!St ••••••••••••••••• •••.

Fartna ct·arroe ........... .

1>8

I

Oastclla tcorreu~J .....
Joeu. lt16let·tal ..........

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

Prat, ~--··••••••••••••••••••••

811

1811 6U

'"

t2.)

con tm

Vtteeb &uU&IUBla ...... ,..
e~~trauo¡erel! """'

48

Allútuuela ......
loctu t.xLrcWu<tura -··
~avuns

tJUII~

et.ran"ere ........ .
........ ... ,,,,,,,,,,,.

tU:t

14

Marrt..te ••••••••••••••·•••••
..................

t.4t!xJ~ana

PftiiJUI!! ""''''''''''''"''''''''
Bauc
....................... .

I

aaew curt.a ...............
t'reus en u tes el8 tv

4:.! 60

44

•o

Ib t~
11U

~JVltSStS

M&JitJfC8

IUU
60

11111

62
188

t6a

Campió rus. 99 kr.
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Catal!lnitze!l ~a vostra llar. Voaa}.
tres sou lea un1ques que podeu fer-ho

El CAMPIONAT DE LLIGA
A .
e t It
VUI, a Les or s, e an es·

Sobre la vostra taula no pot mancar mai

perat encontre Barcelona·
M d 'd

a

LA DONA CATALANA

rJ

Hom preveu w1 formidable ple al
camp de Les Corts aquesta tarda, en
ocasió del partit de Lliga MadridBarcelona. La. diada econòmlca del
F . c. Barcelona serà un èxit 81 el
temps hi ajuda, car tots els 60Cis
d'aquest club cooperen en la jornada
amb l'import de l'entrada general.
Es pot dir que aquest partit a~
para l'atenció de tots els aficionats.
Del resultat que es registri en pot
dependre bona part de la sort dels
contendents. Es descomptat que el
que resulti vençut sofrirà un notable
descens en la classif!cació, el qual
resultarà més o menys accentuat
segons siguin els resultats dels partits en què intervenen l'Atlètic de
Bilbao, Racing dc Santander 1 Betis,
preferentment.
El Barcelona confia la seva representació al mateix equ1p que guanyà
l'Oviedo, o sigu1: !borra, Zabalo, Areso, Bardina, Berkessy, Balmanya,
Vantolrà, Ralc, Escolà, Barceló 1 Pedrol. Per la seva part, el Madrid
presenta un conjunt que difereix notablement dels que han vingut actuant fins ara. El formaran: Albertt,
Ciriaco, Qu1ncoces, Regueuo, Bonet,
Souto, Emilln, Lluls Regue1ro, Saftudo, Lécue i Diz.
El partit començarà a les 2'40.
Correspon arbitrar-lo al bisca1 Vallana.

Figurins, labors, brodats, suetera, música, novel-

les, informacions gràfiques. Concursos arnb valuosos presents.

TOT PER 30 CTS.
Amb suplement de 16 pàgs. d e noveHa, 1O cèntims méa

COMANDA DE SUBSCRIPCIO
a "LA DONA CATALANA"
Avinguda 14 d' Abn1, 418 • Barcelona

Cupó especial per a les ledores de LA HUMANITAT
Na ..• ••••••••• ••••••••••••••••••, oorrer ,,, ••.••••••••••,,
nlbn .. • ... ... ..., poblacfd ... ... ... • .. ... •.., e~t avbsctiu 4
LA DONA CATALANA, ocnnençant en ... ............

t"z.metent per (gir postakegells)

_,.,,.,,..,,,.,.,.

vuut.ruc, neara ............
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SlDANS i DESCAPOTABUS

Les raons que exposàvem la setmana passada, són les mateixes d'aquesta l veritablement una impressió de Llotja com cal, de no sobrevenir
res extraordinari. no es podrà donar fins a prtnciplS de la segona qUinzena del mes entrant.
En aquellS mommts ja haurem vist sobrerament si el Govern actual
Ja s'haurà preocupat dels blats. No ho creiem, però ... També tindran els
comerciants el balanç tet, 1 podran veure si el bienni de dretes ha estat
millor que el d'esq•Jerres per a llurs wterezsos. Per les impressions que
tenim no són pas massa falagueres pels governs de Centre-dreta. Tot això
ha estat dit pels mateixos drettstes.
El mercat, f:' 1 general, - 1 no cal remarcar dl!erèncles en aquest
moment - . està flulX en tots els ordres. Aquesta és la impressió del mercat dc Llotja en aquestes datrerles de l'any.
La propera setmana es pot dir que serà de tres dies comercials I amb
prou feines, l entre les festes 1 el maJestar s'acaba J>Cl'(lUè el negoci quecU nul.

.. ......_

........ _. __ __

~

b

WIXl:J

GAR A T GE CU B A NO • Corts, 517

Aquest mati el Trofeu «Joan
Camps»

pessete~t

ho

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

••••••••••••••• ••.import de ..••••.•• ..• ,,, ••••••••••.••.••.•
Lea IUbscrtpcloil!l a Barcelollt\ ea eobren, Il. ea desitJa, llel
mesos, a raó de 1'00 peuet!\ mes. - Amb augment eetmana1
de 111 pllglnee de novel:la, 1'40 pessetes. - Fora de Barcelona:
.Any, 14'00 pessetes; Semestre, 7'50; Trimestre, 4'00, - Amb llU·
plement de 16 pàgines de novella, a\18menta 1'2S Petr8etea trtmeatre.

LA BUMA.NlTAT

Partits per a avui

82 f O

DEIEMIRI DlL

I NOIES

F er lea comandes per telèfon trucant al número 73256

••••••••••••••••••••••

1\llHt.aJera neara ........ .
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cm OLes ets IOl, ..¡ulluc

MARTI ZICOFF.

Polonès. Ex-campió mundial. 98 kg.

:t
1

.~ ........

Arment. 98 k«•

COMTE CAROL NOWINA

GARHOfU

úasteuo. oealll

CHARUE MANUX

eontra

42
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Basc. Campió universitari. 99 kg.

ALfALS

IUfiUI> 1.• ,.................
&11»..11 ~.· .................
t'WUt O Ur~tttU "'"'"'"

Crack, Italià. 98 kg.

PAU CARDIAZABAL

~

41~

t!irs uaw ·········•• •••••••••·
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61
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HUMBERT ARPINO

Campió persa. 106 kg.
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CATCH-AS-CATCH-CAN
Dimatts,dia24 GRAN PRICE A res 10'15 nit
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DESPULLES

~guraet

dLAtti

En realitat, el eampló dc Bèlgica
s'ha
jugat aquesta nit la «ChaUenge»
L'americà Brouillard ha ven· de Marcel Thil, que 11 havia estat
atorgada per la I. B. u.
çut per punts Gustave Roth El matx ha anibat al limit de Ics
Paris, 21 (1'30 matinada). - Al quinze represes pactades i es derlaPalau dels Esports s'ha celebrat a- rà vencedor per punts Broulllard. Aquesta nit l'anunciada vetllada in- ¡ quest portà l'escomesa. del combat
ternaclonal de boxa a base del com- ' des del començnment de la lluita 1
bat semifinal del campionat del mon contra tots els pronòstics guanyà dide pes mitjà entre el canadenc Brou1 verses represes i en molt pocs dismJllard, ex-campió mundial 1 el belga. nui el seu tren 1 deixà que el belga
Gustavc Roth.
I se'ls atribuls.
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wuart~ .....................
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PRIMERA DIVISIO
Barcelona-Madrid, Vallana.
Ovicdo-Espanyol, Q()nzàlez.
Sevilla- Atlètic Bilbao, Ca.nga-Argüelles.
Racing-Osasuna, Hernàndez Areces.
València-Betls, Arribas.
Atlètic Madrid-Hèrcules, Casterle·
nas.
SEGONA DIVISIO
Primer Grup
Celta...Sporting, Torres.
Saragossa-Unió de Vigo, Comorem.
Corunya-Nacaonal, Stelmbom.
Avilès-Valladolid, Rodriguez.
Segon Grup
Arenes-Sabadell, Beré.
Donòstia-Girona, Jè.uregw.
Júplter-Baracaldo. Duce.
Badalona-lrún. Espelta.
Tercer Grup
Gimnàstic- Múrcia, Vilalta..
Elx-Llevant, Kuntz.
Mirandllla-Malacità, Hldalgo ~~.

APARELLS

FOTOGRAFI CS
PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES
PEL·LIGULES - PATHE BABY - MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES · OISGOS, eto,

RELLOT.GES

OBJECTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop RamoJU)

Ulèto n 14237

BARCELONA
Joieria -

ReUotrerla -

LA BELGICA DOMENEC

Argenteria

GUASCH

HOSPITAL, 106 • Telèfon Z3U3
Gran assortiment en Joles 1 rellntges propt.s per a presents de Nadal I
Cap d'Any

PREUS A L'ENGROS -

OLIS D'OLI VA

Superior, 166.
Corrent, 159.
Fl, 17!1
Extra, 198.
Preus per 100 quUos.
ARRIBADES

DE LA PRESENT SETMANA

Estació Morrot: 011 andalús, cap vagó; palS <l vagons.
Estació Bogatell: O.U país. 3 vagons.
Estació Nord; OU pals, 4 vagons
Port. Oli andalús, 6'75 bidons, id. pafs, lil bldona.
can1lnns: Oli pais, 233 bidons.
OLIS DE PINYOL

(Sense envas)

Batxa acidesa, de 120 els 100 qullos.

Els equips participants

OLIS DE LLINOSA

Ou1t 188.

•

Cru 1sense envò.s) , 180.
Incolor. 200.
Preus per 100 quUoe.

MERCAT

DE

VINS

Completament paralitzat i segueix quelcom la desorientació 1 els parers oom en aquests darrers temps són molt diferents, Ja que êa el resultat de la desor1entació que esmentem.
Amb tot que es època oe transaccions els negocis no es porten a cap
i ta que 111 hagi malhumor entre els VinaterB per la Uar¡a temporada dil
paralització.
S'ha de ter notar que el consum no augmenta.

PEL MOIXI

Emulotlon Nautlqut>:
Paul Foumial, guanyador cle la
cCoupe eles Entrepreneurs 1935».
Et1enne llord. campió cle Pra.nça
1933.
Robert W11lay, guanyador de la
cCoupe eles entre preneurs 1935.
Jean Monge, campió del Sud-oest
1935.
Ferdinand Founlal, ilJanyador de
la «Coupe des Entrepreneurs 1935». 1
Richard R1ezzuelo, campló del sudoest.
Rolland Dezcuro.nt. campió cle1 1
Sud-oest.
I
Gaston Dupré, compió de Prança.

Senyores Stll Gallfòrnla sols fins
Reis us ofereix Proves aratultes de
la seva Meravellosa fórmula nova c:.e
resultats sorprenents dc verttat. Snlmeron, 68, pral.; t-1

d. Automobilisme

Conaell de Cent. 324
(Jnt P. de On\cta1 T. 20961
LA MES BEN MUNTADA
LA MES iMPORTANT
LA MES BARATA
DE TOTES

nloa

VOLEU VENDRE BE?

HO f EL DE \'EN TAS
Peia i, 8

AL

DlA

ESPI!:O!ALll:itA

87 Ptes.

PELL - URINARIES
DEFECTES SEXUALS

TlTOLS DE TOTES
CLASSES

RAMBlA Of CANALETES 11, t.er
dl 17 • 1 I de • • I

AGENTS-VENEDORS

\NUNCIEU A

LA HUMANITAT

RAPIDESA I ECONOMIA
EUMICONIZO •

PAILLARD BOLEX •

KODAK

CINEMES DE TOTES LU ~URQUES, DES DE CO PESSETES
OCASIO~S REG.&.LADES • LLOGUER DE FIUIS A UN.l. PTA.

<
~

Termini mínim, 10 Ptes. al m~•.d ci&

Cran assortiment en joguines de qualitat a preus de liquJ •

~
...¡
::C

CINEMATOGRAFIA
~
AMATEUR ~
fl1

<

LA CASA ESPECIALITZADA EN OINEMA, TRASLLADADA A

>

RONDA UNIVéRSHAT, 24 - let.. 21470

I .

TOCANT PLAÇA CATALUNYA

41

>
>

~

XOFERS • TAXISTES, ETC.

• res&0 1
bona oportunitat per a incrementar els vostres mg

ANTI-DETONANT "CARBOHYD"
Ullant-lo. la gasolina rendeix el màxim del seu poder
carburant

PRO COM SA
C. TRAFALCAR, 21

··-

; ê.
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BARCELONA

A.
DE4A5

(Casa flmdada l'any 1864)
MifS·
Especialitat eu matalassos amcncans - Llanes - Coto~- pa~en
¡uano - Plomes - Teles per a matalassos 1 coixinS de:! _ con·
llanes per la màqulnn. 1 es renten mntataESOS I flas.~ra 000a
recció d'edredons - Proveidor de l'Ho.~pltal de N
de Lourdr-. etc.
1501

.. ICardenal
Ci

s.

MATALASSERIA de FREDERIC ESCUDER

5
Cassanyes~ 14 • BARCELONA • Telèfon ;::::::

...
IU OVUli èCdci .dia LA HUMANITAT, el

&:zw_e

LI

.MJ:l'Ul:

Bal.ses d'AU·
tos ( Patent Nacional canvi!
de carnets. doc·.un~:nts. eu:. t'"..c

La. Policia va posar a la disposició f-4
del jutjat número 7, el qual Instrueix 0::
el sumari per l'atemptat contra dos ~
obrers del ram de l'ai¡ua, l'obrer Ratael Calvo Pérez. el qual per ordre
del jutge ingressà a la presó modeli
en caràcter d'incomunicat.
~
El detingut en declamr d1!.vant el (J
jutge negà tota participació en el fet
del qual ae l'acusa.
•

UVMII

FARRE PIJUAN

Penaas

1'rasPQ8Sus. Altes

DE L'ATEMPTAT CONTRA DOS •
OBRERS DEL RAM DE L'AIGUA u~
Detingut a disposició
del jutjat

oooument• de

u.e

Pau l &leaiiS, 28 • Teleton 2&1100

Pllnols 1 Titol, tot oompru

Entrada general i eocis del
Barcelona, 4 Ptes., comprès
impost

Pelai, 8

8804.-.~

Acreditada d 'anYil ençà com J.a
mWor. per la seva seriositat I
pel ..eu stswma esri!Ca.al -:l'en·
senyament. Ja que ~ el m~ ra.
pld 1 purecw de tots
Gonduccló. pegaament, Meut·

Madrid F. C.
F. C. Barcelona

HOTEL DE VENT AS

M. NEBOT - Gravador

AUAD(!¡~l.A A~l rJh ICANA

Clut» Nàutio de Tarra1ona:
Josep Prat, Joan Fort, Prancesc 1
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERGADERIA PO SADA AL Bové, Joan Camplollo, Franc&<: Hu- !
guet, DioniSI Artamendi, Josep Marca.
GELLER DEL GOLLITER
i Joan Bech.
Penedès. blanc, l'lO: 1à.. negre. 1 70; 1d.. rosat. 1"10.
Club de l\lar de Barcelona:
Antoni Fontquernl, Enric GuarclioCamp de Tarragona. blanc, 1'85; 1d., negre, 1'90; ld., rosat, l'U.
Conca d.e Barberà. olanc, 1"15; •osat, 1'70; negre, 1"10,
Praorat.. negre. 2'40.
FUTBOL A LES CORTS
vuanova 1 La Geltrú. negre, l"liJ.
Igualada. blanc. 1 65; negre. 1'6b.
AVUI, DIUMENGE, A LES Z'40
Martorell. blanc. 1'85; nègre, 1'85.
PAR1 f 1 O E. MAX lM
Manxa Dlanc. 1'70
INTERES
Mistela blanca.. 2'80; id. negTa, 1.
Moscatell 3'80.

VOLEU COMPRAR BE?

PODEU PROVEfR.VOS Dl
TOTS ELS ARTICLES DE CA•
PRICI O D'UfiUTAT ..~
CANT LLUR IMPORT Nflll
PETITES DESPESES I SEN~
ABONAR UN INTERES E"•
CESSIU
.

.
pl u fltEN GE•

'

la humanltal

H DE DESEMBRE DEL 1935

Al'invitar els seus

sar Petit Miramar
sa recomanable p al seu p abc
d'encàrrec
aran terrassa prò¡.¡ta per

ca treso 1 menJara
-rr

amics per a ce.. ,
labrar qualsevol
aconteixement

a ban a ilets · testes
COBERTS a T PESSE'T.ES;

j.vuiiJ;:rENI.MENTS,

ARROS
0
AMB BOLLUQ O C ALAl4ARB, PO-

~~!J..ONS, VEDELLA

CAl-

iSfSw.As'rRB, FLAM I FRUITA

Talèlon,

---- .. ..........
I VENDA

t.A.SSEIG NACIONAL, NUM. 6%

bolrce 1on.. -

H.

111235

.,

· L'eficàcia de l'anunci té
- relació directa amb la dl·
tusió del diari

CLINICA

D 'ENUENEDORS

I CASA SUBIROS

1

Hospital, 42-T. 13651

---~·

~._

MERCAT D'OCASIONS
·COMPRA - VENDA - CANVI

M.Autuu: Fasse t¡ de la Castellu.na, u - BARCI!!LONA : VIa Laietana.
LIHIA RAPIDA DE G RAN LUXE BARCELONA
CAD12 • CANARIES
Sortides setmanals e ta atssabtes a lea 1:¡ Etectuaran et servei lea motonaue
t CIUDAO DE SEVILLA • I a VILLA DE MADRIDJ
LIHIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
PALMA DE MALLORCA
Sorttdee cada cUa tllevat e~ diumenges). de Harcelona I Palma , a lea
21 nores per Iee motonaus
cCIUDAD DE BARCELONA • I • CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE I ARRACONA VALENCIA. ALACANT I PALM A
DE MALLORCA BARCELONA
MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNlA COMEttClAL AM.B ESCALES A TO'l'S E:L8 PORTS UE LA MEULT ERRANI A NORD U AFRICA ' CAN ARlES - 6orttaes QUinzenals Oe Barcelona ela d iJOU5 LlNIA COMERCIAL BILBAO · CADIZ • CANARIES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESI:'AN YA - SOrtides set m ana.ls de Bllbl\0 els d1JOU5. UNIA RAPIDA REOULAR ENTRE ESPANYA
I Tlm.RITORIS DE LA UU INEA ESPANYOLA tF.ERNANOO POO ) - Sor.
t ldea e1 dia I 7 a e ca.da mes amb eaooles a Val~ ncia Ct.dlz. Lae Patmaa, Banta
Crull de Tenert!e San ta [Sabel d e Fernando Poo Bata. Ko¡o I Rlo Beolto
pelB vaixells
u DOMIIiE ~ I cFERNANDO POO•
LIHIA REGULAR ENT RE BARI':ELONA · ALACANT
ORAN
MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sortld• de Barcelona cada Cllumen¡e a Iee 8 llores: d 'Alacant . eU! dlltuna:
d 'Orao, eU! cumarte: d 'Oran cap a Alacant. ela dlmarte I d ' Al acant. cap a
Barce10na , eU! dlmecree

D l!. M O BIJ!:S, PIANOS, RAUIOS, CAIXES DE
CABALS. MAQlll NEl:l O'El:)GH.!U RE 1 D E 00-

I

-Camiseria- -

Sut, MA LETES, U lSCOS, etc.

TOT D'OC A SIO

Ferrer Batlles

CORTS CATALANES, 414

36, Boqueria, 38

Telèfon 304 22

Corbates • Camises • Guants
Bufandea • Mitgea FERRO
(de garantia)

BARCELONA

Preua

segurament que haurà vostè escollit conscientment els seus vins, que constitueixen
la pan bàsica de tota festa solemne~ Ja ha
tel exactament igual ainb el seu Xampany?
Record}
,

eupr1m~

In

aevea c:ausee a mb

I

Ybarra yc.a, S. en C.
Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

EIXE E_T

SERVEI RAPlD SETMANAL ENTRB dARCELONA 1 B ILBAO

Sorttaes caaa DIMECRES a 1& nlt cap a Val6ocla, Alacant. Màlaa&,
Sevilla . Vl¡o. VUia..carcla. Coruu:va. Musel Santander I BUbao
Alternant--se les escales de
.ra.rragona Ueuta 1 Buelva cada dues setmanee
Sant. Carles I Ferro! cana duee aetmanca
SERVEI CORRENT ENTRE HAltcELONA I BlLBAO
caàa duee setmaoea
Sortl dea ela DIVENDRES a la nlt . cap a J. arragona. !:)ant Carlea,
Vlnaroc. Valencla. Cullera. Alacant. Cartagena. A¡ullas. Atmerta. Me.
lUla . Mot rll. MIIJaga. Ceuta. Càd~. SevUla. Huelva. VIgo. Marln . Vl·
llaa&rcla , Ferro!. Corunya . Avilés. Musel Saotancter. Bilbao 1 Paae.Jee
:sn les Unlee ràpid 1 corrent s'admet càrrega per a Tànger. La.rralx,
Oaaabla.nca amb transbordament a MàJatra. 1 tamb6 per a l' OJ.a
Crtstlna 1 Ayamonte. amb transbordament a Huelva
SEHVEl ENTRB BARCELON A. l:lE'l'E 1 MAW:lELLA
Sorttdee Qul.llzenala ela diJous cap a &!te 1 Mar.olla
Ser ve! Quinzenal cap a UENOVA
La ~rrega ee rep al Tluglado de la Companyia Moll del Rebalz
Telèfo n 13585

EL MÉS EXQUISIT DELS ESPUMOSOS

JA

CURA VEGETAL N2 15
DE I:ABAT HAMOH

Preguem a les empreses
que ens envnn propa·
ganda que vulguin es·
criure-la en català

Donya Dolors Sanchez Esparza,
de Cartagena, Perat, 21, sof ria des
d e 1925 d e bronquftt& f amb duel
capses de l a CURA N.• 15 DE

VIES URINARIES

CLINICA GALLEGO

baratíssims

Consulta. 11 a t. 4'SO a 9. F. to -. 1
Carrer NOU de la Rambla, 11 PELL · SANO
VENERI
PROSTATA •
MATRIU
IMPOTENCIA
DIATERMIA
DirectOri Or. Riu Porta -

L'ABAT H AMON ha quedat guarida.
SERVEl RAPlD CAP AL BRABlL 1 PLATA

p er moto-transatlanttcs correus espan7ol.l
SOrtides !l.xea cada 31 'tllee
Oap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AI RES aortlrl el cUa 1'J
U ¡¡;ener del 1935, la magnlf1ca motonau

L A CURA N.o 15 DEL ABAT HAMON, ver-

dader b!.lsam de lea vies resptratòrles, combat eflcazment l es afeccions dels putmona
l bronquis, talla la tós y normalitza la re&p lraclo.
Es el tractament més se~.n" y sa contm
la TOS. CA'J:Alt~OS, ü&u>, BKONQUlTI8,
ASMA y totes lea enfermetats de Ics vies
r esp!ratòrtea. No perjudica nt embruta el
estòma.c com les pastilles 1 xarops. Està
compostll1.' oolament de t'LAJ;'l 't;::l sanes 11.
tnofenstvea.
Ea, a.deméa, ECON0:\11CA, no més costa
211 eta. ni dlo. perquè ca.da catxa dura un
mea. Ptes. 8'30 la. catxa. en Ronda de l a
Univer sitat, 6, Barcelona, Pellgros, 9, Ma-drid y principals Farmàcies.

«CABO SAN ANTONIO»

., l

Que aàmetrà passatKere 1 mercaaertes
La càrrega es rep tlns la vetlla del d1a de aorLida. al tlnglad.o
d el Moll de Balears · Telèfon 182'Ho

nom

2

CON~ I UN A'l'A.ttll:l:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
PRODUC Te

VIA LAIETANA , 'l

O! LAaORATORII

·rELEFON :l205'l

•AII IIt PI 1111'1 J0AI'I. Ia9· Tel 7t tH · t AACI LOM4

D!IANUNC IS PER PARAULE S

SECCI

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

Dl

CA•
PA•

Im~~~.~~~ ......-·

OFERTES
I DEMANDES
f A R MAClA
YOI<Irla re¡¡ e o t ru o a rreo.

dar. rarm&Cllutlc
colle11at Eacrture a LI HU·
INinltat Num 109
•0 \1 ~

<l 'UI.iu erra. IWlO

~u re1ertlncllla 1 pràc-

..c.

a eattlarla admlutslzflt flna uea al 6 ·t. li:ec
L. Human111 t . N wn 108
• OVENEl IWID U:UWlllorabtea re1erénctea a·().
feretx per a bOtiga o artotcltl Escraure a t.
ltuman •tat Num 821 .
CA I ALA vUI n~CCIO

.J ._..

nat na~.~ 1 proves à 'lm·

Oleml.ll ~UI 1 or to¡¡ralla l:'reua woatca ¡¡,;,..
Cl1u.re a La Huma n 1t1 t
t\ lllll

IOb

" 'OFEREIA wussu car.
lill&er Oonela b6 l'oti·
Cl ~ at ~6 anys EscriU·
~-· La Humanitat . Num

•• ~O l Ib anve sap ca~ lrauce¡; 1 castella
otereta pet a meritori.
een-.
H otetenaJuna
Esc
La uma nuat Nuru lH7

çre&entweot.ll I 8 plata li
elegu a 1a carta. pa, VI
\ poat.rea, tot suvertor
Ronr' s St Pere l l oral

------------------IOEAL P toiiiSIO,
wes
ct1 utr1ca
conrortable
IB

1

menJar peDSIO COW•
,,!eta aes de 141& p tes
wes Otària eta àe b ptea
Escudtllera. tl prat. 1>rop
Rambles Escala estanc.

P ENS IO ae I I 11 p tea.,
raos aes ae 150 ptes tot
contort
Pl Maclà
18.
pra.

I'ENSIO

DEL CARME,
p rop l:tamotes Allf. corrt.
t . est.ar dea de 160 pt.ee
Carme. 12 t.
P ENSIO LAIETANA.
CoutonaOI8ll DliUJtaCIODS,
ru¡u a corrent 1 catetacctó. Preus rea u tts a tamilles. VIa Latetana, ~.
PL l:lereng uer, ~ .
S RA, otereu: pen616 a tot ea~ar a
una o dues pe~
Dlputaclo, 36, ent.
lra.

IOFEAEIJI ve1 ,. tra.<181 l ra!Jc.:.NI a

....!!.""ttnlla l nuw 'Ulli

.IOvt ae 111 anys awo
OOnt• •euumt.~~ ae rnecano.
~la I CAICUI dealtla COl·
t.< CIO ll<>n811 rt-t elt'OCIU
llit lJt li u m an i l af NUn..

....

"- r AULER PALOMA·
RES Actvocat &ult Pau.
7t
l'et ~~~ «v
I U MAlS •ORDI lli,.ANC
1\<lvucaL. Procu raaor aeUI
Tribunals Pla da Ur&.
c•a. 47, tsr. t .a r eteton
761~ Harcelona

P ENS IO «La Mun~
U06pltal I :lS prat VIa tgers 1 ooet.ee l:tat>lta.clona alreJadea. ban:v
telP.too

DISPESES a tot estar
28 duros. m . confort. St.
Pau. 28, l er~ Ira .• j unt
Rambla.

Borrell, 73, 4.t, 2.a
MnaD Uica Oa.blt.acló amb
balcó
al carrer . p reu
mòdic.
SliNYORA aol o1 Uop
n abttado s senJ•lr. dC't ·
mlr 1 rèotnr I:Jatú'J 115.
2on . l ra

-

METGES
Barr.t~tnna

JOSEP RI ERA, advocat .
Caa&nova. 83. xami~ o.
Corts 660

llOGUERS
Des de 8 pts. hora
Au~conductorea - Deamuutat¡e
Muntatge Tr!LID1 tacl6 • Perm ta. Ca-sa RoJals. camPO Sagra..
do, 21 T. 35804.

PI SOS A 10 I 76 PTU.
NOUS, COUIPIIBtoa 0 11 I>
graoa 1 luxoses nablt.act'>Dll. water. tavaoo. du"
xa.. cutoa economtca aatarela. aaceu10r 1 tel eJoc .
en el carrer à e PariS ou.
meros ~o. ~:4 1 2t te nt.re
el àe I arragona l pta.ca d'Ernet~t Vent()e. au~
bua Ue~.ra &l

MUDANCES
AUTO RECLAM
Lavrat. t6D (PI·
re llel). fal., on .lOOOi

LLEVADORES
GRACIA GARCIA. U~
f al.lora
UODSUI tea ¡r..
tultea l'tortdnotauca. 1111
entt 4ta fel ll674'7

Or. FRANt;kbl.: U fi l ES

PARERA. Numerari
de
terua a e tExcw AJunta.ment. ae ~rceluoa El~>&
clatiSta en ll\_atalttM ln·
t ernee CoDllUlta àe t a
5 Araa ó. ~~. pral. ret
MALALts
t'wwuua.
Oor. Med.lcloa ¡enera.l.

6111118. l:talll8 .&. tiol &r•

tUICial Ur . Llula C u81ta ,
uraeu ~u. pral. COllAu!.
ta de 8 a e

DR. BATTESTINI
malalties ae l'apareu à l·
¡¡estiu. Estóm1.c. l''et ¡e,
tta.Jas x. VtUru roet.. e , de
t a 6.

COMPRES
MAQUINES COSIR
C OMPRO lota mena a~
custa embnlatge. Uenva
etc. !)ant Andreu. 350.·
r ,u·1on 621113
COMPRO wUbiM pl.
c.JWVIeta. torr ... 1)80•
a1ona cal&ee ae canaa
m &au l nee d eecnure co.
8ll plB.Ove. rà atua, eto
Paau b 6 oompt at Tel
85:l118

CON CEPCIO JOFRA Oa
CARISU.

uts •aaura c.lrur·

glana Kaa t;r.
:l4 fat ·~ t

ADtool

HIQIN IA RUlL Uefa.Oora c tr u r¡lana OonaW.
ta ¡ratulta fili era 711
hlll Tel :l11146

MAR I~
Totes les
marques
VE ~JO E S A
TERMINI S,
sense entrada
-ni fiador-

..

CONCEI)IM LEB F A·
ClLITATS OE P A·
OAM.il:l'IT <.¡UB El
CWEJ)IT D&SJTOI
Us env1arem un apa•
rall

I

prOVI

~nil

ooorar ·voa rea
REBUTS ELS DAR·
Rii R~ MOOELS
Impor ta nt : ! 'ota e Ll
e.varetLI veouta !)el
aquesta casa, ea WU·
ren amb tarJa d e ¡ ..
rant.ta
AS SEGU RA NÇA DE
LAMPAR ES
UNICA CAS A
RELLOTGES DE TO ·
TES ME:NES. A TER·
MINIS SENSI
ENTRAOA

VENDES
COMPREU LA
VOSTRA RADIO
al conat.ruetor
Wuotaoer. 1111. L

( Abatul Paloma.

~I

Venc Bar-Menjars

ous

DEL

OI AR I
OomlcW Barcelona: Gran
Ja Avlcola Record !Vllasur àe ua.tt) . Cór¡;ega., 17:.1.· l'eléfon 8aoa9

Ous per a incubar
procedents de aaUtnee
tmpnrtadee per avió directament. d e

HOLANDA
Raca Legbom. Rbodea
Island raça eapao. Prat,
de la aranja Solalre.
Granja Avtcola Record
VIlassar de L>att, Córse.
¡ a . 172. Telè!on 8aOall
ORQUESTRINES: venc
aaxo I o. bal l Adr eceu.
voe a
La Humanitat

r.um

86:.1

El diari popu·
lar de Catalunya
Revenedors Ràdio
r ecorde u: Muntaner. 68 ,
8 ( Ab atiA Palnma 201

en c. molt trànsit per
8.000 ptes. c. 200 ptea. p.
assumptes tamll1a no poder atendre. No corred..
Escudellera Blancha, 3,
2on.

1.000 pessetes
Traspassa botiga
amb
gèneres, carrer Llúria, 17.
Mercat Clot.

MENJADOR
Tenc, estil modern. Sant
Gabriel, 22, prop Collseum Pompeia (ebent.
terla).

e&p araeoya. per
muote.o)'a . ·rallere. 81

a&Otltee

-----Vestits a terminis
àel rabrtcant ILI PUbUo
Ronda Sant
Pere 3t

VE NC

VENDES
TERMIHII
LLOGUER
BARATISS IM8

MA R l STAN Y

baratlss'.m, 18 sace setmana, es ven per 1.800
duros en pnble provincia
de Tarragona. Raó: Dl ee
26 I 2'1, de 12 a 11, a
Acàcies, 17 (VUla Antònia) GU1nnrd6 _ Bare..
lona.

«CITROEN»

tlpu.e SevillA, en bon
ostat 1 bon preu. Va.
lènc1a, 28, 2on., lra.
RADI OS baratl.ss1m.l Sr.
Cetina. Local de veodee,
lloc 34. València (xamfrà Dos de :Mal¡ ).

a 3.

ESPARDENYERIA
ea trupasaa. Nou d e ta
Rambla, 68, 2on.

CONSTRUCTOR r~dto.
Caixes dea de 8 ptea. Pa.
l oma, 30.
EST UDII - unlter&l~
r1a. W teUtacl() I preparac10 ettcaç u E>rot Sal.
m ... t 1

SENYOR t t'el Vt!IJ \IUe
at¡¡ut el v~tre reeut ue
Ql.leàar& n••u, reparat a
a.ameueret~ :¡, l er la
IN!il AL.LACION8 I ••
paractona; aJ¡ua , gaa
e lectrlcltal>. Joseo vua
Calabr1a. I8b T el IS64a~

<IAUMII QUERA. WWIU'Ul't.or c1·uurea PruJectea
prt:&&UP06t.OII Meneud~
, Peta}'O, 87 Tel 7t 676
Barcelona

BRONQUITiS
l tota mena de Toe, a.
¡uarel~ r~plàameot amb
el xarop

S . Als1na (Pa.asa.tge d el
crl!àlt , t ).

MORENES, l.'lstulea, U...
~~: ues e:czewee, FuròncoUI
I altrea malaltlee à e la
peu E.a guarct xen amb el
producte ve¡¡etal Qu e ee
veo al carrer eoteua, t.
tierbOrL&t.erta Tub, 5'80
li) ta
UPARDENYEI CUll'
trenute oun• t Cort418J
li:&tii1U .ewpre la t.811 l
rurteua tUtrouaJ .
PORT~I

v•.a.r u.ara
(eli!IOD

wetaWla u ea

637~

&guUO

CAIXES

2 I

l8836

• ' ..ntrllDC8

AMB HERBEI AMAR•

CU U Me.rcell.i t.allaceu
tota !ebre ln!eccloe&.
Preu, 60 cèntlma paquet.

IIIETULI I UIQUIETU
<1e totee w eoee P8l 11. 11~
raaora Mercaaera ltll
-- I

~

'

HIPUI EQUEI:I ca pta ee
IUOre c&.seil reoàa, pr•
teca tubre terrenn 1 un,.
Quee rusuauea Notana.•.
'l. entreeol

CODE X
DESPATX JURIDIC
Pleta

T eatamentarlel
Divorcia

COBHAMENT
DE CREDITS
a COIDlSSIO I sense d .

oeses oer aJ client

Mal,.moms C1Vtll ·

Nat~

ra11tzac1ó de filla · Paaa menls d'unoost ot · Cèdules

Passaport.t

Tall i Contecci9

tl

per 1a seva tewpcratun
naraaaote Que e·bs ~u
àell . &!olliJ espectaa pe~
a ooaea 1 U~>~JQ u eta

Ueo patrona
u a t. ~.on
Laletan.r.J

Marts Ju~

COLWtru~;<.:.~o

humanitat

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!

•

t prop

LES MILLORS
.:UJ.lu<;u.-luUI> oiOU

I P LLf: tl .JO;o V<l\ll ,. ....1.1

la

& .;aQ8WI&..
t!USt:UJBWIIU~
rat.~ta 1 ecouOwtc 1>.1 ta-

<10"<1! ..\:Ju
f:¡
~ll
lel 764111

Harce~una

FraJ:iet-IIC borrec¡¡, uav&
81 1 i li. retétou aotnu

RUAAAC IONI t.w llU
1.1aua t elect.rlcltat. c ...
Bacuero. carrer (.'1lll 10

OOilQJcluna, No~ lat.
eut.rl lat :4:.ets1Sl

-------------------HkliilAURANl lll ltu
MAR Unte
t$&rt:etoo

tlclal OJ¡.¡oal\.<1 1 WUIIaiCS
pavJo,enu 1 tota e.11t à &-

auo.

l'' lt'U I t.UUtolt. &VlL1ell,
~1>1 " ~.:~~aee reuaa oooee

LLI BAU l.li.W> I)fU, àt
tota weoR I OlbUUioeQUeB
LUt.rerlA MundJal l'elél
781108 Saawerun ~•

nvatt ce ta

MORIE \' . VOü·
va..J xel UI· PJ.a.

a.

APRENEU A BALLAR
Ola¡,.;¡ee varttcutars Pel
pro1essor JoseLl O arcia.
l'lli oma, :lli, eo t.reeol.

CUNSULft S
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489

Cat.aiuU)II

CADIRES I tAULES
uu¡¡uer. caoeuaa. ue.p
St. li:ueeOI l! IS 0 . ) Tel

lona.

RADIO

MUBL ES ALTAS " 61•
a W"IIO:a ecwluWll
Nu cuwpreu sense •LS,ta.J
aquesta cua JoveUI\t.oa
uum :l
g~c.t&.

t'I U~WII

ta • . fill

P A L O M A,

SALO pe¡ ll lt llJ'Urtll
d'AUon.tl PUJOl. l'ermaoeut8 per tectea 1~ (.ltell
Tel 7 llf>li, tSarceJu•••
t:;ruweron, U t , prat J.eJ

NICANOR S ERRANO

L'ESCOCESA. f'a11ee

JOSEP
.tgo a tar1

DIVERSOS

ARTICLIES Pet 14 Vl.&t.&6, toll truoareu a r~
OJtaaa casa tta.taoD Ull·
teua. suu. <1e 1r. Uaetell·
wr~. HOBLlltal 1t\
I'et&tou t7:i6ò

60

ouuuef' _,, ¡,.,..,.,mu """ tiur
gi~ ·~

e

ToteS

ter.. 1ra.

7·1111~

Llú ria, 1. Taltfon 23063
URGEIX
t raapauar
Bar, ¡ran local propl re.
part. tot lUmonadA, per
n o POder-lo ater.dre. R:
1D.depend~nc1a.. 280, d'l

L'eficàcia d' un
anunci va estretament lligada amb la difu·
sió del d i ar i

&a veo arreu. DIPOeltart.

cvallas• diverses mldea 1
vidrieres forma capara.
dora. Sant Gabriel, 22,
prop Coliseum Pompela
(ebenisteria) .

TAXI

SENYOR: Per veu QUe
eettllUl
el v08tre v•.otit "' '
Q uo<l&ra com a Du l.l, r-.
Ll~t a tta.meuerea

TUTUSAUS

FORN DE PA

CAÇADORS

PREUS

ANUNCIEU a

DIA

producci ó pròpia; repartiment

Salvà, 43, 1.er
BARCELONA

la humanitat

rEHUA LURI I A w e.
va uora Parta. te T.&.

ll~l

CASA -

representant

10168

"ra n ~ uo

PENS IO NIÇA ~palo.
aes habttacloDll tt>Jttlln.
baDJ. calelaccló. Preus
coovenclonal3 Petat. r·S,
3er_ 2na Damunt Granja Royal

I

MOTOR
d'explOIIló
cOtto• de 2 1/ 2 HP. proPI per a bomba d'ataua.
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.Monterols. 12 (Sarrià).
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Els homes de les esqu~rres catalanes davant el poble
i-ACONFERENCIA DE L1 ALCAlDE POPULAR DE BARCELONA, CARLES PII SUNYER, AFIGUEREs
1
'

1

Dací tres mesos -digué- no serem un partit d1oposició•••11

Dijous, a la nit, a les deu, tal com
stava. anunciat, va tenir lloc el gran
.1cte d'orientació republicana a la
1.tpital de l'Empordà, organitzat per
:1. Federació Republicana Sociallsta,
"' càrrec de l'alcalde popular de Barelona i president de la Comissió
E:xecutiva d'Esquerra Republicana de
Catalunya, senyor Carles Pi i Sunyer, el qual versà sobre el tema
uUn partit i un moment polític».
El Teatre Municipal estava ple de
.;om a gom i !ou molta la gent que
nagué d'entornar-se'n per manca de
Ioc.
Hi assistiren representacions de
gairebe tots els pobles de l'Empordà
t tambe de les terres guorunes, com
ilo prova el fet que poguerem anotar
.ma comissió de republicans de Salt,
mtre els quals s'hi comptava l'ex al.:alde popular senyor Emili Pibemat;
una de Be::;canó, junt amb el senyor
Gonçal Roc, w1a altra de Palau Sacosta i altres.
De G1rona tambe ni veiérem molts
republicans, entre els quals ens plau
de remarcar un grup de companys
de la «lzquierda Republicana», el
conseller republicà del nostre Ajuntament, senyor Pere Vila, i una nombrosa representació del Centre d'U·
nió Republicana.

però que sempre tenen raó quan fongui amb tots aquests elements l'Estatut de Catalunya, el seu restaafirmem>. Les afirmacions de les jo- dels escàndols més vergonyosos, bliment
total, integre, tot l'Estatut
ventuts són realitats de demà.
dels afers més escandalosos que s'haEl distingit conferenciant també gin conegut. Els republicans hem de de Catalunya. La legislació social dels
la llei de Contractes de condemana serenitat davant els esde- fer la distinció. Hem de voler fer ho- obrers,
reu ... ,Per a foragitar del camp les
ven~~ents que s'apropen.
nor a la nostra executòria. d'honra- represalies
que hi han sorgit. Una
Vlvtm amb un règim anticonstitu- desa i dignitat.
d~ les tasques a recobrat• les ambiclonal. Jo sé que <..:atalunya no té
Després l'orador ens parla. 4 uel- Cions
de Catalunya ha d'ésser la llei
l'Estatut, que no es governa autonò- c<;>m de les esquerres espanyoles, i de Contractes
de conreu. Les esquerm.lcament. Jo sé que les lleis so- diu que estan al costat nostre per
l'es
catalanes
cials d'ara són una cosa. intolerable, a les aspiracions catalanes. Les es- plir lleialments'han de posar a coml'Estatut de Cataluun escami contra l'obrer. Jo sé que querres espanyoles f
t t ¡
nya. En aquesta hora ens cal fer de
les lleis del camp, en lloc d'afavor·1·r poden per a fer mésan
e 1que
lleugeres
no Catalunya una terra justa, liberal 1
el pagès, el que fan és portar la mi- tan feixugues les hores de captiveri
sèria a la seva llar. Jo sé... (Forts que estan sofrint eis nostres ger- recobrada. Es el moment de consaplaudiments que no deixen acabar mans per aquelles terres de més en- truir la nova Catalunya.
la frase a l'orador.)
llà de l'Ebre. Les esquerres espanyoLa. democràcia catalana, però, no les estan al costat de Catalunya.
ba de perdre la seva serenitat.
¿Què han fet les dretes d'ençà dels
Els mate1xos que governen són els !ets d'octubre?
que Inciten a l'opoSició o la rebeHió
No ban castigat, un centenar d'hoamb les seves actuacions, amb la mes, sinó que han castigat cata.seva manera de governar. Hem de lunya.
tenir en compte, però, el que fem
El senyor Pi 1 Sunyer també coD'aci tres mesos no serem w1 pàr- m ta b
t ¡ dl
à ·
tlt d'oposició. D'ac! tres mesos la deen
reunlen es screp nCies de
les dretes
espanyoles amb les dretes
mocràcia esquerrana tornarà a go- catalanes, i diu: Hem arribat fins
vernar, tornarà a Catalunya 1 a la ací pel propi desgast de les dretes.
Republlca. (Aplaudiments.) Nosa!- Ells mateixos s'han destmït, caient
tres anem a governar Catalunya da- mmisteri darrera ministeri. Precisacord amb Espanya.
ment per aquesta obra de desgast
A continuació el senyor Pi 1 Su- de les dretes ens trobem davant les
nyer passa a glossar sobre el mo- eleccions. Han demostrat, les drete~J,
ment politlc. Fa ltistòria dels fets el seu fracàs. Van a les eleccions
LA PRESIDENCJA del sis d'octubre 1 explica el perquè amb un programa negatiu.
La presidència estava formada pel va produir-se aquell eSdeveniment reEls republicans hem d'exigir, però,
President de la Federació RepubU- volucionari.
un joc molt net en les eleccions, una
Divendres, al vespre, Marian Rucana Socialista, senyor Pujolar,
Aquell moviment, greu 1 sagnant, màxima legalitat, una pulcritud de- bló i Tuduri, diputat a les Corts
acompanyat dels seus companys de va produir-se - afirma - per man- mostrativa, una puresa estricta. Hem de la República, va. dúnar a l'AteJunta, dels diputats senyors Miquel ca de corúiança. El poble desconfià d'exigir al Govern netedat, aquesta neu Republicà Federal d'Esquerra,
Santaló, Melcior Marial, Josep Mas- d'aquell Govern en el qual flgu- condició imprescindible per a. anar la cor...ferència que s'havia anunciat.
cort, Jaume Miravitlles, Alexandre rava la Ceda.
a les eleccions les esquerres exigim. El tema escollit fou: «Orientació del
OeultJleu, Pey, secretari de la CoEra un partit, la Ceda, que anava
¿Però de quina manera hem d'a· Catalanisme».
mareal, de la senyoreta Culubret, a governar sense ésser republicà. Per nar a les eleccions? Fem els màEn el moment de començar la
presidenta de la. Joventut Femenina això va. esclatar aquell moviment de xirns esforços i sacrificis per una conferència la. sala estava compled'Esquerra Republicana de Catalu- protesta en tot el pals.
Unió de les forces esquerranes. Una tament plena. Féu la presentació
nya, 1 per altres personalitats que
I bé; ¿Ja Ceda ha fet actuació de Unió i una entesa electo¡·aJ; però no de l'orador, Angel castillo, president
sentim no recordar.
fe republicana? No! Han estat alli, mai amb un tipus confusionari. L'Es- de l'Ateneu, el qual elogià la tASca
Obri l'acte el president de la Fe- al Govern, només per a atacar la querra Republicana de Catalw1ya de Marian Rubió a les Corts. Digué
deració 1 ex alcalde popular, senyor República, per a desprestigiar-la.
ha d'ésser l'eix, el nueU al voltant que el diputat català duia una època
Pujolar, el qual digué que després
Ara aquestes forces es disposen a del qual han de figw·ar els altres d'activitat constant cap a la prode catorze mesos de sllenci obligat, fer un front tèrbol, estantís, per a. sectors.
paganda de les idees del partit 1
amb aquesta conferència d'avui re- anar a les eleccions. Amb aquests
El senyor Pi 1 Sunyer demana Ja que aquesta tasca mereixia el recoprenem la lluita per l'Autonomia 1 elements, la democràcia no pot te- unió de les esquerres i dels partits neixement de tots nosaltres.
per la Lllbertat.
nir-hl cap contacte. Són els enemics obreristes, però amb lleialtat d'w15
Acte seguit prengué Ja paraula
Tinc Ja ferma convicció que en la oberts 1 declarats de les nostres Rs- 1 amb lleialtat dels altres.
Marian Rubió el qual es refer{ a la.
lluita que s'apropa, la. gent de l'Em- piracfons, són els que voldrien portar
El programa consisteix en aquest tasca del govern respecte a la popordà, conscient del seu deure, de Ja. la nostra Re¡1ública cap a una res- punt: Damunt de tot del nostre pro- Htlca econòmica exterior. Posà de
seva responsabilitat, ara més que tauració... Nosaltres no vàrem pas grama electoral serà la qüestió de relleu la dissort dels polltlcs radi·
mai, sabrà lluitar i vèncer com sem- fer aquesta República perquè vagi l'amnistia, la llibertat dels nostres cals valencians que promovien a.•lre, a la reacció, ja que, enfervorida cap aquests limits. Nosaltres la và- presos. La concessió d'una amnistia questa politica i criticà llur actuade fe, assedegada d'ideal, arborada rem fer perquè sigui de llibertat i de que torni la lllbertat dels nostres cló amb frases dures.
i'entusiasme I vibrant d'espiritua- democràcia. Per això amb ells no germans empresonats. I un altre
Digué que Ja llei de restriccions
Jtat, votarà per l'Esquen-a,. perquè hem de voler-hi cap contacte. Els punt: la reconstitució de la Consti- marca un dels desencerts més grans
"lixò vol dír l'Oter per al republlcanis- que venim de la vella tram~ntana re- tució.
dels que l'elaboraren, car va contra
ae del poble que és l'únic que dóna publlcana, els que portem ~n~e nos- Volem el restabliment de la Cons- els petits empleats 1 en canvi augo, claredat, austeritat i dignitat a la 1 tre el viu escalf de. la Republica, no titucló, que !a del nostre poble un menta els drets dels empleats de
'tepública..
volem que els republicans se'ns con- poble socialment avançat. Volem categoria. Per a augmentar els in·
No vulla excedir-me,
i m'acullo amb 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
·ecança
l'ús protocolari
de la pre- r
entació del conferenciant, encara
ue la crec innecessària, ja que Car~s Pi I Sunyer és forjat del tremp
Jolltlc dels seus avantpassats, els
;unyers i Capdevila, de grata mellòrla, que, junt amb els nostres avis,
luitaren aferrissadament en aquestes
•erres per la implantació dels sem>re bells principis democràtics fede"alistes.
Es llegeixen algunes adhesions, entre les quals una de molt sentida 1
ervorosa del senyor J. Puig i Puja!es, la qual és acollida, com totes
..;s eltres, no cal dir-ho amb forts
·plaudiments.

Hem de construir, hem de treballar
amb fe i entusiasme, amb el fervor 1 el desinterès més gran. No
oblidem que nosaltres tenim acf un
republicà històric. Tenim Puig i Pujades a la presó. Tenim Mart11 Vilanova 1 Jaume Compte al cementiri ...
Homes de l'Empordà, tradició de llibertat, fidels a. l'ideal de sempre,
tots a la una, lluitem per a tomar
a la República el seu sentit autèntic
del 14 d'abril.
El senyor Pi 1 Sunyer, en acabar
el seu interessantissim discurs - es-

°

coltat en tot moment amb la mà.- , lloc. Que no s'equiv Ui
xima atenció i respecte, - és objecte car amb el poble no ~ la Lliga
de reiterades 1 inequivoques demos- què .si. La Lliga vol inte 1 Juga Per.
tracions d'afecte 1 simpatia, ja que Ceda no entrebanqui la n;:r que la
el públic l'aplaudeix 1 el ' 'ictoreja quan serà la Lliga la q va acc.o
entusiàsticament.
bancarà l'acció de la. eeJle entre:
questa llulta clara que , a, en e,.
• • •
catalanistes 1 no catalaJs~~opa de
La Ceda és aqueu Partit ·
Amb molta satls!acció també ens portal' una crisi perquè el ~ue va
plau de fer constar que el nostre no volgué matar. Aquest
?vern
diputat, senyor Miquel Santaló, re- el que lluitarà ara contra ~:\\ éa
querit pel nombrós públic, es veié
La victòria en les eleccions res.
obligat a adreçar unes paraules de nostra però cal agrupar-n
és
la salutació més cordial a la multi- tots els partits que ens só~ amb
tud all1 congregada, la. qual, amb els He~1 d'arribat· a una coalició a~.
seus aplaudiments i visques posà do tisstma cap a l'esquel'ra car las,.
relleu d'una manera ben clara i cate- nim ni un sol enemic qÚe vin~?. te,.
gò¡·lca de com t<>t l'Empordà en pes l'esquerra. No hi ha d'ha · -~w d&
cap divisió inte~i~r entre
està. en peu per la lluita que s'apro- nosaltres
el nostre programa hi ca~ rar
pa i que serà, Innegablement, d'un en
idees
més
avançades.
n les
grandiós 1 aplastant triomf del poEls que no creguin en la n
ble liberal 1 treballador.
sitat de la unió, que vagin pe ecfspresons i veuran en el pati a l'~lt es
A. C.
banda de .l a reixa, tots els' empr ra
nats polihcs que estan privats esa.
l.l!bertat. Els ensenyaré -diu- . de
lliSta que tinc d'homes que b • una
tat torturats la qual llista jun~a ~
W?-e~ fotografies valg trametre ~
muustre de la Governació. Totb
que tingui una punta de sentltneom
en veure aquesta cosa monstru n~
voldrà refer la justlcia i estarà a~
nosaltr~s sense nl una ombra de ·"·
discòl'dla.
wo.
Hi ha sectors d'opinió que di
que no s'ha d'anar a la lluita e~:_
toral pel triomf dels ideals Tot
les ideologies són respectables pe~
per nosaltres, hi ha un pre!Úi qu
és el més alt de tots, i és la cone
fiança reiterada del nostre poble..
•••
Per això és que el 6 d'octubre u
pogueren sortir de la Gen~
el veure-ho ba costat vides 1 empre- homes
entre baionetes 1 amb el ros.
sonaments. S'ha après la lliçó del ralitat
tre somrient. Nosaltres no volem te.
6 d'octubre essent a1x1 no s'ba de nir res que no ens vingUI del supermetre que duri ni un minut més fragi i d'aquesta manera a l'altra
la tortura del nostre poble.
banda de l'~bre, desp:és de catone
En les properes eleccions hi haurà mesos~
morL 1 la iHusio boja de voler
tres sectors d'interessos nacionals: esclav1tzar
Catalunya.
el poble que voldrà rescabalar la
Aquesta lliçó dolorosa que cata.
República del 14 d'abril, els decla- lunya
ha sabut donar es pot resuradament monàrquics i entre- mig mir amb brev!ssimes
I contundent..
Gil Robles. A Catalunya també hi pamules -digué l'oradorper a
haurà tres forces, representades per acabar-. Ells en venceren amb
arl'Esquerra, la Ceda i entre-mig la ~es, amb bombes 1 amb avions, però
Lliga. La lluita serà, doncs, entre m amb armes,
amb bombes n1
catalanistes 1 no catalanistes 1 en- amb avions, no n1
es pot n1 es P<idrà
tre ells h1 haurà un partit tradi- apagar mal l'ànima càlida de ca.
cionalment català que farà com a- talunya.
quell ase de la faula que tot pensant
El senyor Rubió, després de Ja
sl menjaria del sac de civada o del
conferència, fou aplaudit amb
sac d'aufals es va morir de gana. seva
El poble vindrà amb els homes que un entusiasme veritable. Repetida.
els aplaudiments ja li havien
han donat la vida i la llibertat pel ment
poble. Els contraris aniran amb la interromput la paraula, pels seua
conceptes plens de força 1 d'esperit
Ceda 1 la Lliga, amb el seu patrio- de
lleialtat I de justfcla. El nom
tisme que només serveix de mira- de Lluis
Companys, en ésser esmenllet en la lluita electoral 1 amb les tat durant
la corúerèncla, !ou rebut
seves actituds vac!Hants, ni bi tindrà amb
llargs aplaudiments 1 visques.
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Cado vegada pren maior grandesa el
11
gest memorable de Lluís Companys •••

dl·gue' llorador

gressos no s'ha trobat una altra ma,.
nera que augmentar les contribucions. Gil Robles digué que calia
anar a cercar el diner allà on es
trobés i per a remeiar l'atur forçós
s'ha anat contra els petits treballadors en lloc de dirigir-se als grans
terratinents 1 banquers.
Passa a referir-se a les activitats
del senyor Lerroux el qual deu mesos abans de la constitució de l'actual Parlament digué si ccre1an que
era tan necio que aceptara personas
que dieran a la República un matlz
de derecba». Després d'això ha vingut «el alto en el caminOI), que volia Gil Robles. Ha vingut l'ampliació
de la base de la RepúbUca i .ao s'ha
volgut fer prosperar-la més. Lerroux
ha demanat l'amnistia dels condemnats del 10 d'agost, ha demanat la
¡·estitució de la pena de mort, la
restitució del sou als capellans i ha
dictat la llei del 2 de gener que determina la privació del nostre estatut.
De la mateixa manera. que anys
endarrera, en temps de Romanones,
es comprà Lerroux perquè vingués a Barcelona, se l'ha comprat
ara. Fins fa poc no sab!em encara
el preu de la compra. Ara ja sabem
el que no sablem: el preu actual
de Lerroux ha estat descobert mitjançant l'afer Strauss. Pic I Pon
havia de cobrar el cinquanta per
cent dels beneficis, dels quals
n'havia de donar una tercera part a
Aurelio Lerroux 1 una altra tercera
part al senyor Alexandre. Tot això
-diu-, ja no hauria d'estranyarnos a nosaltres els barcelonins car
tenim una idea bastant exucta de
l'actuació dels radicals a l'Ajuntament de la. nostra ciutat.
Davant d'aquesta situacio parlamentària, d'unes perspect.ives comDijous passat, a la llit, el diputat
pletament negatives després d'una
tasca politlca regressiva, s'imposava al Parlament de Catalunya, senyor
F.
Arnau i Cortina, donà al Centre
per voluntat unànime la dissolució
Català d'Esquerra, de Badalona, una
de
les
Corts.
Contra
aquesta
dissoEL DISCURS
lució s'aixecaren dues veus: le del conferència sobre: «La situació legal
Seguidament s'aixeca a parlar el
senyor Gll Robles 1 la del senyor dels Ajuntaments Catalans».
enyor Carles Pi i Sunyer, al qual,
Obri l'acte el conseller municipal
Cambó. Gil Robles deia que ja que
I públic, dempeus, li tributa una
les Corts havien estat creades per d'aquella localitat senyor Ripoll, el
wacló formldable.<Es senten crits de
qual
posà de manifest que el moa. reformar la Constitució n o podien
\fisca l'alcalde de Barcelona, Visca
dissoldre's sense haver realitzat aques- ment actual 1 la personalitat del
Companys i Visca Catalunya.)
ta tasca. Cambó deia que les Corts conferenciant s'avenien perfectament
Un cop !et el silenci, el confel·enper a tractar el tema anunciat.
encara no havien estat provades.
lant comença dient: Les primeres
Per mi -diu l'orado1·-, I per tots
'>araules han d'ésser de record a.
Arnau i Cortina, desenrotllà el
nosaltres, les Corts ja hayien estat tema de la seva dissertació i posà
'amic absent, al company entranyaestrenades al mateix moment en de relleu l'interès agudissim del nosoie, al nostre Puig i Pujades. En els
què el partit radical escollia com a tre poble per a tot el que afecta a
altres actes celebrats aci a Figuecap de minoria a l'Emillnno, aquell la vida del municipi. S'ha dit 1 reres, ell ens acompanyava; però, malhome que havia estat declarat in- petit molt 1 sense gens de raó per
trnt la seva absència obligada, tamcompatible amb les Constituents i cert, c,¡ue als MUnicipla s'hi anava
oé, també està avui, espiritualment,
a favor del qual ni s'havia pogut a realitzar una tasca merament ad"lltre nosaltres. Jo els recordo els
intentar la més mini.ma delensa. ministrativa i que 1~ politica n 'ha:tmics absents, com també l'amic CeVingué l'afer de l'arròs i molts d'al- via de quedar molt al marge. Res
rezo, que he saludat aquesta tarda;
tres i Cambó, repeteix encara, que no és més allunyat de la realitat
"IS recordo tots, des del més humil
.LI més destacat, 1 veig els represenles Corts no s'han estrena t. Vingué Es a través de la vida mun!clpai
desprs l'afer Tayà i el i?arlament que els pobles coneixen 1 retenen
ants de tots ells en el president 1
ls consellers de la Generalitat de
donà una. de les proves més ver- els !ets més sobresortints de Ja po....:ataltmya.
gonyoses de les seves facultats ne- Utica general i àdhuc la pròpia adgalives. llls partits reconegueren ministració dels ajuntaments reflexa
El senyor Pi i Sunyer diu que ve
\ pa¡·lar aci, després d'un llarg i
que el funcionari que prèviament tota l'orientació politlca dels que ~ls
havia estat destituït era una per- governen.
Forçós silenci. Parla de les orientasona honorable, però a 111ora. de re'ons del partit d'Esquerra.
posar-Jo en el càrrec, el Parlament El que comporta l'exercici dels
Vinc aci a fer conèixer el sentit
denegà la inexcusable rehabilitació càrrecs representatius de la. vida mu\'Esquerra Republicana de Catalunicipal ~s un manifest sentit de resdel senyor Nombela.
r.ya, que ha quedat encara com a
ponsabilitat perquè hi ha una opi'orça intacta i poderosa entre els
Tota la Comissió digué (!Ue Sala- nió pública. atenta i sensible a totes
~artlts de Catalunya.
:z.ar Alonso era també responsable en les manifestacions que es desprenen
Hi ha d'haver tot un conjunt de
l'afer Strauss. La Comissió max.. de la funció de govern de cada aorces Ideològiques, car aquest partit
tingué que Salazar havia conduït la juntament 1 aquesta <>Pinló quali.tostre està format per dos àmplls
ruleta famosa acompanyat per la fica
dels seus representants
.;;ectors Ideològics que formen aquest
guàrdia civil. Salazar és aquell ho- amb l'obra
un sentit bastant just i que
l)artit. Està format per dos àmplis
'me que es vanava d'haver provocat fa
que ~urs èxits o llurs fracassos,
'lectors: pel republicanisme tradicioel 6 d'oetubre. Els partits de la Cam- adquireixin
la categoria de fet denal i per una riuada més nova, més
bra reconegueren que la moció re- finitiu.
¡ov~; smse una part no hi hauria
,dactada per la Comissió era cor~onUnuitat, i sense l'altra no hi haurecto 1 acusaren públicament Sa- Va relatar a continuació la sèrie
ria e:;Umu:.
ilazar, però en la votació secreta interminable de vicissituds al fet que
l
Tot seguit l'orador passa a ocuparhavia estat sotmesa Ja vida municiSalazar !ou absolt.
\e del problema de les Joventuts
pal catalana d'ençà dels esdeveniPer
haver-se
gastat
les
Corls,
cal
del p.utit. que creu que és fàcil de
ments del mes d'octubre de l'any
lfer
unes
noves
eleccions.
A
aquest
resoldre. El problema de les Jovenpassat ~ va posar de relleu com s'hafi ha pujat el govern Portela. Aquest via ambat !fe transgresSió, a la pletuts del partit - diu - portaria perés
un
govern
que
recull
tots
els
t<lrbadons si voUem esbiaxar-lo i un
dels textos constitu«Saldos» de la monarquia. Té, però, na sub,·erSló
partit liberal i obert com el nostre
! de les lleis de règim local.
l'avantatge que farà unes eleccions. Icionals
ba de tenir joventut.
tota aquesta exposició anava acomNomés per això hem de donar la panyada
Una de Ics qllestions que ba estat
de profusió de dades que
"bènvinguda a l'actual govern, tot 1 provaven
més diSCutida en penyes i comentaque la represque sabem que Portela. emprarà tots sió havia clarament
ris és 1.1. qüestió del nom d'Estat Caestat inspirada pel desig
els trucs caclqulls que va aprendre de perseguir
mlà. ¿Com podem tenir recel en el
uns
partits
deja fa alguns anys pe¡· terres de Ga- terminats. A Llagostera, polltics
nom, si presenta nna possibilitat de
per exemlicla.
Cederaeió 1 nosaltres en la Carta de
ple -va dir Arnau 1 Cortina- fou
la Constitució de la nostra terra és
· Sl hem arribat a la crisi que ha suspè~ el seu Ajuntament I>ér la
Cet~\ a base de tipus federal? No hi
portat el govern Portela, per què hem suposició que havien vist amb simila d'haver cap Inconvenient perquè
hagut de passar més d'un any d'o- pati~ el moviment tota vegada que
l'adoptin.
• ·pressió i per què el 4 d'octubre !ou la mt de~ dia 6 VJ!. ésser lllum.lnada
Amb la mateixa claredat hem de
· 'permesa l'entrada de ministres ce- la població com en els dies de festa
dir, també, amb tot i que ja sabem
"óistes al ministeri? Sl es sabia que mentre que a Girona ba constituït
que no ha passat mai per la lmaara se l'havia de treure, a Gil Ro· un agravant dels fets la circums~Jnacló d'ells, que no es pot permetre
bles, per què s'ha volgut passar per tància que fossin apagats els llmns
W1a organització contra una altra
tot un ar:y de vergona 1 persecu- de la ciutat, I un poble Isolat de
organització, una disciplina contra
cions? Pensant en això, cada vegada l'Alt Berguedà, va córrer la mateixa
ma altra disciplina. Catalunya no
pren una major gr¡mdesa el gest sort de la suspensió, tot i que és
.10 \"Ol.
memorable de Lluis Companys, con- un fet provat que no es varen assaNosaltres creiem que els mals de
tra la bufetada que es volia donar bentar dels fets del dia 6 fins al cap
;llbertat es curen amb més llibertat,
a Catalunya. Hi havia només dues de vuit dies d'haver-se prOduit.
1 els de democràcia amb més demoalternatives: l'una era ootmetre's i
Remarcà seguidament les propor-xac:~a.
l'al5ra aixecar-se contra la. manio- cions enom1es del nombre de gent
R.ocord:l unes pa!'aules d'Ortega 1 Cal
bra feixista? Els alts poders de l'Es- empresonada que hi va haver a Caaprofitar els flements de oom ba( presos als Italians. Acl velem, en aquest11 duet fotografies, els tanca
~r. que dmen que eles joventuts
tat no sabien que hauriem d'arribar talunya, la major part de la qual
capturau pels abiAinls als Italians
• 1 '\'equivoquen quan critiquen,
a tot el que ha passat fins avul? fou privada de la. llibertat per ba~
<Fotos ExJ>ress.}
Per creure han hagut de veure, però ver complert el deure que ~posa

TANCS

LA SITUACIO DELS AJUN·
TAMENTS DE CATALUNYA

ITALIANS EN PODER DELS ABISSINIS

Conferència de F. Arnau i Cortina
al Centre Català d'Esquerra de
Badalona
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un càrrec 1 que és el de garantir
l'ordre en la respectiva localitat.
Enumerà detalladament la forma
1 manera com els pOders públics h&v~en anat conculcant el text i l'esp&nt de les lleis amb la publicació de
tot.s els decrets que emparaven la
permanència dels usurpadors d'atribucions en la direcció de la vida
mUnicipal de gairebé tots els poblet
més importants de CatalW1ya, I a
continuació va llegir una estadística
interessantissima que es refereil
als Ajuntament.s de poblacions de
més de dos mil habitants segol.ll
la qual, dels 194 que els componen,
129 tenen suspesa la majoria, 23 la
lninoria i solament en resten 42 de
constituïts legalment 1 mentre ell
Municipis afectats per les suspen·
sions sumen un total de 1.959,023 hil·
bitants els que constitueixen el grup
dels d'elecció popular, rew1eixen n~
més la xifra de 158,286 habitants.
I tot això ha pogut succeir -deia.
gràcies a la complicitat de Lliga CJ·
talana, la qual retractant-se de les
paraules categòriques del seu cabdill, Cambó, que després de dlt,
mentre negociava amb Pic i Pon.
«que no voldria escollir el canú de
violentar la Llei 1 entrar a repat·
tir-se els càrrecs de consellers munf.
clpals com els saions es repartien
les vestidures de Crist»; va acab.s.r,
finalment, per ficar-se ben end:l11
d'aquell carni i emportar-se la pa~
més bona de les vestidures. Pe_..
això si, per a aparentar uns cc•"'
esc1·úpols de legalitat a l'Ajuntame~t
de la ciutat dc Barcelona i als ae
les ciutats de més a prop, es va!ell
acontentar de tenir-hi la mate1SJ
representació legal que els pertocaVB.
però en arnbar a Sabadell, per exen;·
ple, els escrúpols varen ésser de.·
xats dc banda 1 de tot arreu on
pogueren s'endugueren tot el que els
!ou possible d'arreplegar.
e
.Més tard, en w1 altt'e diSCUrS d
Cambó, a Girona per a ju:;-tiftcar
el que mal no podrà justüicar dc.Y
prés del que bavi., dlt a TerrJ5::;
va manifestar «que mentre es~~
salvada. l:l nostra dignitat 1. la 11
c:o. tingués un sentit d'eficàcia,, ~
v1en optat per la. solució que. el
te1.x Cambó en deia «l'esforç mgra@
però que nosaltres en poctrfcn! •
«l'esforç ingrat» que els ha r!llt~tS
com l'anell el dit i que farien 1 1
els possibles perquè no se'ls eS(•pe
de les mans.
1 cU·
~cordà. les lnterpcHacions delS rl$.·
putats de Lll,;a Catalana al ~~t'(a
ment de Catalunya sobre la pooeÚemunlcipal del Go~ern de la . ~:¡¡·
rnlitat 1 en destaca la part ":~c 1 ¡,sl
nificat!va del que n'era el P
usi
protagonista, Vallès i Pu~als •. e:,:trJ
1
deta: csi el govern no aten a 6 pilprotesta apellarem a l'opml ell ~
blict\ del pals». Després d aquG<J\"er·
bomborl que el conseller de car denació sènyor Seh·es, va r~~et, en·
gudament i el v~ deuar ~p!oUiret
cara vareu contmuar 1 de (;al.&'
el tema des de «La veu
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