El. TEt.~ r.> - A Catalunn ; Plou tn ltneral ur tot t l pals I neva
r =r la •:a1 dc i ' úria. Ela vents aón fluixos o modera ta del sector Sud
'"~ lli co• •es e~ Girona 1 Igualada l tlulxoa • tn calma per la resta.
Duran c te¿ dan
, 24 hores a' han rulstratt pluges per tot el pafs. La
mlxlm ~ 1n te nsí':~ ha estat de 23 litres per metre quadrat. Tempe•
ratu rt. _•reme~ r: ima, 17 l'raus a Tarra1ona: mln lma. 6 sota zero
a I' Est;.,¡¡;onto.

fny tV -

Núm. 1.195 -

Preu: 15 cèntims

Baroetona, dimarts, 24 de desembre del 1935

DEMA ES EL SEGON . ANIVERSARI DE LA MORT DE MAClA

LA TOMBA DEL PRIMER PRESIDENT ES COBRIRA DE FLORS
•

El poble portarà demà, dimecres, la noble ofrena florida del seu fervor i de la seva fe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

la DUVOla~a avanta No els faràn bon Escales ha 'dimitit dels seus
car recs...
~amunt no~a!tre~
profit
El NOU GOVERNADOR, SENYOR ESCAlES, PUBliCA NOTES
Entr.m a una fase del conflicte
entre Itàlia i la S. de N. que cal
que observem amb molta atenció,
perquè ds ~eveniments ens poden
posar Rl primer rrngle del conflicte.
El deblt exterior d'aquests dies pasaats, als Comuns, ha projectat una
viva claror sobre l'actitud britànica,
la qual és, despré~ del debat, aquesta: Anglaterra no ha d'assumir tota
~la el paper de fre militar de l'Itàlia feixista; una acció de sancions
coll.ectlva ha d'ésser recolzada per
\Illa decisió, tamb~ coHectiva, de suportar per les armes tota reacció
mlllta1· d'I tàlia.
El pla Laval-Hoare tenia per objecte e\'itar el planetejament cru
d'aqueset problem.. El pla es proposava de comprar la tranquHlitat
amu l'lnjust!cla. L'opinió europea
l'ha rebutjat. A aquesta mateixa opinió correspon da facilitar la solució única que lògicament -i més
'que lògicament, vitalment- s'imposa: el front de resistència, armada sl cal, contra la superbiosa actitud del ¡r.·an Consell feixista. ·
Per tal d'establir aquest front de
forces coordinades, sembla que es
con-rocarà pel gener un Consell extraordinari de la s. de N. Però, des
d'ara, ja s'ban fet públiques oficloP ment, als cercles polit!cs de Londres, les gestione britàniques prop
de les potències navals menors de
la Mediterrània, com són Espanya,
la primera d'elles en tonatge, Grècia. i Iugoslàvia. També han estat
oonsul 'ts l'Egipte 1 Romania. La
ooll.aboració que, oficio.sament, •'S
diu que Anglaterra demana, és la.
Incorporació d'una sola unitat de
cada potència mediterràn ia a la flota anglesa. Es ela·· que un atac contra. aquesta flota aliada, implicaria
e1 «casus-belli» per a cada Estat collaborador. Ens és Impossible, en un
terreny tan delicat l relliscós, de cUr
més dtl que diem. Els lectors habituals d'aquests comentaris, que no
ens han vist vacillar en la politlca
que creiem que és la catalana, sabran suplir el que no diem.
NICOLAU M.• RUBIO

RElATIVES AlA SEVA SITUACIO I AlS ARBITRARIS ACORDS
QUE PREN
EN CANVI, DEMANA AlS PERIODISTES QUE
NO li FACINPREGUNTES, QUE NO SABRIARESPONDRE- AMB
FACiliTAT

«Ara manem nosaltres>>, poden dir aquests dies els directors i els militants de la Lltga Catalana. Manen, en efecte. lt!anell a la Generalitat,
t tot seguit manarart a l'Ajuntament de Barcelona com manen fa .m
molts altres Ajuntaments de Catalunya. I és probable, que d'aci a no gatre temps ,,
.n a les Comissaries de les demarcacions catalanes t a tots
els llocs ojlc:wls que puguin agavellar.
Havem dit agavellar, i el mot és exacte, puix que les circumstàncies
actuals els permeten d'ésser ells sols a ocupar el poder dins els organisEn prendre po&sessló del càrrec, el nou
me~ que cauen a llurs mans. La Lliga, partit minoritari a catalunya, ha
obtmgut aquest resultat pel simple i vell procediment caciquista de parti- governador general, el senyor Fèlix EscaIcs, que pel que es veu té un nrltable
cipar en una coalició governamental a Madrid.
pànic als periodistes, els digué que no
Aci tenim, doncs, els homes que abans del 6 d'octubre acusaven cada tenia. res a comunicar 1 a fegl que pensava
assabentar-se bé do les coses per
dia les esquerres catalanes de l'agavellament del poder, convertits ara en
tal de respondre amb coneixement de
els màxims agavelladors. Amb una diferència essencial, però. Mentre que causa
a les preguntes que poguessin
les esquerres catalanes arribaren al poder democràticament, empeses per adreçar-U els repòrters.
Els periodistes s'avingueren amb faci·
la t.'Oltmtat del poble expressada en múltiples votacions, la Lliga hi arriba com a vulgar aprofitadora de l'anormalitat i amb la clau falsa del lltat a no parlar de polltlca amb el nou
governador, !!ns ahJr, amb el desig de
favor del poder central.
correspondre a l'amabllltat amb qu~ ~1
senyor Escales els atengué. El senyor Es• •
cales ha tingut, doncs, el dlvendre•, dissabte I diumenge per Imposar-se dels
Els homes de la Lliga poden dir tant con~ t:ulgtti1t que ara mane1t afers de la Generalitat.
Ahir, tal com va ésser convingut, els
ells. Però tothom s'adona que, en aquestes condicions, el poder no els tard
periodistes pujaren al despatl< de la pre·
bon profit. Tampoc no els en va fer en els mesos anteriors al 14 d'abril. sldèncla
I el senyor Escales els rebé, tamPer una curta temporada d'eufòr ia política i personal es venen a l'encant bé molt amablement, però els digué per
endavant
que ell no era pràctic en polèla fidelitat democràtica t la dignitat patriòtica, i perden l'últiln tftol vàlid
miques I, per tant, pregava. que el perper a anomenar-se catalanistes.
donessin sl no responia ràpidament ni
Tal és la trista sort de la Lliga, d'algun temps ençà. No podent 1a amb la precisió que es farta necessària.
Afegf, que per tal d'ext>ressar mlllo~
ocupar el poder pels camins democràtics; no podent governar ta a les
corporacions públiques per la força dels vots populars, a fi d'assolir-ho el seu pensament, havia redactat unes
notes del que pensava dir. El text de
accepta totes les combinacions centralistes i caciquistes per lletges que les notes
que ell mateix facll!tà éa el sesiguin. Allò que catalunya no li dona, ho va a buscar a Madrid. Allò que güent:
el sufragi li nega, T!o demana als decrets i a les ordres del poder maeLes normes que han presidit la de·
~lgnacló de les persones que havien d'odrileny.
cupar les vacants produïdes a la Corporació municipal, han estat el màxim res•
pecte a la Llei Municipal catalana, dinNo li tarà bon profit a la Lliga la seva política anticatalanista i anti- tre del que permeten les circumstàncies
democràtica. La consciència nacional i la sensibilitat ciutadana dels ca- excepcionals que tmvessem.
En aquest sentit, s'ha entés que lea
talans són pr 01L vives per a inspirar a aquests una torta repulsió davant deu vacants eJo:lstents, podien éSIIer coles repetides claudicacions de la Lliga i davant els seus procediments ca~ bertes per persones que constés que havien tingut la confiança d'una part conda vegada més expeditiui .
siderable del poble de Barcelona, per baNo solament no li faran bon profit a la Lliga els avantatges utilita- ver estat avalada
pel sufragi.
ris que per breus temporades aconsegueix, ans encara li tancara1t el ca.
En aquesta sltuatJó ee troba~ ela
mí de la rellabilitació. Una actitud democràtica i hon~sta de la Lliga candidats que havien lluitat en les dardurant el període !osc que ja té catorze mesos de durada, hauria jet pos- reres eleccions munlc1pal8, pels diferents
partits que compten amb una força d'osible, e1~ l'hora del recobrament de l'autonomia, el mutual respecte entre pinió
a Barcelona.
la dreta t l'esq·terra de Catalunya i l'atenuació de les lluites interiors, amb
Descartades les esquerres por causes
tot i les culpes greus cone1·etes pels qui s'entestaren a desprestigiar i a prou conegudes, havia d'ésser-Ilo tllmbé
anuUar el nostre Parlament. Però per cmnpte de rectificar els errors d'a- el Partit Radical, perquè compta Ja a
l'AJuntament de Barcelona amb un nombans, la Lliga els repeteix i els ha agreujat, i d'aquesta manera s•exclotL bre de representants no elegits pel suella mateixa de la pròxima etapa autonomista.
fragi, molt auperlor al que determinaQui accepta i fins sollicita dels forasters els favors de mala mena, na una ponderació de forces.
I alxf l'única solució permesa a la meno pot després acollir-se a la casa pairal.
va decisió, Imposada per la torça dels
fets, ha estat acudir a la llista dels can• A.. ROVIRA I VIRGILI
didats de Lll.ga Catalana que obtlugue-

•

• •

CONTRA LA GUERRA

ren 134.000 vots el gener del 1931 I de la
qual he extret el nombre dc deu repre·
sentants pel mateix rigorós ordre amb
quò havien sortit de les urnes.»
coavant la Insistència amb qué determinat periòdic es refereix als càrreca que
quan tou nomenat Governador General
1 Pre•ldent de la Generalitat de Catalunya, exercia el senyor Fèlix Escales l
Chamenf, dit senyot ha fet constar quo
abans de prendre possessió dPls darrere,
renuncià als altres, així retrllmits com
honorifica, fent un veritable &.acrlllcl
econòmic I defecció; sense excitació alie·
na de cap classe, per Impuls de la propla
voluntat 1 sense tenir en compte ela precedents que han permès simultanejar
l'exercici de càrrecs públics semblants
amb el de la respectiva professió, ofici o
negocis.:.
Després de recitat gairebé de memòria,
les notes anteriors, el senyor Escales lnslstf, referent a la darrera dient que haVIa renunciat a tots els càrrecs, fent un
verlt.'\ble sacrifici econòmic quan es tracta dc càrrecs retribuïts, I un S~~crl11cl
d'estimació quan es tracta de càrrecs honorft!cs.
-Que deuen ésser Incompatibles omb
el càrrec polftlc que ocupa... -remarcà
un periodista.
-Potser no. Demà a la tarda, hl
haurà reunió del Consell. Han arribat
ja els gestors que eren a Madrid. Jo tal
vegada aniré a Madrid, per tal de &.aludar
el President de la República, I el ao'fern.
-Referent a l'Ajuntament, no creieu
quo és una mica extremat el nomena·
ment dels suplents de la Lliga... ?
-Com dic en la nota, són els que te•
nien més vota.
-Sl, però hi han altres partlta que te·
nien més vots que la LUga, I no els ha·
,·eu consultat tan sols...
-Són lea circumstàncies 1 les attuaclons do fet que Jo he troba.t... Però jo
us prego que no em feu més preguntes,
tota. vegada que com us deia, no eatlo
fort en polèmiques, I a més ... hi ha molts
visitants que s'esperen. Us prometo quo
un altre moment parlarem ...
Per aquesta vegada, els perlodJstes no
tingueren tampoc inconvenient a a bs·
tenir-se de ter cap comentari, I IUilb molta noblesa, s'acomiadaren del governador.
Caldrà, però, ad,·ertlr el senyor Esca·
les que quan s'ocupa un càrrec 1 es pre•

EL FEIXISME

MAClA • •
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Demà, dimecres, s'escau el segon aniversari de
la seva mort.
Avui, i sempre, la seva figura simbòlica és viva i
senyera en la inquietud, en la protesta i en la
fermesa de cada dia i en el destí de Catalunya.

la humanitat
dedicarà, en la seva edició de d em à, l es seves
p àgines a la commem oració d el traspàs d e M acià.

LLUIS COMPANYS •I
VENTURA GASSOL
han escrit dos importants articles per a la nostra
edició especial de demà.
nen determinacions que &'aparten de
certs preceptes, cal respondre'n en tota
ela terrenya 1 donar les explicacions ne·
cessàrles. Els periodistes, per tant, n o

anten.a

podran
atendre
gentUesa
elssenyor
precs ,l.. • • • • • • • • • • • • • • - .
d'e.bstencló
que amb
Interessà
ahir el
Escales, malgrat els eeua bona desigs.
A l 'assemblea que diumenge passat e~ celebrà a Sant Feliu per a
Ja
constitució de la uFederoci6
~cores
del L l :.regatJ> (que haurà de de.
Jensrr els fruits agrtcoles en els
tractats comercials) hi prengut
part el diputat l ltgaire Vidal 1
Una comissió de l'AssOciació de Pe.res
Guardiola. Aquest recordà alJI
d'Alumnes dels Grups Escolars estigué
oients !a polftica d'«enganyar pae.hlr a la Generalitat per tal de visitar
gesos» tan ben administrada per
L
ltga Catalana.
el governador general, 1 pregar-U que es
Ja se sap que la Lliga té la m4
donin les f acUltats necessàries per tal
trencada a jer, des de Madrid t
d'evitar que els alumnes que assisteixen
amb la Oacetl>. a les mans, una
cosa ben diferent del que predica
a les escoles municipals ela edilicis dels
als pobles. Ho té a la massa <U
quals eatan atectata pel decret que els
la rang. No pot ter-hi més.
restitueix als jesuttes, ee quedin sense
•••
escola, l al mateix temps donar-U compVidc: i Guardiola digué que el
te de la con&tltucló d'aquoata entitat.
tractat co1nercial amb França
constituïa un dia de dol per 11
Els visitants que no pogueren ésser reCatalunua, de la. qual S'han sabuts pel senyor Escales, anaven prestdlte
criticat els /rufts f certes manupel conseller municipal senyor Ramon
factures.
Junyent.
¿Es comprensible una tal declaració sí hom té en compte. que la
Lltga :é u . ~ ministre al Govem f
que un diputat d'ella, el senyor
Badia ~s sotJ-secretari d'I ndústria
i Comerç?
¿Com s'explica que mentre el
citat diputat Badia declarava a
També visita el senyor Escales una reMadrid
que el Tractat signat era
presentació de les funcionàries interines
un trlmnt. un altre diputat lligaf.
del centre de Telègrafs de Barcere, Vidal i Guardiola, S'expressés
davant dels afectats a sant Felona declarades cessants amb
mo·
llu d'una manera ta1t diferent?
ttu de la llei de Restriccions, per tal de
••
demanar-U que tntercedeLU per a llur
L'administració de la política
reingrés, que a més d'ésser tndl.spensa·
d'«enganyar pagesos» està, abso.
ble per a obtenir un millor servei d'ad·
lutament a mans dels Utgaires.
No ~s. aquestc. de Sant Feliu, la
mlsllló l retransmissió de telegrames per
primera vegadc; que un diputat
teiHon, no representa cap despesa a l'Es·
en acarar-se als elements productat, elnó al contrari, un estalvi, perquè
tors blasma la política madrilenya. Fa temps el lligaire Florense ¡¡uprlmirlen les hores extraordinàries
sa
digué als cerealistes lleidatans
que, d'ençà que foren declarades cesque el problema blader no es reeants s'han de fer per a cobrir el seu
servei.
(Passa
la pàgina 6)

L'afer de les
Municipals

Les funcionàries cessants de Telègrafs

•

EN ll SEU PENUlTIM DIA D'ALCAlDf•••

El senyor Ulled torna a recti ..
ficar les nostres informacions

Sl

Una ¡ran multitUd, fervorosament •ntuslaata, acudl dlumen¡e a l'aote polltlo que se celebrava al aran Prloe. -

,

Un upecte d• la ala
<Foto. Centelles>.

Ahir al migdia, el senyor Ulled va
rebre altra vegada els periodistes. En
primer terme els va. dir que havien
ja. començat els treba.lls d'urbanització de les Drassanes, la. qual cosa
ens satisfà extraordinàriament perquè ja. començava. a. estar pitjor que
abans d'enderrocar la. caserna.
Després el senyor Ulled ens va. fer
l'honor de dir-nos que havia llegit
LA HUMANITAT 1 que es veia. obligat a. rectificar una. noticia. que donà,·em en la no~tra edició del diumenge. Es referia. concretament al
solt en el qual dèiem que el senyor
Ulled es negava. a signar els documents escrits en català.
Segons ens digué, la. cosa. no va
ben bé d'aquesta. manera. -Heu estat mal informats - digué.
-Jo el que he fet és restablir amb
tota. la. seva. Integritat l'Estatut de
CatalunyQ, el qual ordena que els
documents siguin redactats en els
dos idiomes.
(Es clar que no és ben bé això, senyor Ulled, sl no que diu que aquesta. dualitat dels dos idiomes és a. petició dels interessat3 en rebre el document. En el cas que esmentem,
l'interessat a. fer els documents en
els dos idiomes no és el qUi l'ha de
bre sinó el qUi els ha d'autoritzar r~
a tra.metre'ls, el senyor Ulled es~\
clar.)
-Perquè vegeu Si sóc respectuós
amb la llengua catalana, elS diré
(lUC qut.n ten1n. setze anys, una vegada que valg ée.ser condemnat i que
no valg obtenir in<iulti per no haver-lo d'agrair al rel, vaig C$rlure
una. obra en català que va é;;ser representada, amb èxit 1 tot. (Fellc!tem el ~nyor Ulled, . ara que tenim
l'ooosló de fer l'- se-ra coneucença
com a autor teatral. 1 desitjari'tm
tornar-lo a veure en les mateixes ac-tivitats dels seus setze anys, sempre
més sadolla~ors per l'esperit que les
de fer d'alcalde ¡ e&or).

Aques.t numer_o ha estat riSStt p...er. ta.

-També durant la discu.ssió de
l'Estatut - va. continuar - vaig afrontar la. impopularitat del meu
partit defensant les llibertat de Catalunya. des de «La. Rambla». Per
tant, doncs, vosaltres comprendreu
que no puc perseguir la llengua catalana. Penseu que em varen portar
a. Barcelona. als vuit mesos 1 he estat sempre més a. Catalunya.
Segurament que l'error prové del
fet que jo, com els he dit, per posar
la llengua castellana. al lloc que li
correspon, 1 per a. evitar la completa. preterició en què se la. tenia. en
aquesta. casa, he ordenat que es fessin Ics capçalere3 i els peus dels
documents en els dos idiomes, per
aix1 honorar el català posant-lo al
costat de la. gloriosa llengua castellana. Això ha. estat tot.
-Doncs, mireu, es veu que algú
porta.~ d'l':l excessiu sentit de voLer
~rvir ha començat a. fer-ho tot en
castellà, perquè això h:t. passat en aquesta. casa, pensant, segurament h1terpreta; el desigs del senyor alcalde.
-Qae no són els meus i de passada, jo aquests dies no he fet m~s
que signar doc11ments en català. Els
escrito en castellà deuran -renir ara.
quan ja. no hi seré.
A continuació. el senyor Ulled, d!gué que els radicaLs a l'Ajuntament
h~\ien defensat els funclonans d'esquerra de no sabem quins perills 1
en ésser interrogat sobre la matèrta.
tu¡rl .. :estudi dte.lt que era com a republicans. Del qual resulta. poder-sc
entcnd.:'c que e-s empleats republican:, en e!s moq¡ents en què han
governat e:S republicans «doublélll
a~lats de!3 radicals, els senyors ced.lstes, ba \1cn passat greus perills.
Finalment donà compte de la reunió que havia celebrat la minor:a
a. la tomada. del senyor Matutano
de Madrid. D1gué que tots e.,-ta\·en
d 'acord 1 que al Partit Rac11cal tot
marxa la

!DIIIl'

dc bé.

la humdnifaf.

.. ESPECTACLES PUBLICS ..
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, no h1 ha funció. Demà,
nlt, 15 de propietat i abOnament
corresponent a l'abOnament a dljous, nit:

L A

T RAVIA TA

pels dlvoe CAPSffi BASIOLA i el
celebrat tenor ANTONI CORTIS.
Dijous. tarda., DARRERA REPRESENTACIO de C A R M E N.
Dissabte: LA PRINCESA MAR·
CARIDA - setmana entrant, el
gra.n divo LAURI VOLPI - Es
despatxa. a. comptadurta.
Ml

HERMAN~

CONCHA

Gran èxit

PRINCIPAL PAl.ACE
Rambla Centre, 4 · Telèfon 11882
Gran Companyia Dramàtica de
la genial actriu Margarida X•rgu
Avui, tarda., a. les 5'15 1 nit,
a les 10'15. Sorollós êxlt de la comêdia. en tres actes, en prosa 1
vers, de F. Garcia Loroa: OOfiiA
ROSITA LA SOLTERA o EL LEN·
GUA.JE DE LAS FLORES, magistral creació de MARGARIDA
XIRGU. - Demà, tarda, a les
5'15 1 nit, a. les 10'15, el formidable èldt: DOfiiA ROSITA LA SOLTERA o EL LENGUA.JE DE LAS
FLORES, per la. genial Margarida
Xirgu,
Ml HERMANA CONCHA

TEATRE BARCELONA

APOL·LO

METRO POL

T~lèfons: 15948 • 121U
Comparryla Llr loo • Andalusa d'A.
Aloorlza, del Teatre Ideal, de
Madrid

Avui 1 demà, tar<1a,
avui, n1t, a les 10:

&

Lhlrla, 111. Telèfon 11221
Avui, tarda, a. les 4 1 nit, a
les 10: EL AMOR DE CARLOS 11
(solament tarda.); VIVAMOS DE
NUEVO, per Frederic March 1
Ann Stein; ENCADENADA, per
Clark Gable i .Joan Crawford. PREU UNIO: 1'50 ptes.

lea & 1

SOLERA GITANA
creac16 d'aquesta. Companyia 1
de la. VEDETI'E 1 DIVOS de l'Art
Andalús: Esb'ellita Castro • Nlño
de Utrera • Pena (!Ul) 1 Nillo
Sabicas - DEMA, nit: UNA ES·
TRELLA Y UN LUCERO.

COLISEUM

Ml tfERMANA CONCHA

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bartton PAU HERTOGS

Les darreres noticies del món
Sessió continua de 3 t arda. a 1
matinada:
NOTICIARIS FOX
MOVIETONE
FRANCE ACTUALITES - SE ACABO LA FUNCION (D1b. de Betty Bop)
LA CIUDAD DE LA PUERTA AUREA
(Catifa màgica) LA
MARCHA DEL TIEMPO LA
CARRERA DE LOS ARMAMENTOS - EL CORREO AEREO DEL
PACIFICO.
NADAL. Matinal, a les 11. Butaca, 1 pta . - In!a.ntll. a. les 3'30.
Butaca, 1'50: DIBUIXOS i NOTICIARIS - BLANCA EN EL RIO
GRANDE, per Leo Carrillo - Especial, a. les 6. Butaca. 2'50; FAS·
CINACION, per Paul Lukas I
Constance Cummings.

La Mesonera del Llano

TEATRE

COMIC

Llegiu LA HUMANITA T

Avul, tarda, a. les 6'15 1 nit, a
les 10'15, el gran èxlt de Quintero
I Guillén:

PALAU DE LA
REVISTA

Mi hermana Concha

Avui, tarda., no hi ha
funció
Nit, a. les 10'16:
El

Companyia de oomèd1es val1nc1an" dlrl&ldl oar P E P E A l B A

0
ROY

MARIA DE lA O
de Valverde I 'León: lllustraclons
musicals del mestre Quiroga •
Decoraw de R. AMICHATIS.
Ml HERMANA CONCHA

:<Dzxq JDllilawJ'
Avila. Mtstral • lialallrla. J . 3230'.!
11 v o s t r e cinema
E_l _ v_ o s t r e o ro & r a m a

DUluns, 23 a. diumenge, 29 de
desembre. PROGRAMA mal igua.
lat. ler.: REVISTA i COMICA 2on.: ~L CUARTO 309 (M. G. M.)
3er.: LA VENUS NEGRA, .Josefina Baker - 4rt.:
NOBLEZA
BATURRA, lmperio Argentina L'Empresa d'aquest saló desitja
al seu dlstlngit públic bones
Pasqües de Nadal 1 un pròsper
Any Nou.

3B belllssimes alr I•

TEATRE POliORAMA
Avui, ta.rda, a les 5 1 nit, a.
les 10'16:
··

ea-

14a.py CORTES
Tereseta MORENO
lsabeleta NA.JERA
Elva ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWI
SANTPERE
LEON
ALARES

TOT PER UN XIQUET

Companyia de M. FERNANDA
LAORON DE GUEVARA

meravellól
oectacle

MUJERU DE fUffiD

Avui, tarda., a. les 5. Entrada.
butaca, 1 pta.:
PATRONS I PROLETARIS
RATOLINS DE CASA RICA
N1t, a. les 10'15:
GRATITUT

Ml HERMANA CDNCHA

Avui, tarda, a. les 4: N1t, a lea
10. Extra.ordinarl êx:lt de .Jan Kle¡,ura en la gra.n producció:
LAS QUIERO A TODAS
Demà, sessió MATINAL.

MAPY

GRAN TEATRE ESPANYOl

L'obra m~s graciosa de la tel"·
oorada • Un èxit d'interpretació

FANTASIO

Companyia dirigida
par .Josep Santpere

Ml HERMANA CDNCHA

La Verbena de la Palona

Avui, t arda, a les 5. Nit, a. les
10'15. BUTAQUES DES DE 4 pts,
;EXIT FORMIDABLE dels Grans
Espectacles SUGRAAES 1 de l'op er eta arrev1stada en 22 quadros; música del mestre OBRA·
DORS; lletra. de F. Ramos de
Castro:

per MiQuel Ligero, Raauel Rodri.
go, Robert Rey - Hores de proJeccló: 4'10, 6'25, 8'10 i 11 - A
més: LA FALSEDAD DE UN Bl
LLETE FALSO (Sketch musical);
CASATE Y VERAS (còmica) 1 dibuixos. - NOTA: Darrera vol ta.
del programa, a. les 10. Es
d espatxen localltats per a la. numerada de demà i dijous, tarda,
a les 6.
Demà, MATINAL, a les 11.
Preus a. pa.rtlr d 'avui en dlee
!e1ners, tarda i nlt (unificats) Preferència, 2'50. General, 1'25
(arbitr1 comprès).

EL RANCHO AZUL

.TEATRE ROMEA
Telèfon 22026
Companyia Argentina de Comèdies dl PAULINA SINGERMAN

LA REVISTA DE LES FAMILIES.
L'ESPECTACLE PER A TOTHOM
amb la installació per primera.
vegada a. Espanya del gran

ESCENARI

fogar del Cinema Nacional
AVUI, contlnua, 4 tarda. a. 12'80
Grandiós êxlt de ·la magna producció de Benito Peroio:

TIVOLI

TEATRE

CINEMA CATALUNYA

GIRATORI

ln tèrprets :

Darrers dies d 'actuació de la
Companyia Argentina de Comè·
dia de PAULINA SINGERMAN
A les 5'30: UNA CHICA ULTRA.
MODERNA. A les 10'15 : Sl ME
DAS UN BESO TE DIGO QUE Sl.
Dos formidables êxlts de riure Dues creaclons de PAULINA SINGERMAN -Demà, a. les 5'30: Sl
ME DAS UN BESO TE DIGO
QUE Sl. NlT: CANALLITA MIO!
DiJous, a. les 5'30: UNA CHICA
ULTRAMODERNA. A les 6: CANALLITA. Ml O! A les 10'15: Sl
ME DAS UN BESO TE DIGO
QUE Sl

Ml HERMANA CONCHA
Creació de CARME DIAZ

TEATRE NOVETATS
TEATRE CATALA
Companyia NICOLAU•MARl ORI
Avui, dimarts, tarda, a les 5.
El grandiós de .Josep Ma. de Sa·
garra: ROSER FLORIT, creació
de Mercè Nicolau i Ramon Mar·
tori. NIT, a. un quart d'onze. El
formidable èxit de Llul• Elies:

·Amàlia, Amèlia i Emília
Demà, DIADA DE NADAL Tar·
da, a les 5. L'espectacle en 5 actes 1 18 quadros, de Folch i Torres: ELS PASTORETS o L'AD•
VENIMENT DE L'INfANT .JESUS
Magnit!ca presentació - Esbart
de dansalres. Nlt, a un quart
d'onze. 70 representació del for.
midable èxit de Lluls Elles:

Amàlia, Amèlia i Emília

El monumental

ARBRE
de

NOEL
estarà instaHat Ja nit de

NADAL
al 8

GR AN PR IC E
tres formidables
orquestres

Telèfons 34651·33818

::

e

LA

TINO FOLGAR • EMILIA ALIA·
GA . NEUS ALIAGA • LIANA
GRACIAN - 9 GOLDEN BALLETS
10 OAYELMA GIRLS - Magnifica decorats de Morales I Asen·
sl - Demà, NADAL. Tarda, 5'15
1 nit, 10'15: EL RANCHO AZUL.
Localltats a. la. taqu1lla 1 revenda

PATHE

PALACE .

El local deia grans programes
AVUI, contínua., 4 tarda., a 12'30:
EL CABALLERO DEL FOLIES
BERGERE (M. Chevalier, 4 1 8'20)
EL PAYASO DE CIRCO (.Joe E.
Brown, 5'15 i 9'35); MADRr: ALE·
GRIA (Anna Leyya I GaSPar Carn.
POS, 6'20 i 10'45). Dijous: ES
Ml HOMBRE (V. León): ENCA·
DENADA (.Joan Crawford).

OLYMPIA
CIRC EQUESTRE
AVUI, DIMARTS. Tarda., e. les
4'30 Nit, a les 10. Grandiós èxit:
MLLE AURELIE • RO!tA DE CAS·
TILLA • TONI-CAPRANI • LES
TROIS BELLEYS • LOS CABA·
LLOS LILIPUTIENSES, de M.
Rambau
LOS CARTAGINESE:>·
LOS 8 ZAVATTA-ZOPPE, extraordmar1s exercicis eq u estres •
LES CROTOS • 6 TOMELLERIS EL HOMBRE RANA - POMPOFF
1 THEDY, amb els seus 5 des.
ceuaeuts • 7 HARTON'S - LO&
FEROCES LEONES DE ABISI·
NIA, presentats pel vatent domador W. ROSARD. AUGUSTOS DE
SOIREE: Silva, Bonilla, Sellalada, Guerra, Miquel. Director de
plsta:W. Parisch.
NOTA IMPORTANT. Durant a
quest a setmana de Pasqües amb
objecte d 'eVltar ag1omerac1ons.
es despatxaran les localltats a
Comptadurla 1 Centres de Localitats amb 3 dies d 'anticipació.
Demà, extraordinàries fun.
cions de Nadal. Tarda, a. les 4'30.
Nlt, a les 10. GRANS FUNCIONS.

EMPRESA

CAPIT OL

C A P I T O L:

CINEMA PAR I S
Telèfon 14544
TARDA, 4'30. NIT, 9'46:
Jean Harlow • William Powell
en la gran comêdla. METRO : LA
INDOMITA (versió an¡rlese) Martha Eggerth en la. suprema
pellicula de l'any: CASTA DIVA,
amb Philip Holmes (versió ori.
ginal - Demà, dimecres 1 dl·
jous, .MATINAL, 10'30. - Es des.
patxa a la taQuilla per a la sessió numerada de demà I dijous,
tarda, a les 6.

Avui, sessió continua, de 4 a
12'30: DURO Y A LA CABEZA,
per James Cagney; EL CASO
DEL PERRO AULLADOR, per
Warren Wllllam.
EX CEL S I O R:
Avui, sessió continua de 4 a
12'30: DON QUINTIN EL AMAR•
GAO, producció espanyola per Altons Muftoz 1 Anna. Ma. Custodio; SUCEDIO UNA VEZ, en es.
panyol, per Claudette Colbert:
PAYASO DE CIRCO, per Joe
Brown (Bocazas) 1 DIBUIXOS.
C O M TA L:
Avui, sessió contlnua de 4 a.
12'30: CONTRA EL IMPEntO
DEL CRIMEN, per James Cagney; SUCEDIO UNA VEZ. en es.
panyol, per Cla.udette Colbert;
GLORIAS ROBADAS, per RIchard Cronwell; NOTICIARI FOX
en espanyol 1 DIBUIXOS.
W AL K Y RI A:
Avui, sessió continua. de 4 a
12'30: CONTRA EL IMPERIO
DEL CRIMEN, per James Cagney; CUANDO EL DIABLO ASOMA, en espanyol, per Joan Crawford, Robert Mont&omery 1 EL
CACIQUE, en espanyo¡, per Wlli
Rogers.

PUB LI

CINEMA

Sess1ó contlnua. Seient UNA PES-

Llegiu LA HUMA N I TAT

M ARY L A ND
Pl. Urqulnaona,

~.

I:lE'I'A.

NOTICIARIS, DOCUI.\IEN.
TALS, VIATGES, etc.

URQUINAONA

Tel•fon 21968

Tarda, a les 5. Nit, a les 10.
El nou espectacle clnematogràtlc:
EL SUEÑO DE UNA NOC HK
DE VERANO
PREUS : Tarda, 3'30. Nit, 4'40.
lmpostos com¡~resos
- NOTA:
Es deapatxen locallta.ta per a.Ie
dies 24, 25 1 ~6 SM188 augment
de preu.

Avu1, tarda, a. les 4 1 nit, a
les 10. Un meravellós dibuix en
tecnico}or i el grandlós éxlt de la
producció nacloruü.

La hija de Juan Simón
per «Anaelillo• I Pilar Mutloz
amb l'actuació personal de CARME AMAYA.

Demà dimecres, MATINAL, a
les 11 i numerada, a. les 6.
&S I

esc a

:

4

Q J.t

-

'

F E M I' N A

o

•
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Continua. L'EXIT TRIOMFAL DE
DAVID COPPERFIELO
Una. obra. magistral de tendresa
i emoció amb Freddie ,Bartholo·
mew, W. c. Fields, Maureen O'Su·
liivan, Lionel Barrymo.re, Frank
Lawton, Madge Evana, Elisabeth
Aitan, Lewis Stone, Edna May
Oliver. - Producció Metro Gold·
wyn Mayer.

El TEA T RE
pr~es de l'estrena.

El mestre Obradors és un músic mo» d'un autor madrUeny, encara
entusiasta de l'opereta. En tota la que aquest sigUi com Ramos de Castro, que ara fa un any, quan explicava els «Noticiaris Fox» i donava
Vegeu
compte que a Barcelona havia estat
eR OT O S, a l'Olympia venut el bitllet de la segona de Nadal, deia: «Ahora los catalanes poseva producció veiem com es decan- dràn at racarse de butifarra y de beta per aquest gènere que fa quinze ber vlno en porrón». Doncs, bé: una
gràcia semblant és la que campeja
TEATRE NOU
en tota l'obra 1 de la sinopsi de la
qual se'n podia haver tret molt més
profit.
El mestre Obradors és un bon múo vint anys era el que més agradava
al públic. No és, doncs, d 'estranyar sic que compta en la seva vida artist!ca merescuts èxits. Sap fer música
a consciència 1 cura com pocs dels
TEATRE NOVETATS
compositors la tècnica instrumental
Avu1, tarda :
Alxi, en ccEI rancho azul», poguérem
ROSER FLORIT
constatar en alguns números una de·
Nit:
Ucada inspiració 1 en tots ells una
AMAUA, AMELIA i EMIUA exceHent instrumentació, si bé hem
de reconèixer que alguns fragments
que després d 'un temps de no estre- musicals de <cEl rancho azul» han
nar quant de nou es pres enta al tea- estat escrits a corre-cuita per les

Nou de la Rambla, 12. Tei. 24482
Sessló continua. de 3 tar<1a a 1
m atinada: NOTICIARI FOX REVISTA FEMENINA - ESPORTIVES - MUSICALS. - Lolalltat únlca., 0'75.

VARIETATS

La mesonera del Ilano

AVUI, NIT

Extraordinari Reveillon
(petit souper)
2 formidables orquestres 1 at racclous - OBSEQUIS I PRESENTS
AVUI, TARDA OBERTURA
ACADEMIA DE BALL

el numero que el Públic
~
de l'espectacle, el sàpÍg! I~. so~
cantar en veu baixa.
"'uJar 0
Emllia Aliaga fou l'hero··
nlt. Per a ella foren els lila de I&
aplaudiment s, que es conv~t &rana
xardorosa ovació quan va
en eQ
na romança plena d 'ins i cantar u.
bé escoltaren molts aplfu~ó. Tan¡.
Dayelma Giris, un númer
ent3 lea
g~stiu de revista i els Gol~ eIllolt sug.
numero podem dir que és elnd, el Qua¡
de l'obra.
e !orç¡
La presentació de «El ranch
0 ~
és una cosa notable Ri
cert en el vestuari·· lux~uef I en.
tat; uns exceHents decora'~ a~tuos¡.
si, tot quant pugut satisfer eld ~n.
més exigent. El quadre
PlibUo
ta l'escut nobiliari del znlll~nre~resen.
gonista de l'opereta és de m~Ít Prota
te, alxi com el de la «rumb ereo.
c.ha». Altres quadres de znoltaa ~aro.
htat: el del espanta-ocells
vtsua.
ren Interpretar aznb znolt& qJuet v"el «bots», amb Emilta Alia
us eaa;
la jungla a càrrec dels G~~d~ el de
En acabada la representa~
mestre Obradors entre aplau~· el
va sortir molt emocionat a , ent~
1esce.
nar1. S'ho mereixia.

J.

a.

Nicolau Ma Rub·,10 TUdUrl, gua~
la.{"=::.:\:::.ob....... nya e1«Premi Ignasi lglésies¡¡

GUNG

tre. ho faci amb una opereta. si bé
li dóna el caire modem 1 obligat de

Frontó Principal Palace

•

Nicolau M.• Rubió 1 Tudurl él
mereixen. La seva labor sinó molt
digna d'elogi, ccJudes Jscarlob «A
Influït per la novel-la <<Vida de mi· Són obres gens vulgars, obres 'de
lionarb>, de Ricard Merrit, va cercar
Ara, amb «Un sospir de lllber
guanyat el ccPreml Ignasi lgléslas».
TEATRE NOVETATS
No coneixem aquesta obra, però
de Frlgla» és mereixedor d'aquest
Avu1, tar<1a:
llgent és sempre una labor digna
ROSER FLORIT
Nlt:

La mesonera d e I 11ano

Avu1, dtmarts, tarda: GUISA·
SOLA - URRESTARAZU contra.
GUTIERREZ II - GOENAGA I •
Nlt: GURUCEAGA - ALBERDI
contra. ANDRINUA • MAGUREGUI I.

FRONTO NOVETATS

AMAUA, AMELIA i EMILIA

Avu1, dimarts, tarda, a les 4:
Partit a. pala.
AZURMENDI CAMPOS contra. NARRU II - LEJONA. Nit, a les 10'15: Partit a
cistella. FIDEL - BLENNER contra ANTONIO • BERRONDO CHIQ. ERDOZA. Detalls per
cartells.

als seus amics - 1 nostres - Lluís
Capdevila 1 Casimir Giralt, per

Tot Barcelona admirarà
eR OT O S a l'OLYMPIA

TXIKI · ALAI

Fins e.ra he tingut la sort d'estrenar diverses obres amb èxtt. «La
Archiduquesa», «Los Húsares del
ReY» 1 «El Alférez Peralta» foren
molt ben rebudes pel públic.
Tinc acabades, 1 per estrenar «!I
Castillo de la..s Brujas» obra en un
acte d'EmUi Gómez de Mlguel 1
l'oper~ta en tres actes de l'escriptor
frances Lluís A. Crispi, aDoudou».
Desitjo aportar al teatre lfric català, quan sigut un fet la seva rea.
litzacló, el meu modest concurs, 1
musicaré algunes obres, sempre que
els autors catalans pensin amb mL
Per altra banda, he de dir que
manca. contacte entre els llibretistes
l els músics, i aquest és el motiu pel
qual no puguin mat fer res de pr~
fit.

per PAU B.ERTOGS 1 GLORIA ALCAll.AZ
s'estrenà amb merescut èXit al teatre
Novetats amb el titol de cSu Majestad el Dólar».
Passats uns anys, creu el mestre
TEATRE NOVETATS
Avu1, tar<1a:

ROSER FLORIT
Nlt :

ESPECTACLES
PER A AVUI

creiem Que l'autor de «Midas,
premi. Lluitar per un teatre ln'':'lf.
d'elogi.
..

ALFONS VILA

La mesonera delllano

Plaça Bon~!!,Ccés, 1. Telèfon 23193
Avui, dimarts, tarda de 4 a. g:
QUINITA • ANGELITA contra
NAT! • TONI. Nit, a les 10'15:
LUMI - AURORA cont ra. SAGRA.
RIO - TONI. Tarda. i nit , abàns
dels partits a.nunclata se'n jugaran d'altr es, 1 diverses qulnlel:les
americanes. - Demà, matinal a
mà : ISUSTARRA - LASA contra
CHICURI - ARCHUICHO.

un dels autors que més Crèdit
extensa, molt Intensa, ena sem'~
mlgalre>>, «Midas, rel d Fn ..
sensibilitat J d'lnteHigèncl~
&lat,
tat», Nicolau M.• Rublóï Tudun ha

Els nostres mUsics treballen

de suggerir-los un llibre que ells
varen escriure i que una bona. n1

AMAUA, AMELIA i EMILIA
Obradors que de la novel:la de RLcard Merrit encara es pot t r eure méa

eR OTOS

TEATRES
APOL-LO. - Tarda. i nit: «Solera. gttana».
BARCELONA.- Tarda. i nlt: «Ml her.
mana. Concha».
COMIC. - Nit: «Mu.jeres de fuego».
ESPANYOL. -Tarda: «Patrons 1 proletaris» i «Ratolins de casa. rica.».
Nit: cGratltut» 1 «Tot per un xiquet».
LICEU. - Demà: «La Travlatn».
NOVETATS. - Tarda : cRoser norlt».
Nit: «Amàlla., Amêlla. i Em1l1a».
NOU. - Tarda: «Los Claveles», «La
Dolorosa» i «Los de Aragón». Nit:
«Los Claveles» 1 eLa mesonera. del
Llano».
OLYMPIA. - Gran programa de clrc.
PRINCIPAL PALACE. - Tarda 1 nit:
«Dofía. Roslta. la soltera».
POLIORAMA. - Tarda i nit: cMaria
de la. 0 ».
ROMEA. - Tarda : «Una chlca. ultramoderna.». Nlt : «Si me daa un beso te dlgo que si».
TIVOLI. - Tarda 1 nlt: cEl rancho
azub.

CINEMES
AMERICA, - «Que tlo màs grandel»
i eLa. alegre divorciada».
ARENAS. - cNuestra hijlta», «Al com.
pà.s del amon, cChar}le Chan en
Egipte».
ACTUALITATS. - Curlosltata, notiCiaris, dlbu1xos.
ARNAU. - o:Nobleza baturra».
ASTORIA.- cRoberta.».
AVINGUDA. eLa veneanza.
del
man, cEl últ1mo mlllonarlo» i cEs
mt hombre».
BARCELONA. cValses del Neva»,
cCora.zones rotos» i «El caclque».
BOHEME. - c70 mlnutos en Abls1n1a», cEl cuarto núm. 309».
BOSC.- c¿Qu1én mató a. Eva?», cDon
Quintin el amargao».
BOBEMIA. - «La alegre divorciada.»
i cVenganza glta.na».
BROADWAY. - cNobleza baturra».
CAPITOL. - cEl caso del perro aulla.
don 1 cDuro y a la cabeza11.
CATALUNYA. - eLa verbena. de la
Paloma».
CENTRIO. cOJos carltl.osos», eLa
mujer de ml marido» 1 cEl huésped núm. 13».
COLISEUM. - «Rumba».
COMTAL. - «Glories robadas». cSucedló una vez» 1 cContra. el lmpe·
rlo del crlmen».
DIANA. - cEl idolo de las muJeren,
cEl lobo» i «Intierno en vida».
ESPLAI. - cAlta escuela», «Los dioses se dlvterten» 1 cNido de agut·
las».
EXCELSIOR. - cSucedló una. vez»,
cPayaso de clrco» 1 cDon Quintin
el amarga011.
FANTASIO. - o:Las qulero a todas».
FLORIDA. - cNobleza baturra».
FEMINA. - cDavld Copperfleld» .
FOC NOU. - cUna aventura nupcial»,
c.El derecho a la. !ellcldad» i cArlet te y sus papàs».
GOYA. - cAl sud de Santa Fel, cCorazones rotes» i cDon Quintin el
amargao».
ffiiS . cEl delator», cCorazones rotos» i «Múslca sobre las olas».
KURSAAl... - «Las cruzadas» 1 csucedló una. vez».
LAIETANA, - «La. cena de loe acusados», «Sola con su amor» i cTlerra de promtslón».
MA.JEST1C. - cNuestra hlJltaJ, cLos
d1oses se dlvierten» 1 cSucedló en
Nueva York».
MARYLAND. cEl somni d'una nit
d'estiu».
METROPOL. - cvtvamos de nuevo•
I «Encadenada».
MISTRAL. - cEl cuarto núm. 309»,
«La Venus negra» 1 cNobleza b:r
turra».
MONUMENTAL. - «El hombre que
volv1ó par su cabez1u, eLa loteria
del amon 1 cPr1s1oneros del pasado•
MUNDIAL. cEs mi nombre», c.El
caballero del Folles Bergere».
NURIA. eLa mu.jer tr1unfa», eLa
alegre divorciada» i cEl delaton.
PARIS. - cCasta Diva» I eLa 1ndó.
mita.».
PATBE PALACE. - cEl caballero del
FoUesJ, cEl payaso de clrco» 1 eMa..
dre Alegria».
PRINCIPAL. eLa mu.jer triunfa»,
«El noveno mandamtento» J cContra el imperlo del cr1men».
S EO (

1 que h1

eR OTOS
us merav~llarà a l'OLYMPIA

carrer Diputació 227, Junt Ari.
bau. SonoritzaciÓ a. càrrec de
ORQUESTRES TERRES - JAZZ 1
l'animadora
Pepita MàrQuez 1
JOVENTUT ARTISTICA

FRONTO

•
-~

TEATRE TIVOLI

Es presentada, amb gran luxe, , l'opeEDEN CINEMA ret a arrevistada «El Rancho Azul»

Passela d1 Grlcla, 88. Tel. 78988

creacló de F. Surlllach, Lluls fa.
bregat, M. Garola, .Joan Arnó, P.
Acuaviva, Casas, Vega I Suàrez.
DEMA, dimecres. ler.:
DOfiiA
FRANCISQUITA 2on. L'éxlt
de l'any; LA MESONERA DEL
LLANO - NIT, a. les 10'15. 1er.:
LOS DE ARAGON - 2on. : LA
MESONERA DEL LLANO.

DEL 113¡

GRANJA ROVAL

SAVOY

AVUI. Colossal Matlnée popu.
lar . Butaques, 2 p tes. ler.: LOS
CLAVELES - 2on.: LA DOLO·
ROSA -Ser.: LOS DE ARAGON,
F. Surillach I PasQual Alboró NIT. a les 10'15. ler. : LOS CLA·
VELES. per Matilde Martln i Antoni Miras - 2on. L'êxit apa.
teòslc del m estre .Jerard Tomàs:

CompanYII de CARME OIAZ

creació de CARME DlAZ; grandióa éxlt de Quintero 1 Guillén.

Avui, t arda, a. les 4. Nit, a. les
10: PLACERES DEL AGUA (esportiva) - PARAMOUNT NEWS
NUM. 18 - DONDE LAS DAN
LAS TOMAN (Dib . de Popeye), i
RUMBA
per Carole Lombard I Geor&e
Raft - Ea un programa PARAMOUNT.

DIMARTS, 24 DE DESEMBRE

i

68 quelcom inversemblant

Admlreu-lo a. l'OLYMPIA
profit, l fa una sinopsi que trasllada a Ramos de Castro, ~1 qual esL'OBRA QUE TOT BARCELONA VEURA

La mesonera del Ilano
crlu el ll!bre de ceE! rancho azub
titol de l'opereta arrevistada 1 estre:
nada la nlt del dissabte al t eatre Tivol!.
Hi havia gran expectació per l'e,c;.

Les estrenes que publica
«Catalunya Teatral»

TEATRE NOVETATS
Avul, tarda:

ROSER FL.ORIT

Anlversart de la mort de
Franceso Macià
Les millors flors, rams i corones

La mesonera del Ilano

Co1ncidlnt amb l'homenatge que
els amics 1 admiradors de Lluís Elles li han tributat per tal de celebrar la cinquantena representac.tó
Aragó, 268
Telèfon 112S8
à'«Amàlia, Amèlia 1 Enúlia», l'obra
que emplena d'espectadors el teatre
Novetats, «Catalunya Teatral» I'excellent biblioteca qUinzenal d'obres acaba d'ésser estrenada per la Compan}ia d'Enric Lluelles amb un èxtt
escèniques, en el seu número 91 pu- esclatant.
blica aquesta interessant comèdia
sentimental, digna pariona de «Madame)), «El fill del senyor GQld», «Li·
~r~ol viure» del mateix popular aU·

fa bastants anys Ferran Bayès e1
mlllor dels nostres «produceurst iea.trals. LI havia parlat tant 1 tant de
ccEl rancho azu1» que el públic emplenà, la nit de l'estrena, de gom a
gom l'espaiosa sala del TívolL
I què és «El rancho azul»? Una
opereta arrevistada el llibre de la

Per als pròxims números «Catalunya Teatral» anuncia tres esdevenlments literaris amb la publicació rapi<llilsima d'«Anna darrera la cortina» producció inèdita de Joan Puig
1 Ferreter qut; hJ. desvetllat un gran
interès entre els amants del teatre·
«El per111 del divorci» del malagua~
nyat comediògraf Miquel Poal Are·

Nit :

AMAUA, AMEUA i EMIUA
trena de ccEl rancho azub. S'havia
dit que era una obra comparable a
les famoses comèdies llriques americanes 1 la presentació de la qual era
ia superació de tot quant s'havia fet
fins ara. Una revista que recordaria
les revistes que al Palace presentà
CADA DIA, .AL 'l'EATRI!: NOU

qual que
no cal
parlar-ne
no és per
a
dir
és una
cosa sipesada
sense
cap acudit; un llibre mancat' de tota tècnica teatraL No comprenem
com el mestre Obradors hagi anat a
cercar un senyor empadronat a
Madrid, per tal que ll fes un llibre
d :aquesta mena. Tal ve¡ada en decidir-se a ésser empresa, el mestre o.
bradors esdevé com gairebé tots els
empresaris barcelonins, els quals
creuen que per a assolir un gran èxit
les obres han de portar el «marxaPOBLI CINEMA. - CUr10Sltata mundlals, Noticiaris i la para<1a de
Walt Dlsney.
RAMBLES. - «Bala acusadora•, cCan.
ción de primavera» i «Es mi hombre».
SAVOY. - Reportatges, Informacions
1 Dibuixos.
St!:LEC'l' CINEMA. - cEl noveno man.dam1ento», cEl pa.yaso de c1rco» 1
«Contra el lmper1o del crtmen•
SMART. - cEs ml nombre» i cEl éaballero del Folles BergereJ
SPLENDID. - «Charlle Cha.n én Eglp.
to», eLa tela de aratia• 1 «Derecho a la. tellcldad».
TALlA. - c.Mndemolselle Docteur»
cNido de aguilas» 1 «Mercaderes dé
la. muerte».
TETUAN. - eLa mujer trlunfa», cCorazonee roto&» 1 cDon Quintin el
amargao».
URQUINAONA. - eLa. h!Ja de Juan
Simón».
VOLGA. - «60 dlas en el clelo» cAbdui Hamid» i «Encadenada.•'
WALKYRIA.- cCuando el diabio asoma» 1 cContra el lmperto del cr1meru.
XILE. «Don QUintin el IUllarga.O»
eLa diosa primavera», cMúslca en
el alre».
EDEN. Revistes, Espartives 1 Musicals.
MARINA . - cVlvamos de nuevo• «Las
hlJas de la pOrtera• 1 cMuerta. im
vida».
TRIOMF. - cVlvamos de nuevo», «Las
hljas de la portera• 1 «Muerta en
vida».
ENTE...lllÇA. cJulleta compra
un
hlJo», trVlolines de HunKrfa• 1 cMústca, muchachos».
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Francesc Olivé

cPANCRELINE•. Unto especltlc ctentlfiO
que recomanen ela senyo111 Metgee per
a. la desaparició total de la GIUJ0811o
EnViem gratu!t tractat i cura O!abetelo
Laboratorta cUDA•. Sec, cPanctdllll••
Copons, 7. - Barcelona

;ga.ll,;~l~«M;e;r;c;ade:r~s~de~~g~l~òri:a•~:q;ue~:::::::::::::::::
amb menys lnte11$ltat les Rif, Colonial, etc. També assoliren una i>&'
tita millora les accions ferroviàrlet
Nord 1 Alacant.

*

lrr.pressió

La cotització de la sessió d 'ahir en
els deutes de l'Estat fou molt exigua 1 els deutes es limltaren sol.a.ment a sostenir les cotitzacions anteriors amb prou feines.
Al sector d'obligacions municipals
ht va haver força sostenlment 1 compres ~elcom importants, la qual cosa motivà que algunes emtssions remuntessin més d 'un enter. Les Diputacions al 4 1/2 es mostraren quelcom flwxes, 1 amb sosteniment i repetint canvis les Diputacions al 6 %
1 les obligacloll$ de Tresoreria de la
Oeneralita t.
Al rotllo d'obllgacions ferroviàries
domina bastant la feblesa 1 parti·
cularment a les obllgacions del ferrocarril Madrid, Saragossa i Alacant,
les ~ies de les quals feren la sutr
hasta el passat dissabte, 1 pel que
es va veure, aquesta no va arribar
al .. preu que demanaven alguns posseldof$ i en la sessió d'ahir es va
acumular el paper al rotllo dels esD:!entats posseïdors. A Borsa hom
creu que aquesta baixa es passatgera, puix que és deguda al cas
fortuït que havem esmentat.
Les obligacions industrials quelcom desiguals.

•••

Als rotllos de !I de mes, la primera sessió de la setmana o sigui
.lli. d'ahir al mati del borsf, fou una
sessió de gran fiuixetat 1 desanimació, peJ.'Ò aquest ritme canviA a ia
sessió de la tarda, puix que palesaren fermesa totes les acclons tractades a fi de mes, particularment
Explosius 1 Aigües, seguiren però

e7

cz

e o

Borsí del mati

Nord, 35'50, 35'40 i 35'70; A.Ja~t.
31'50, 31'30, 31 '70 1 31'65; Ford, 2'18 50
i 277'50; sucres, 34'00; ExplosiUS.
117'00, 116'75 i 117'75; Ri!, 60~ I
60'35, 1 Aigües, 185'25, 185 ·oo 1 186 oo.

Borsa de la tarda

Nord, 35'80, 36'30 1 36'05; Aiacan~
31'90, 32'10 1 32'00; Rtf, 60'75 I 61'25,
Explosius, 119'00, 121'50 i 121'fr
Ford, 278'50 1 279'50; Felgueres, 3~~
i 35'50; AtgUes, 186'50, 186'75 I 1~ 50,1
Sucres, 34'25; Transversal, 1850,.
18'00; Petrolets, 5'70 1 5'65; Gas 115'25, 1 Colonial, 36'85.

Borsa oficial

Chade, 420, paritat; Cb~de o~
93'00, paritat; Chade E., 84 ~· ~
ritat; Filipines, 388'00, parP•tatrolets.
plosius, 119'50 1 121'50, I e
5'65 l 5'70.

CANVI DE MONEDES
Lliures

Francs

Dòla.ra

Marcs
SUI~
Belgue.
Florins
Escuts
cor Praga
cor. sueques
cor. noruegues
cor. daneses
Extra-oficial
I:.lres

36'15
48'36
7'346

23:.1~~
.
4 00
1

4118
.

32 .60
30 •60
1, 86
11'81

61

59'10

~~
7-aa

2'1166
233'26
¡;Jt

bO

5·00

33'00
ao110
1'88
1.'88
1'63
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Terrat de vidre
Carotes

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

El segon bienni

La V€U de Catalunya -¿de Ca.
taluny~? No s'h.., creu t!ingútparla de les .2liances electorals ..,,
un LO francament cómtc. H i ha
altres aUancos pitjors que ez poble no oblida. J és indiscret t imprud• n', quan /!om té la teulada
de t'tdre, tira, 'Ucdres a !l's teulades Jels altres.

De l'editorial de El Liberal ens
es ja sol la propaganda, ve a dir
plau reproduir aqttests pardgrats:
El ~Xialista:
«Y slendo esa la situación, ¿qué
«Los periód!cos derechlstas alzan
PREUS DE SUBSCRIPCIO
créd•to pucde darse, qué caso pu.:c\c ya ci grito desaforadamentc en de·
3'50
otes.
earcelona. un mes
hacersP, què conslderactón merecrn manda. de auxilio. No ptdcn votos,
10'60 »
Fora un trm1estro
esos requerimient.os al Gobierno pa:-a sino dlnero, confesión explicita de
Arnerlca. Llati na I Portugal
13
J)
un trunestre
que proteja. las candidaturas del Jo que van a ser, por lo que respect.a
Altre& paisos, un t rimesttt 27'- ))
t<Tot just s'h!:n Iniciat els primers tcfrente contrarrevolucionario», c:m- a las derechas, las próxlmas elccc!omO\iments de la campanyn electoral didaturas en las q•te apareceràn mo- nes. Con dlncro se compran. votos,
nàrq\úCOS declarades, como los se· se sobornan intranslgenc!as y .se
Ta! c.om estava anunciat, el past
A
t e mitè estudia à 1 1tr d b s di En la discussió pet
i Ja són bPn patents els efect-es per- fiares Calvo Sotelo " Golcoechnn,
Y comprau eiertas co:nplie lda des. La sat d1s~bte al ,ucal de l'Ateneu O· meu
.
ques
o
r es a el'aprovació
e reu del
es. Reglament varen
J
conclusions
esmentades
i les ll!urarà
torbadors de la llei vil(ent, absurda· enemigos desembozados de los <hom- e"-periencia.
de 1933 hace, sln duda, brer d':'sque1.J. Republicana, va te- al comitè permanent junt amb un ¡tntervenir-hl els senyers Alat. Clart.,
ment majoritària, i per la refornla bres de la República v dc la Rl'Oú· concebi.r esperanzas. de rep~Uclón. nir lloc Ja. reunió de constitució del informe que rencctl la seva opinió Duran 1 Guàrdia, Bernades, PascU•
de la qual hem vin· ·ut clamant ende- blica misma, como el 'seflor Gil Ro. No muchas, sin embaxgo. Nos ¡0 lla· G. ¡;_:, P. S. E. Va assiStir a la re- 1 les observacions que hagin pogut eh!, Serra i Serravinyals, Senta,
bades durant tant de temps.
bles?
e,~ sospecl1ar 1a angustia que deman- unió un bon .1ombre d'afillats al fer els secretaris de les altres po. Gual, Sever, P!grau, Requena, Sin•
Un dels pr1mers efectes de la llei
La menor coneeslón que se les hi· dP l las voces dc socorro. Ningün re· Gn1p, 1 durant el curs de la qual hi nèncics.
gla, Mart!, Gallard, Cubells 1 seny~
·
dri
va 1 a.ver interessants debats portats
El comlt~ permanent, que és el que r eta Rels Bertral, 1 els v::Lren contesvigent es obligar els partits a alianClera
ten
a
resouancias
de
escnnglstro
queda
por
tocar.
El
de
la
con·
t.ots
ell.s
am,
gran
alte
a
de
oures,
tindrà
cura
de
la
direcció
i
funcionatar per la. ponència la presidència I
3
cec; electorals que a ningú no satis- dalosa defección. Seria una claudica.
miserac1ón, el de la amenaza, el del 1 en un ambient de franca. cordla· ment del a. E. P. S. E., és el que els senyors Miravitlles, Grau i RO!J.
fan i que mtrodueixen en Ics candi· c1ón intolerable. Una. tralc1ón
a la terror. Sobre todo, el última. Pam litat.
estarà en relació directa amb el co- i Padrós.
datures elements dc confusionisme República, que no podria lograrse, n1 ttsO de cornzones desconflados, sc
Prt:s1di l'acte el senyor Carles PI I mltè executiu central del Partit, per
Una. vegada aprovat el Reglament
que a. tots convindria eliminar.»
tampoco maiogrars!', sin desencade- pinta un panorama capaz dc empa- Sunyer, acompanyat dels altres tal que la tasca del grup tingui una el senyor Pi 1 Sunyer va manifestat
nar la violencla.
vorecer al màs despreocupada do los mf'mbres de la Ponénc1a organitza· eficàcia. Per aquells plans 1 projectes que la ponència ja havia acabat 1&
Sl
I No caben en el Gvbierno que pre- presuntos electores de las dcrechas. dora senyors Bertran 1 Tàp!e3, Fer· la Importància dels quals no reque- tasca. quo 11 havia confiat el comitè
,
., . .
side el seúor Porteia
que postu·l El trlunfo de las izqu!crdas suponc rer <Enric J.), Eoix <Pere>, Fron~c-. relxl l'aprovació del congrés del Par· executlu del Partit, 1 que calia, per
Aquest es el tttol dc lcd 1tonal lan la revotución por 105
11ELS APROFITATS
la contrarrc-¡ esto· ruin~ desolación bambre col· ra. <Ramon>, Grau i Ros. Mlravltl.es t!t, el comitè permanent els portara tant, procedir n l'elecció del comitè
de
La
Publlc
tat.
.
·
•
•
!
(JatuneJ ¡ Padrós <Francesc). HaVIa. directament al comitè executiu. Pero permanent.
-Quin món I Ens hc1:l pass:tt ca·
1
l tt{luests un~ paràgrafs d
l' • voluc1?n.
da vertical de todo lo que Espana - excusat Ja no assistència el senyor per a. tots aquells que hagin de porEl senyor Mart! proposa un vot de
torzo mesos blasmant el 6 d'oc\ubro,
ditorial:
e e
El únlco abanderada contra la re- ' la suya, naturalmeute, - representa. Francesc Codó tambè dc la Ponèn· tar-se al congrés del Partit, caldrà gràcies per la tasca quo la. ponè~
1 resulta que sort n·hcm tingut...J>
\Dc «Ln. Publicitat»)
t<Eis rad1cats han estat sempre la volución Y contra todo lo que se pon- Lo tr:'lglco para. talcs heraldos es ela.
que el comitè permanent convoqm ela ha portat a terme, i a la vegada
flaca dels regionaliste:;; amb ells aru. ga_ fuera de In ley es el Poder pú- que semejantes ammcios no pasan
El. sen~'or Pi 1 Sunyer exposà als assemblea general del O. E. P. S. E. que la ponència es converteixi en
rten a tot arreu; es coneixen de tan 1 bllco.
. .
de ser meras .hlpótesis, mlentras los reurut3 e.s obstaçies que han prlVat abans de lliurar-los definitivament al comitè permanent. LI contesta la
temps! sempre s·h~n estimat molt
Y el Poder pubhco <>s el Gobi<'rno acompaña en camb!o una realldad que Ja oonstituaCJ del G. E. P. S. E. comitè executiu central del Partit.
presidència. que la ponència tot 1 a"
legitim!ul'le t co st't
id
. •d
'
no s'hagi portat a terme més a viat
Finalment, per tal de demostrar graint el vot de gràcies 1 la prova
mes co!luborar amb dependents del
, · ne
n. 1 ~ ?·
lnmediata.. e 1a que Espai\a ent~ra motivat la. major part d'ells per les l'ambient francament democràtic 1 de confiança, no pot acceptar la res.
senyor Lerroux que com·iurc amb
No puede ser en nmgun caso eso. està sufnendo las consecuenclft'!. circmnstàncies anonnals en què viu descentralitzat amb què es portaran ta de la proposició, per quant no él
catalanistes dc debò que no siguir banderia vaticanista, que, condcnan- 1 Contra la pesadilla d:- dos años de Catalunya. A continuació glo.~sà els a terme les activitats del gmp, totes el mateix el nombre de membres
dt: la seva conrrana. La raó que c~onen do la. hoz Y el marhllo, quiere lm· Goblemo derechista poco vnlcn las I principis bàsics del Partit. en e;s a;- les conclusions que caldrà portar a que cal que tlngul el comitè perma..
per a j\ISllficar In invr.sió de l'Ajun- ponernos I~ s~àstlca.
invocaciones de unos males neros... I pectes econòmics 1 soc1als, i diu que l'aprovació del congrés del Partit se- nent 1 el que té la ponència, 1 posa
tnment es que els designats figura·
¡Con la Ftepubllca o contra la Re- que cstàn por venir.»
en ells hi ba un contmgut essenual ran envtades prèviament a. tots els de manirest, d'altra llanda, que ell.
ven com n suplents en tes candldatu- publica!
quú marca clarament un mlt.jà evo- centres, a fi que aquests puguin es· per la seva part, pregava que no se'l
res del venc del :H b
b
IAbajo le.s caretasl
lutlt. per a. arribar a un s1stema eco- tud!ar-les i donar directament un votés, ja que com a membre que éa
19 . 1 e, s1 agueg
. ., r
Al nòmlr. coHcc~wista, d'acord amb els mandat concret als seus dele¡ats del del comitè executiu central del Par•
ex1st1t un tntercs sincer a servir ta.
senor GH Robles lc han arranBajo ese rótulo se congregarà - corrents actuals dc transformació congrés. D'aquesta manera. es perse- tlt hauria de renunciar el càrrec en
ncutrahtat s·nauna començat per cado I~ que cutmó su rost7o durante
ha dlcho algu!en que pide la pa.- del sistem!. econònuc eX1Stent avu1. guelx, també, Ja finalitat de fer que cas de sortir elegit. Després d'aquesreintegrar e;s consellers que foren dos anos de politlca, scgun él mis· 10
tcnte de baberlo usurpada antes _ Fa. una. slntes1 de les final!tats del als centres del Partit els militants tes mamfestaclons va començar lA
elegits per la voluntat popular, que mo dice, bastarda.»
un Sindicato de derechas. Pero los ( ..... P. S. E., especialment en el agafin atlcló pels assumptes econò- votació, en la qual varen sortir ele«LOTERIA ELECTORAL
coaligados desearian despistar a una quo es refereix a la tasca de fer e.a mies 1 socials, i s'elevi el seu nivell gits per a. formar el primer comitè
-1 Este año st que nos Bevam os hl trnen un dret qu~ nmgu no els
pot n('?ar. La Llign. Invocarà la llei
es~UdiS I plans necessaris per a por· cultural en els aspectes esmentats permanent del a. E. P. s. E. els setodos los promiosl>>
del
d
. '
. .
parte del electorado Y oresentarse tar a la pr.\ctica els prmcip1s
bàs1cs Per tal d'intensificar aquesta tasca nyors Bernades (Vicenç>. Bertran l
\DC «El Libt:l\th>)
2 e gcnel, per tncostltuclonAI
Politica comentant tes manta- ante él con otra bandera, tomada del a.rt!t en els aspectes esmentats. el Reglament preveu l'organització Tàpies. F1·ontera (Ra.món), Grau 1
que la trobi, 1 tot el que caldrà per
bres de las dretes, escriu:
también òe un exótlco bazar de ideas Es re.erelX a continuació al projecte de conferencies sobre temes econò- Ros, Miravitlles (Jaume> Padrós
exercir el monopoli que el go\·ern
«La. primera !n!clatlva. preelectural hechas: la del soclallsmo cristla 10. de Reglament del G. E. P. S. E. que mies I socials, a càrrec d'oradors es- <Francesc) l Soler 1 Bru. bbtlnguePortela 11 na adjudicat.
d
d eh ll
con ese propósito alrean estos dins la t'vnència. ba. contecctonat 1 que pec!alltzats, a tots els centres que ren també un bon nombre de vota
Avui, doncs. no té contrincant; a
·~ 1as et·e as a s!do plagiar del los periódicos vat!can!stas dos pro- caldrà discutir tot seguit. Diu que ho soli!cltln, alxi com també el faci- els senyors Pere Foix Roc Boronat
Catalunya tot el món és seu, encara. extranjero el remoquetc que util!- yectos que _ según dicen _ huble- aquest ha sofert les lleugeres modi· litar-los llistes d'obres i autors, 1 la 1 Sebastià Ciarà, els quals r eglamen·
qne només representi una. minoria zarà el amasljo cedo • alfonslno.
ld
b
1icaclor.s que la Ponénc1a ha cregut documentació que pugui interessar tàriament 1 en l'ordre esmentat haud
al
.
.
«Frente Nacional»·. Lo mismo que tas ran serv o para aca ar con e1 paro 1 co:1Ven!ent in roduir a Projecte prl· los.
ran de passar a ocupar els cà.rreCI
1
51
e.s.
ans. ,Aques:a _tu~cló de organ!Zncwnes seudo-obrerlstas que forzoso Y para remediar la mlserta. L.itlu, acceptant Inspiracions 1 sugHem fet el resum anterior a man· que hi pugui haver vacants al comt.prmlc"i' però, 1obllg:\ a exphcar què el hitlerlsmo usurpó, con todo lo qne de los cultivadores de trlr;o. Pero la gerències ::le diverses de les esmenes ca de poder publlcar aVUi el Re· té permanent abans d'acabar aquest
p:msa fer, com es proposa governar, contenian _ a!iliados, vocales, dine- disoluc!ón de Cortes lo ha impedldo, presentades. 't'ot seguit s'obre el de- glament integre, cosa que farem din· el seu mandat.
I aquesta és l'llora que no ha. dit ro, _ a la soc!al-dcmocràc!a. Ignal aseguran.
bat per a la W.srossió del Projecte
ni una paraula sobre aquests punts.
dc Reglament.
El senyor Escales anunciava oficial- que una. de esas gavlllas de fasc!sti·
Mal concepto tle~en los vatlcanisLa. discussió deis 24 articles de què
ment que serien rchabtlitats els òr· zantes franceses, cabalmente la me- tas del pueblo espanol sl esperan que consta va durar més de tres bores,
gans de l'autonomia que refarien nos numerosa y la màs descaliflcada, tan pobre trap!sonda surta efecte Y el que demostra el desig de collabO·
(La casa de les mantegues)
llò
lt
·h
ll
lll. que agrupa a los mercenar!os que le& permlta volver sin pellgro a t>C· ració de tots eU: assistents. En tots
~ ml~u~ ~ns n re; av1en 'h ancat reciben subsldios de Hitler y del ras· dir los votos de los trabajadores del moments la i.iscussió va ésser mesu«DESOCUPADOS
Casa
que ven en exclusiva
1
e carrer. er ara s a ata· clsmo itallMo.
_¿ Y sl nos fuéramos a pasar el
campo Y de la ciudad»
roda l ser.•na, com ho prova el ret
nya.t a mstaHar a l'Ajuntament els
·
d'hav<>r-hl hagut una rola. votació.
rato presenclando el sorteo?
els formatges "Vailet"
- No me atrevo. Estoy vlcndo que seus amics de la LllgJ. que sl es queS'aprovaren tots els articles i esmei
salen todas las bolas negras.1>
daren al mig del carrer fou perquè
nes per abwluta unanimitat.
tDe «La. Liberta.d)})
els seus no els donaren els vots suCal remarcar d'una manera espePet i t
ficlents per a ocupar els llocs que ara
cial l'interès demostrat per tots de
Visiteu-la en aquestes F estès
els ha proporcionat la. rll'cisló gover·
fer
que
el
G.
E.
P.
S. E. no sigui
nativa »
un organisme del Partit que formi
ARCHS, 4 • Telèfon 21988
·
un clos tancat per uns quants, ni
R•
RT E
MOBLES - OBJECTES D'ART I que tingut cap sentit de tendència
DE FANTASIA
particularista. La seva actuació, d'acord amb e1 Reglament aprovat, ha
professor Jaume Almà.
PINTURA
PRESENTS PER A NADAL I JO- d'ésser completament totalitària; reLes classes es donaran de set a
Passeig de Gràcia, 36 GUINES FINES PER A REIS
deu del vespre, a les aules de l'«Atecollint les necessitats econòmiques
de les diferents comarques catalanes
teneu PolytechniclllllJ). Per a detalls.
Dfcz Femdndez escriu a El Dl·
i les aspiracions socials deis nuclis
la Secretaria de l'«Assocle!ó», de
luvio:
militants del Partit, compatibles amo
«La revoluclóu la pro\•ocó la Ceda,
els seus principis bàsics per tal dc Estudt's unt'vers¡·tart's per a set a nou, Alt de Sant Pere, 27, principal. Telèfon 26050.
!er els estudis adequats i elaborar
y sln abusos reacclonarlos dentro de
els plans adients a fi de donar saobrers
la República no hay revolución al·
tlsfacc!ó a uns l altres a profit de
(IIL'ASSOCJ·.,,.16 Univcrsitàrla Obr"- VISITEU L'EXPOSlCIO DEL LLC.
guna, aunque los cedlstas actúen de
la coHecttvitat catalana.
""""
....- BRE IN FAN fiL ~ls baixos de I&
agentes provocadores. El Iatiguillo
«LA DIMISION DE BESTEIRO
La. tasca a fer té una irandlos!tat ra>), que amb la coperacló del proPlaça de Catalur.ya
- i Nos ha ondulaol
del sefior Gll Robles es demasiado
per
a
molts
lnsospitada..
Per a por· fessorat titular dels Estudis. la «Fe- ¡Con ta permanen ... ll>
burdo para que lmpreslone o. nadle.
tar-la
a.
terme
el
Reglament
apra- deracló d'Estudiants» I l'«.Ateneu Po<De «<nformaclones»)
UNIVERSITAT
Vea con qué lndiferenc!a se rectben
vat el passat dissabt-e estableix les lytechnicum», organitza els esmenlos descalabros de las derechas y las
segl!ents linies generals. La part fo- t t
t
dl f
ú
u
1
Concurs
entre els estudiants.
namental
I l'element bàstc de tre- a s es u s, a P b e e programa
sonrisas que provoca el jercmiaco doL'«Assoclnció d'Alunmes de la Fa..
ball
del
G.
E.
P.
s.
E.
seran
les
Pode
matèries
que
regirà
durant
el
secumento. En él le faltó declararse
nèncles. Aquestes, encara que el Re- gon trimestre que començarà el dlft 7 cuitat do Ciències», d'aquesta. um.
vasallo de don Alfonso Carlos. ese
verSltat, obre un concurs entre ela
glament en determina un cert nom- de gener propvinent.
pretendlente tan gracloso, para el
estudiants que pcrtanym a. alguna
bre
inicial
de
fixes,
no
seran
en
Curs
General.Història
de
la
Cul·
cual resulta pintiparada la menta·
Tal com estava o.mmclat el dis· quem en la confusió tot s'aprofitarà
constant, sinó que varia· tura, doctor Lluls Pericot; Històna de les cinc Facultats Umversitarlea.
ltdad del «jefe» do opereta.»
sabto al vespre, al local de !'«Avenç I en perjudici nostre 1 això justifica quantitat
ran d'acord amb les necessitats de de l'Art, doctor Josep Maria Balcells; a l'objecte d~ proveir-se d'un dibuiX,
-----------~!"'!!lll!'!t obrer Català, de Sant Andreu, el e1 perquè el senyor Calvo Sotelo, cada moment, de cada comarca, o de Biologia, doctor Leandre Cervera; projecte d'insenya d'aquesta.
«As...c:odiputat per Barcelona, senyor Ru· va dir recentment que posat a es- cada. nucli Interessat en un estudi
c!ació».
NA
anisats, licor~. Vins 1 alco· biò i Tudurf, pronuncià una nova collir entre una Espanya. autonò- o pla determinat. Treballaran aiDa- Geografia, Doctor Angel Rubto; His·
n H hols s. A. PUJOL I GRAU, conferència contlnui\Cló de la sène nuca que ell qualifica d'Espanya da.ment per si mateixes 1. per tant, tòria General, doctor J. L. Asian; Les condicions que reglran el concurs son:
1 Bas,
3 (abans Tau·
Oo· d,actes dc 'propaganda que amb tevemador). Duran
sucursalR:
Plaça Rius
«rot a», a una E spanya roj a, e ll pre· no serà mdtspensable la seva resi- Filosofia, doctors Jaume Serra Hun·
1
a> Els dibuixos seràn d'un mà.Jet, 20; Santa, 295.
nacitat porta a terme el nostre amic. feria l'Espanya roja a l'Espanya Fe- dèncla a Barcelona. sinó que actua- ter 1 Joaquim Xirau; Història. de
ran en els llocs on hi ha¡! un estu- la Literatura, doct<>r Ambrosi Ca· xim de dimensions de 7 1 mig ~
t~L A GALLINA CIEGA
deral.
dl a fer o un pla a realitzar. Arreu rrton; Legislació Obrera, doctor A. 7 1 nug ccntlmetres 1 el paper ea
El senyor Rubió va drsenvolupar
O lo que busca y lo que en encuenL'orador es pregtmta després sl hl de Catalunya on bl hagi una tasca Moles Caubet; Dret, doct<>r Josep
l'intere~ant tema: «De la. necessi·
tra el partldo radical.»
quO estaran dibuiXats serà, prec~
haurà
eleccions
i
a.ixò
el
porta
a.
a fer hi podrà haver una. ponència Xirau.
\Dc «Politlca»)
tat d'una coHaboració de tots els
IXO
ment, de 12 per 12 centlmetres.
del
a.
&
P.
s.
E.
partits d'Esquerra», i ho féu situant analitzar el conflicte internacional
b) En el dibtúx han de 1:1gurar
Per
ta1
de
fer
d'aquestes
ponènCurs
d'Ampliació.
Les
èpoques
el problema en el terreny naclona.· que CXlStelX, i Situa Catalunya. 1 Es- eles uns elements de treball, no s'hl Primltives de la Humanitat, doctor les lnlclnls de l'«Assoclacló» tA A.
panya dintre d'aquest conflicte 1 la.
El Dcb t d'1 .
llsta. Es reteri per n. començar a necessitat Ineludible que tots els preveu altre càrrec que el de secre- Pere Bo.scb Gimpera; Matemàtiques, F. C.>. o més simplement unà O
«Pese a ~o~ns ~ó. 3 contradlcciones , la seva lntet·venció necrològica en pobles petits o desarmats d'nu,.,. dl!· tari, per a prendre acta dels acords, doctor Joan Ras, Fislca t Qu1mlea, destacada. El Jurat tmdrà en compo
que encierra. en su estructura el bla- la mort de Lluis Bello en la qual cidldament pel camt de la seguretat ordenar la documentació, fer els co- doctor Antoni Colomer; Esquema do te la selll'lllés del dibuix.
e> S'Institueix un Ymlc preml de
que rcvoluc!onatio que analizamos v~ plantejar la qüestió .catalana I collect!va que és el caml de la s. mnnlcats, redactar les memòries 1 al· 1!1. Economia Moderna, doctor A. Matres tasques adients al càrrec. Quan les caubet', Literatura Moderna, doc· vlnt-1· .cinc pessetes.
ayer, ha.y tm hecho evlderte: 15e digué que essent Catalun:,:a un com· de N.
una ponència !laurà acabat la seva
dl El Jurat estarà compost pell
constltuye. En su cara externa elec- plex~ Be sentunents con.raposat.s ta
tasca., establirà 1a corresponent me- tor Ambrosi Carrion; Els problemes
Qualifica les forces conservadores mòria 1 conclusions, les quals se sot- Mèdica-Socials <higiene 1 promax!J, senyors: Joaquim Gill, Jordi Alcob6
toral el soclalismo qu!ere ser uno posictó que voliem els catalans do
y sc hace a Ja par eje dc wla allanza lla República .espanyola era absol~tat espanyoles com a forces quo han metran a un comitè de coordinació aoctor Josep Maria Girona; Geogra- 1 Emll! Martlnez, el qual actuari
Z
que llega en su parte màs extrema respecte amb la seguretat que <.;ata- fet revlur.: els somnis Imperials !onnat pels secretaris de totes les fia Fislca. de Catalunya, doctor Mar- dc Secretari.
Els treballs hauran de lliurar-se
hasta el anarqulsmo y en la otra lunya en produir-so amb lllbenat d'Espanya 1 diu que davnnt d'aques- ponències que actul'n en aquell mo-l cel Chevaller; Llengua Catalana,
al Secretar1 del Jurat, des del primer
acepta momentàneamente la un•ón com a entitat polit1ca. autònoma. no ta concepció dc l'Estat espanyol, nos•W N COCKTAIL?
'
'
.
h
di f més que amb el se11tit altres terum la concepctò d'un el;t•tl
dia dc classe, després de lea vacan,.
I Pcro sl esto major parece un ma· con la izquierda burg uesa.»
1 po a er
.
ces de Nadal, 1 en un termln1 i¡n.
tarratash>
1 això t~ el que els dol: .que de l~t conv1vènc1a I de la pau de posat al servei dels ciutadans que
prorrogable dc deu dies.
(De cEl DiluvioJI)
e~ constitttel:d.
tots els pobles i per consegüent ta permet! per cada ciutadà unn ca·
conviveoc!a 1 la pau d'Espanya. Quan seta 1 un hortet segons la concep.
O El Jurat ell reunirà tres dlell
Catalunya estigUI situada en aquest cló de Francesc Macià.
més tard, i emetrà el veredic~
terreny que és el que U cal, haurà
que serà lnapel:lable 1 farà publlo
Dlu que les Corts estan gastades
el nom del guanyador, el qual ha~
de fer notar als pobles h!Spàmcs 1 combat enèrgicament Gil Robl~s
d'acreditar la seva condició d'estuque la collaborac!ó amb Catalunya ' a Cambó que són defensors do la
LES ULTIMES CREACIONS EN PERFUMS
diant.
comporta. una. actitud liberal, una tesi contrària pPr raons diferents 1
DE QUALITAT - ARTICLES DE TOCADOR
actitud de franca comprensió res· posades.
CRISTALL FINISSIM • POLVORERES MEpecte als Interessos dels humils.
Posa de relleu a continuació la
ca:efacoló Ideat
TALL DE GRAN FANTASIA
Jo recordo als conservadors I als posició en què estarà la Ll!ga. en In
posseïdors de l'alta Indústria com lluita. electoral vinent que serà una
VALf NCIA, 348 :: THEFUN 73011
als bumlls treballadors afillats a les ¡lluita de Catalunya contra els seus
doctrines socialment mes extremis- enemics 1 en la qual no hi haurà
tes que des d'aquest punt dc vista lloc pels que imitant una tàctica ¡
ESTOIGS MANICURA ULTIMA NOVETAT
tenen el mateix lnt~rés perquè en desprestlgiada volen tenir un peu a.¡
CURSETS
PROPIS PER A PRESENTS
la confusió que ex1st.eiX en el ter1eny Madrid i un a Barcelona i queden
Ateneu Enciclopèdic uSempre A·
de lA politlca es produirà !ata.lment fatalment assentats a les muntanyes
yantll. - Avui, a les VUit de la vetlla,
un desplaçament de les Industries de Sigüenza. sense arribar a una. ban-~
organitzat per la Secció d'Estuò.W
com a les zones de consum, com da ni a l'altra.
Econòmics PoUUcs 1 Socials, de l'A·
ha. ocorregut en altres paisos o bé
,
'anirà a una solució e.>tratlfica.dora
Després d evocar la figura de Lluls •
teneu Enclclopcdic «Sempre Avant»,
~ aquesta solució estratificadora no Companys 1 dels seus amics presos
tindrà lloc la quarta llic6 del curse•
tmposarà als catalans un standnrd com tants altres catalans als prede la Història de les Revolucioru~,
que interposaria. als catalans
als sld1s castellans, acaba fent elogt de
corresponent a la d'Alemanya.
avui procedint del repartiment eqw- la d~ocràcia 1 excit'!' l'auditori
Aquest curset va a càrrec de Frantatiu de Ja riquesa catalana. sinó a constituir-se cada un d ells en procesc Campanyà; per a lnscr1pclolll
sempre
que inerposarla als catalans, als pagandlsteS per a portar a. totes les
tots els dies de set a nou de 1a vetlla,
rics 1 als humils l'standard de ..ida llars I a. tots els recons de la. nostra
a la Secretaria de l'Ateneu. Sant.~. ~
producte de la divisió amb els ml· terra,. no solament l'esperança d'una.
i Rl<'go, 2. Telèfon 35488.
sèrrims hablt¡mts de les zones més victò?a sinó la necessitat de po¡¡a.r
núsercs d'Espanya. 1 per consegüent, tot 1 esfo~ç personal perquò aque:;ta
CONFERENCIES
un atandard de vida que represen· vict.òria s obtingui.
u,\J
ociacló
ldeau,ta Pràcf.lca••.-La
tarla. unn violent. regressió pel nos·
El parlament del ICllyor Rubió,
darrera ll!ç6 del curset de Puerlcul·
tre poble. I les forces d'Esquerra interromput constantment per les
tura orgamtzat per l'«Associac1ó d'I·
que tenen consciència d'aquesta si· ovacions dels reunits, fou premiat
dèallstes Pràctics (Santa Anna, 28),
tuacló han d'anar juntes a l'elecció amb llargS aplaudiments al final,
a càrrec del doctor cosme R<lfe.~
per a situar catalunya en aquest que va éSSer objecte del comentaris
Undrà. lloc a\'Ul, dl.marts. a les vult
terreny que 11 cal, sens perjudici més fa\·orables. t •a rebre el senyor
do la vetlla, i es tractarà el ten1a:
de dcspré.s entrar en la discussió Rubió els encoratja.menta de t.ot.s
cEl desenvolupament del .caràcter I
de detall &obre a'orgaDització de per tal de seguir la tuca a què és
la vida &oel&l dels infants».
catalunya autònoma. Mentre ns. dedica.
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DIMARTS,

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral. )

PREMIS LITERARIS
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Suma an terior ... 111.044'85
Valverde, Leon 1 Quiroga.
269'-

Nicolau M.a Rubió i Ernest Martínez Fer·
rando, guanyadors, respectivament, dels
premis «Ignasi lglésies» i «Joan Creixells»

D'esqueN'a a

Francesc Maru ...... ..... .
Francesca Reye, .. . ... •..
Salvador Alfonso Verdura.
Un grup d'all'Úc.; de la. Cía..
d'Olis Vegetals (9a. vegada¡ ..................
Ego Sum Q.ul Sum. Un
metge català ... . .. .. . .. .
Consol Esteve, a la membna de Mac!à .. . . .. . .. .. .
Maria Esteve, a la membri& de Macià .. • •.. ... .. •
Ramon Serré ... ... ... •..
Dos Fed.. .. ........... .
Jaume Riera ............
Maria Rosa Riera ....... ..
Agrupació d'Esquerra Republicana (2n. district.e
de Cornellà. . . . .. . .. . . ..
Francesca. Esteve ... . . . ...
J. M. Puig Toneslos i la
seva muller .. • .. . .. . . ..
Nitheroy ................. .
Francesc Illa. ... .. • .. • . ..
Enric Sala .. . .. . .. . .. . .. •
Un contramestre 1 el seu
ajudant ...............
Una familia socialista •.•
Teixidores, a la salut de
tots els presos .. . . .. .. •
A!ercè Mfl.s . .. .. • .. . •. • . ..
Gabriel Rota Terrades ...
El nen Emili Busquets ...
Els de la Poca Roba 143
vegada) .............. .
Apolònia Tomàs ... ... •..
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dre~•

•osep M." de sagarra Manuel de Montoliu, Maria Teresa vernet, can• Soldevila I
c4'9
carles Riba, que han format el .turat del Pre ml Creixens
vegada> ................. .
<Foto Centelles.)
F. V......................
El Jurat encarregat de dictam!- vlen obtingut !ufragls les presentaL'obra de Martinez Ferrando va Francesc VIladamat ... . ..
nar enguau) sota 1;... qualitat de les des per Carme Montoriol i Domènec triom!ar per .tes vots a dos de «S u- Fe ... .. • ... ... ... .. ..... .
obres de teatre presentades a con- Guansé.
burbi» de .Xa Ticr Benguerel.
Un grupet d'obrers de les
cu'"S na e~tat compost pe.:S senyors
•••
«L'estudiant de Cervera» d'Alfons
Filatures de Fabra 1
1
Pompeu d!..!U<L, Albert Piera, Mà·
A! aateix lloc, però a les dotze del Mastle• va aco..1segulr la penultima I Coats secció Capses
.1'11.18 Gltreda.. Millè..rRaurell 1 Joan migdia. va actuar el Jurat del «Pre- votació. E.n les nnterlors obtmgueren M
Alavedtl\ secretari•.
m1 Crelxells J93 ...... e<.mpost per Ma- sufragi: illesordre». de Ramon Xu- : 0 · · •·· ............. ..
Ahir a la taraa els esmentats no na reresa Vernet, presidenta, car- riguera; «Muralles de S!lencl•. de Cmc catalans de la casa
es reururc:. a .a ca.>a dels Canonges lea rl.lba. h-.anue. de Monto!iu Car- So:er 1 Robert; <<Quatre gotes de
M. D. <38 vegada) .... ..
eom s'bavla dlt. smó al desp~ttx del les So:óevila 1 Josep Maria de Se- san~. de Josep M. Prou.'l 1 VUa: «So- Joan Gràcia ...... ........ .
cap de Cultura de la Generalitat. garra. La ~rlmcra I el darrer, ac- ta P! cel dels tròpics., de Carner Francesca Blasl ... ... .. .
Alll, desprc. u .ma discuslló m•>lt tuaren, respectivament de pre~dent Rlba:ta 1 «Treu de Miquel Roger t Cmc d'esquerra (13a. velaboriosa, acordaren atorgar el «Pre- 1 secl'etarl.
Cro:;sa.
gada) ............... . ..
nu Ignasi Lg:esias» al senyor NicoLa de:ibera::ió va durar menys
Imbel Blas1 .............. .
lau M." Rubió ! Tudun per la ...eva d'un'\ hor... El seu resultat va ésser
• ••
La filla d'un calderer..... .
obra Un sospir le llibertat». que qualificat com ta IJUilOJ novella de
Marían Torné <quota set.va merè1xcr quatre vot& oontra un l'any 11UnP lona s'atura er el caPelieltem oordialment els dos gu&mana!)
el senyor F. J. VIdal Jové. autor de ma, d'-:-nest M.irtlnez Ferrando. el 1 yac•urs molt especialment el nostre J. Pujades···~·~ i~ rub~rt.;,:i
«L'o~!.& entre ".olumnes», en la vo- qual 111\ estat. doncs: honorat am!J IHustre oolldborador Nicolau M. Ru•
tacló def1nitiva. En les anteriors na.- e! Premi Crelxells 1935.
bió 1 TUduri.
dels nostres germana ...
Josepa, per la salut 1 lli·
bertat dels empresonats
Joan Sunsor .............. .
A. F., a la memòria del
seu germà... ........... .
Tres amics (quota setmanal> .................... .
Familia Font ............
Luses .................... .
M ari a. P"'...l' la salut de
Companys 1 Consellers.
Josefa. a la memòria de
J . Sau ......... ....... ..
Maria, a 1~ memòria de F.
Mactà ............ ·- .. .
Angel Montañ.ès ... ... •..
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En vigllies de N2.dai 1 Reis, els
aparadors de lea llibreries comencen
de revestir un caràcter tot especu\1.
Per uns d!ea., els felx•1cs tractats. le;
Acides uoveHes, les alades poesies
pass·n a ~gon rellbie és la !itera·
tura d'infants aqt.elh que es situa,
vistent. alegre, vlrola1a. optimista, a
pnme¡· pla.
En altre temps era tr!st de constatar que gairebé tot allò qu, ens era
ofert d'aquest carè.cter, solla ésser
escnt 1 unpres en llengua que no era
b nostrll. Els llibres catalans, b~>n
lntencwnats, però excessivament modestos. mancats de tintes brillants
l de presentació tmpressionant, s'abocaven tirrudament a la Fira rutlllant de les diades infantívoles.
Avw això sembla superat. Les editorials que conreen la llengua vernacla tan gala de la aev~t oompetèncla 1 bon il!St. I als aparadors no
manquen. en primer rengle, espien·
dide:J realitzacions, originals o tradUïdes, que deixen la bibliogrnfla

I

••

EI millor present
per a infants

Co ·ieccaó ROND 1

•••

!.'ESPASA TRENCADA
per F. Pineda i Verdaguer. Portada i dibuixos de

Aquesta famosa non'lla infantil
d'Erick Kñstner, traduYda a diversos
idiomes 1 populnritzada pel fUm dt>l
mateix titol. ha representat en la
llteratura ilúantll, més que una tn·
novació. la veritable creació d'un lle-

Martí Bas.- Tema inspirat en les cròniques catalanes,
propi per a lectors de 9 a 14 anys. • . • • • • • • •
~

Ptes.

4

A VENTURES DE 'M ARCEL
per Antoni Jaume. IHustracions en color de J. Altimira. - Assumpte tret de l'observació directa deis
costums i de la psicologia del!! noslres infants de 5 a
I O anys .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. • .. • • .. .. • .. . . . • . Ptes. 4

• CASAMENT DEL NOI SALADRIGUES
per F. Pineda i Verdaguer. Profusament iHustrat. Llibre d'humorisme saludable, adequat per a nois de
tot e!! les edats. .. • .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. • .. • Ptes. 2

SIGFRID
per R. Dalmau i Ferreres. IHustracions de J. Altimira.
Rondalla heroica, inspirada en la llegenda wague-

rian a. • ••• , • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ptes. 2

ib,_ o~eca e nte

OriS

VISIONS DE CATALUNYA
per Joan Santamaria. Tria i rcvisio 1eta per r nutor.
Pròleg de Manuel de Montoliu. Dibuixos de J. Alti·
mira. - Obra recomanable com a llibre de lectura per
a la formació literària i per a conèixer profundament
Catalunyn. . .................. . , . . .. • .. • • • .. • • • Ptes. 4
A totes les llibreries
ED ICIONS MED ITERRANIA
Mallorca, 95, pral. - Barcelona

nere.
1

Es tracta d'uno. novelln d'aventures molt d'a\'UI. L'Emlli és un mmyó
de Neusdts.d, que fi\ un viut~e a
Berlin tot sot. Va a dur uns din~rs
a la seva 1\via. Un cap dalt del t.ren,
s'adorm l el l'eben. S'ena d'estació
f !Comença la encera del lladre: l'«home del barret Iort». La c¡ultJtnlla d'•m
bam de Berlin, com·ert!da en quncirilla. es posa al seu servei. Ac tu: n
de detectius I, finalment, arrepleguen el lladre 1 recobren els dmers.
A tra\·és d'aquesta història com•ixeu la figura d'Emili - que no té
preu - 1 tes dcls altres quatn> detreUns. Crla.tures de debò totes cinc.
W. mare 1 l'àrta d'Emil1 posen, al
Uarg del llibre, una tendresa dc bona llei. La Pony h1 porta l'enj~
sament 'i la gràcia. cEl nci del tel~
font és l'heroi petit. El enol de la
botzina» i el «J)rofcssOD elm vl.sWs
umb una va-ltat 1 amb unn 1\gud!'Sa
impressionant.
L& història duu un ritme rll.p!d
com de ttlm, escrita -en tm e.<~tU dJrrcte, vivaç. amb naturalitat que toca l'emOC!tl 1 la nana alternativa-

ment.
Un esW parlat 1, en ols momcnu

Un d'Avinyó............. ..
Mercè Molas............. ..
ElS•de cads ~nna ..... .
Qufinet •.• ..: ·- .........
Un matrimoni català d'esrra, amb dues nenes
(quota setmanal) ... .. .
Antont Betran Bosc ... .. .
Familia F. S ............ .
p,, A. R. ................ ..

Uns admiradors de mosséh
Jacint VerdaguPr ... . ..
Un g r u p de vulcanlttes
<setmana 22>... •.• .. • •..
M . T. C., al a salut dels

absents ..................

B. Martret ......... ..... .
R. J . Parramón........... .

u·-

o·¡;o
0'50
0'50
0'50

Qulrse Solà ... ... ... ... .. •
A Ribó ... ... ...... ..... .
Francesc Pau 1 Oliva •••

o·5o
0'50
1'-

R . .• •.•• _ ... .........

1'-

2'- UN GRUP D'ESQUERRA
del carrer Creu dels MoO'óO
lers IP. S.) (22.• setm.):
La Tenda ..: ............
2'- Enr¡queta. ...............
3'- Antòma .....................
Vlctón.a ..................
5'- Ci.squeta ••••.•••••.••.••••
Vicenta ............... .. ~
3'- Marieta ..................
6'- Pilar .....................

1'-

LA ACTI VA

1'l'1'-

Hosplta 1 1 65 ¡ 6 9

0'50
Vicenç Coll ...... - · ••• •••

VILANOVA 1 GELTRU:
Avel1 Balldoseras .........
Joan M11Uofré ... ... ... •..
Ramon Carbonell ... ... .. •
Joan Rovira .. . , .. ... •..
'Mngi Solé .............. .
Pere Solé ................. .
Alfred Hucrtas .. . ... .. ,
Joan Solé . .. .. • .. • ... .. ,
Antoni Pljuàu ... •....... .
Joan Albet ............. ..
Antonio Barrueco ........ .

--

1'0'50
2'1'-

l'..,.

Vicenç V1rellt. ... -· ... ...
.
0.50
1'- Fehu Bemardó ... ... ...
0._50
1'- Albert Pelegrl ... ... ... ...
1,_
1'- CriStòfor Claramunt ... ...
1....
1'- R A. ... ... ... ..• ... ... ...
1
Salvador Escofet ... ... ...
2'
1'l 'Rosa Guinovart ... ... ...
.:
1
1'Eduard Figuerola ... ... ...
l'...
1'Joan Juncosa ... ... ... ...
l'...
,_
1'- Jaume Montané ... ... ...
1
1'- Un recader . .. •.. ... •.. ...
l'...
1'l'Suma I segudx ... li9,0oro,

A. A .........•..••.••.••••

r-

~OIERI SS

1'-

Joan Vila ·- •••••• ·- •••
Marcel Gall .............. .
Joan Pau I Oliva ....... ..
0'60

5'85 a 11 ptes. gram.

1-

Ll White .................

e

Pago mes c¡ufl nin ci
!rossos d~ cadenes ~a Pf,.
rellofge, c¡lenf., . ,;,e/:¡Íe~
anells, jOieS , monv. eles. v.f~·

I VISITEU

0'50
050
3'0'50
1'-

~Jfl ~f VfHI l~ t I.,

l '-

1'1'-

PElAI, 8

1'-

1'1'-

e

0'50
O'?Ji
0'25
0 '25
O'bO
0'30
0'25
0'50
0'50

S ION S

en tota men a d'art i eles

2'0 '25

o·5o

JU STI CIA
MILITAR

0'50
1'-

20'-

2'- Lola ......•••••••.••.••••

Antonleta ...... ....... ..
2'- Teresma ..................
F'ernanda ...............
2'- ?.lercê .................... .
Ramona ................ ..
2'- Pilar ... -· .............. .
2'- Simó ...... .............. .
15'5'- LA SEU D'URGELL.
rGRUP D'ESQOER·
2'RANS (5.• ~·egada>:
4'50 :A . Montserrat ... ........ .
5'- · P. J. Pai'ramón ... ... •..
l\L Vilà ..................
R R ......................

10'- R. P ....•..•.•••••••••• •••
10'- F. Ubach ................. .
.7'- M. Sans ................. .
5'- E. · M •.....••••••••.•.•• •••
J . Argelich ... ... .. . •..
35- J. J .................... .. .
R. Rius ............... .. .
12'Ll. Call ..................

Visites
a la tomba de Macià
Diumenge la tomba de Francesa
Macià estigué també molt visitada.
Molta gent, t. com a nota Clll10011,
algunes parelles de nuviS: Andreu
GU 1 Consol Casamitjana, M1quel
Fernàndez 1 Josepa Juncosa, Jooep
Rull I Carme Ferrer. Tots ells ana.
ren a la tomba de l'AVi a dipositar
el ramell del nuvmtge.
No hi mancà Pepe Alba 1 Emllia
Climent, amb diversos elements de
la seva companyia de comèdies. Alxl
mateix, unes dones de Sabadell por.
taren una gran gulrnalda de bronze.
La tomba quedà plena de non.

INSTRUCCIO DE DILJGEN·
2'CIES
0'50
El jutge, comandant senyor JOiep
0';>0 Urrutia, ha començat a Instruir di0'50 ligències pel robatori que tingué lloc
a la bateria de Bonavista.
1'-

0'50
0'50

o·so

0'50
0'50
0'50
1' 0'50
1' 0'60

A LA PRESO
El senyor Penynlver ha ordenat el
reingrés a la presó, de Fèlix Canyes
López, processat pels rets de Manresa, al qual U ha estat retl..rada la
fiança que s'haVia dipositat per a
gaudir de la llibertat provisionaL

0 '50

I

O''l5
0'50
0:)0
0'50
1'o·~o

0'60

739Q

\¡

\~

~·

,l'•

Conferència de Car·
les Pi i Sunyer

Aque:,t és el tema de Ja conferèn.
cia que donarà a la Cambra dei
Viatjan., t:orredors 1 Representaota
de v ta~unya, Claris, 6. pral. l'honornble ah:alde popular de BarceloCarles P! sunyer.
La rellevanL l.)ersonalitat del .;011·
' teren"isnt I el t.e1 a elegtt mereixen
' tota ls. nost-a atenctó. per la qual
' cosa esperem Ja màxima concurrèn·

~

v.; -

1'-

2'- J. Salvat ..................

Telèfon

de Catalunya

1'1'- UN BON LLIBRE es EL MILLOR
1'PRESENT
0'50
0:.!5
'

P. Argelicb ... ... .. ...... .

BADRINAS MO BLE S

A RESOLUCIO DEFINITIVA CIAGCNAL, 480
El jutge senyor Capdevila ha passat a l'auditor les causes nimlero 537
El Comerç
contn.. Eda Orbanl i 609 contra el
suec Stenu Braathers, ambdós pel
suposat delicte d'espionatge, per tal
que re.c;olgui en de1in1t1va.

ci&

fURTifNYSA~~s~~~!.~

EI llibre del dia

HOSPITAL, 32 • Telèfon 12301

NCORES I ESTRELLES
per

JOSEP M.A DE SAGARRA

Sucunala:

\

LES SARDANES

Premi Folguera 1935

Aquesta entitat, conjuntament amb
l'Orfeó Gervasienc, ha organitzat un
UN MAGNIFIC VOLUM AMB BOIXOS d'E, C.
extraordirutrl festwal dedicat al Nadal. el qual tindrà lloc al seu estatRICART. EL MILLOR PRESENT DE NADAL!
ge &octal <Babilònia, 2) el propvinent
dia 26, diada de Sant Este\•e a la
tarda.
'
Preu:
El progran1a està integrat per la
lnter,retacló de diverses obres populars nadalenques i també de trag.
Administració i venda:
ments del grandiós oratort «La nit
de Nadal», del mestre J. Lamote de
Grignon, i l'«Allelufat, de l'oraton
del Messies d'Haendel, interpretats
3, Ronda de Sant Pere, 3
per la massa coral de l'Orfeó Gervaslenc. que tan encertadament dlrlgelx el mest re Ernest Cervera.
.
.
1
El prog-rama acabarà amb una inde dlà.lrg, tot t eatral. ra qualitats bab1ecat. gua.tant una beutat asse- 1teressant audició de sardanes la
mateixes que té aquesta t..raducció guda i blincadiSsa, de les que estan qual serà interpretada per la • bla
catalana.
" IJ moda.
Emportum.
co
subrotUem l'edl.dó catulana que
-V
!ptor c.avant la nova Eros/
ens dóna «Edltorlal Joventut». 1-"or- · - osplrà Ull veterà plonujcr, admirador, eucara, de 1es opulentes Ven.:ts
mat gran d':llbum, tl})Oóra!ia nt>ta, de ta vjnt-i-cinc anys.
exceHent. pagmes nmb les aúllors fo• • •
tograftes del fllm 1 els d1bulxos
-St;?nbla que participen. en. la
((f. C. METROPOL ITANO DE
Iguals de l'edlci:) alemanya. que són e >S.Sa.» -u1u pintors de cartagena.
una. delida.
-4?!eu, done!!, que el# pintors d'act BARCEI..ONA, S.A. (TOANSVEhSAL)
A petició de diverses Empreses
J.
no p¡n&en res ...
que han palesat. llur Interès de poder
•••
A la f)etita localitat de Jaslo, a prendre part en el concurs obert per
Polònia, el municipi ha pre1 l'acord aquesta SOcietat per a la construcció
de w apa¡¡ar mai l'entlumenot J1Úoo de quatre cotxes motors. anunciat
en el UuUl u o1 1·ct 1 d la
-No lLeu tret la «urosw»1 - 1JrC· blic, per tal de ter economies.
e
Generau.
t • de Catalunya
!a a ela Gaseta
dc
gunt4vcm a un sfgnlflcat polític. de
Sembla que el! 1omal1 dels tan~ Madrid
delS dies 10 1 17 d 'octubre
la nostra cl~da.
ler:~, ptl1arten més que el fluid. Pot- darrer, I el termini del qual per
8
-No m'ln~ressa la «grossa». El ser serà 1ler aiXò matel.:r. que veiem presentar proposicions expiraria a 81
aue m'obsessiona és u,, reintegra- moUca vegade• 'encelO.! els lium. dels del cor.ent mes. s'ha acordat ooncement. Veure Catalunva Tcfntegrada nastre3 cCZTTerl. en ple dits.
dir una pròrroga d'un a:tre mes, que
al eeu r6gtm a11.tonómic.
•••
acabarà el 31 de gener proper.Es :nanUt~ cert professor Dara, hfndtl, sot•••
tindran en la seva totalitat les con«L•escriptor davant la nava Era11. té que Homer va plagiar els aeus dlciona facultatives 1 econòmiques de
Aquut és el titol d'un article assaig poemes de lu !A!lles cpopcie 1 "~ Ics Bases, amb la interpretació inS::del camllrada Sol. Hom el llegctr i crttes com el c;Ramavana» ...
rlda en els propis p eriòdics O!lclals
Sempre ••arnem cregut en la gran-- el dia lfl del wr.ent m~Barcelona
come11tu a la tcrras3n d'un cajè.
Amb aquestts 1.u1n rtmCirca com un desa llo .. tèrlca. Però Gl.:ró (llU tlglll
23 de desembre del 1935 - El ge:
tamós poeta comediógraJ, està em- un rlagiari ú oosa... Da.ra.
rent: Jaume Fanés.

8 pessetes

LLIBRERIA CATALONIA

ANUNCIS OFICIALS

j

ECOS

SALMERON, 133 • TELEFON 742113
ReWI: FORTUNY, 17 • TELEF. :l'll
Mantega frtlllca - .Flambrea - Lloo·
ganl- de la nostra fàbrica de Vtc.
Xampany M.ont-.lo'errant, Rèserve,
Dou)., Oeml-aec, Dry • LJcors: Char·
tl'euse - Wblslty Blaclt & White •
Con7ac Courvolsler Napoleon.
i'orrom de tota mena
Tramea de paq ueta a provlnc1ee I
estranger
Cllltellea per a presenta

Els amics dels
diners dels taxistes
Ahir foren dos els expoliats
V1ctor Gómez serrana estava al
carrer d'Urgell. a prop del mercaL
Sant Antom, esperant que al~
llogués el taxi que mena. qllllll es
presentaren tres mdlvtdus que el~
ren anar fins al carrer del con:;
de Cent.. Ja reia comptes del
na dels dUler¡¡ que pujaria el VIS oUquan, en esser a un lloc torca sseu
tan. Wl cle!S ocupants es posà 8 1llà 1
costat i, ,.. .:.:· , _ :- rescorco •1
11 prengue 50 pessetes que dui& .,
damunt.
Oomcz Serrauo protestA que ro~
sln a un obrer, 1 afirmava q~t: ~
'(XldrUl m dinar. car allò que ~
vien pres era tota la seva ro I U
.f..J.s lladrt.eots es commogueren can·
deixaren set pessetes. 1 es te:en tl'i·
dUlr a la plaça de catalunya, 00 &Dlb
xaren j abandonaren el taxiSta
les se\·es reflexions.
poc
• - A la plaça de cawtunya. ~..
d<>""'r"'~
de
Ics
tr~s
de
la
m.aw;'!';:
- ..... =
~
1Jog.......
del dlumenge tres indJvld~ à r,Jartl·
l'automòbil al 'XOfer sebasU n que
nc-¿ 1 Jlm~n"Z 1 11 ordenate
esser ,¡
tirés cap o. Can TUnis. En
coll&:
Morrot el feren parar l rescor IJ
rren. mal gmt les seves Pft~~e I
prengueren SS pessetes. e r 8 duiao
algune~~ joies de poc \':llor Q~esca~
Comesa la seva. malifeta s
ren camps o. traves.
, , 'IJ 'J.¡
t.! • 1 ' • ftr ' J 1 1 • / ' •, •· •
~·
'I ' • • • ' ·
'
,_. ..•• · ~. • • • ~ N,.,
'#

d:

que[;;

4

j,. .,. ' .

'

C'ontitet·ia N A . f!ijA NA • Fi'\·eller, t.J

•

Re publ i cà~

60'-

1'60

A. C. A ...... ·~ ....... ..

P. Argelich ••• ••• •........ -'

B . Agu.ila ..................
A. A ................... ...

0'50

33'50 UN OR UP D'ESQUER·
RANS DE LA CASA
25'NEBODA O E BALTA·
SAR GARRIGA:
100'2'- Antoni Nadal .......... ..
Pere Laufer ... ......... . ..
2'
2'- Josepa Carreras ... ... .. •
Alfonso ............... . ..
2'- Francesc Fernàndez .. • .. •
3'- Garriga ..................
Mora. ...... .............. .
6'50 Jaume ................. .
1'- Agustí .................... .
1'- Pau 1\la.ngrané ... . . • .. ...•
0'25 Pere ValL~ .............. .
Antoni Vila .............. .
3'- Cosme .................... .
1'- Un desconegut .......... ..
2'- Manuel Montasó ... ... •..
Antoni Lòpez ......... .. .
Filomena. Andreu ... .. .
s·- Canaelària
Teixidó
10'10'- Angela Salvadó ... ... . ..
10'- Muuda Franquesa ... ...
Margarida .......... ..
Mercè VIudes ... ... ... ...
16'50 Mercè Cervera ... . •. •..
15'- Una desconeguda ... . ... ..
Gmesa Fernàndez ... .. .
4'50 Francesca Prats ... ... .. .
5'- Lola Htll;tale .. . .. • •.. .. •
2'50 Josep Boronat ... ... .. . . ..
Teresa R.oselló ... ... ...
2'50 A. G ................... "'
2'50 Haruon Ferret ... ... ... •..
1'- Ricard Alemany .. • ... •..

0'50
0!>0
1' 0'30

F. Cochet ...
18'2'-

C. R .................... ..

x ........................ .

infantil catalana al lloc que 11 pertoca.
Enguany, Editorial Joventut, e.
A.», ba batut el record en aqu¿st
sentit. Sense rondejar les seves colleccions castellanes, lla tingut la gentUesa de prodwr en català i a tot través dels seus Ulls, de la seva sorluxe llibres com els que anem a co- presa 1 de la seva vivacitat.
¡:;· .ntar.
En aquest segon volum, Blbi veu
lli. seva ciutat, coneix 1 tracta Goe•
the 1 Hanptmann, fa carreres d'esContinuació de 1Blbb, la. història. quia, vol aprmdre el xinès, veu com
de la uoleta dant-sa. de Karin Ml· treballen el vidre 1 les pedres prechaelis, que expuca amb cartes al cioses 1, al capdevall, s'embarca. El
seu pare un VUlge meravellós pel seu seu pare l'espera. a M..·useUa. Com
pais, ens oferel't «El gran viatge dt: çue no pot escriure méa cartes, s'aBibb, en la impecable traducció ca- caba el lllbre.
tal!Ula de Ramona Roset.
Cal, per a llegir amb tota la deUEn el seu gran viatge, Blbl con- cia aquest •Gran viatge do Bibb, cotinua. corrent món I escriu cartes nèixer el primer volwn que té editat
al seu pare. L1 explica el que veu també «Editorial Jo;·entut», en la
I sap dir-h amb tma gràcia I una traduccló de Manan Manent. Es en
frescor mcomparables. Les seves car- aquest primer volum que farem la
tes 1 eh> seus ditrJix•..lll - fem-nos la conetxença de Bibi per a poder-la
illusió, per a complaure-la, que són seguir amo mes connança.
d'ella. - ens donen tot un pals, a.
L'edició d'cEl gran \'let~ de Blb•>>,
quJ en.'! ofereix <<Editorial Jo\·entut».
és. tipogràficament, meravellosa. Els
innombrables dibuixos a la ploma.
rwa de suggestió 1 d'mgenuïtat, que
omplen les seves p~gines I les làmi·
~:es a tot color, que són un proc11gt,
fan d'aquesta obra el gran llibre de
p1esent.

Un grup de mecànics socialistes (10 vegada> ...
S. Tnadó Prats... ... ... •..
A la memòria de Sofia 0\ez
1 Agost <Sa. vegada> ...
Olesa de Montserrat. eo.
mitè d'Acció Polltica del
Cercle Federal Democràtic Obrer .............. .
Fnmllla .Espanya .. • .. • .. .

6'- U N G R O P DE TEIX!•
DORES DE LA CASA
li'CASACU BERTA de,
Gràcia:
1'- Maria Pedra. .. . ... •.. •..
1'- V1ccnta Zaragoza ... ..... .
25'- A rua Rebull •.• •.. •.. •..
1'- Ducs Ferreras •.• .. • ... ...
1'- E. B ...•... ,,, ••••••••••••

LLIBRES PER A INFANTS
«El gran viatge de Bibí», per Karin Michaelis, traducció de Ramon
Roset
«Emili i els detectius»,
novena per a la jovenalla d'Erick
Kastner, traducció de Melcior Font
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Els etiòpics es manten.e n a / 'ofensiva

Les seves tropes han pres posicions a sis quilòmetres d Akxu111
1

A Pa ris diuen que Espanya podria aprofita r la situació internacional u
o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El ministre d'Estat espanyol afirma que el Govern no ha
contestat la nota anglesa
Eden pensa presentar a Mussolini el front de les potències consultades per a obligar-lo
a acceptar una solució --- L'ambaixador italià a París ha vi·
sitat Laval i ha manifestat que el Duce estudiaria unes proposiCions de pau
També sembla que ha preguntat si es
dóna realment per mort el Pacte Laval - Hoare
LES NOTICIES ITALIANES
DEL FRONT NORD SON
1\IES AVIAT FAVORABLES
ALS ETIOPICS
Asmara, 23. - Les forces Italianes
ha,¡ emprat nombrosos aeroplans a
l'ala dreta del tront nord per tal de
refusar els atacs abissinis que constitueixen una greu amenaça per al
tlanc italià.
Hom sap que les operacions ocup en una gran extensió; però no es
tenen detalls.
Dos fets són clars: que Mai Timenet, gual del riu 'l'akaze, està encara
a poder deiS abissinis, PUIX que els
etiòpics han declarat que aquell gual
ha estat bombardejat pels italians, 1
que el nombre de forces de la cavalleria abisslnia és cada dia més gnn
a l'ala. dreta.
L'avlacló italiana informa novament que ba bombardejat forts desU\caments de cavalleria etiòpica.
ELS ETIOPICS ATAQUEN
ORDENADAl\lENT, DIUEN
ELS ITALIANS
Asmara, 23. - Segons declaren els
cercles militars, el darrer atac abissini a la ciutat d'Addlabi estava. perfectament organitzat.
Les forces metropolitanes i els askarts tlgueren grans dificultats per
à rebutjar l'enemic, que va escometre
diverses vegades amb gran coratge.
NOTICIES ITALIANES SOBRE ELS BOMBARDEIGS
AL SUD
Mogadisclo lSomàlia italiana), 23.
- (D'un corresponsal). - «Les forcep d'aviació italiana. han bombarde•l at, per tal d'impossibilitar l'avanç
etiòpic diversos contingents de l'exèrcit del Ras Desta, que es trobaven
al llarg de la. vall del riu Juba.
Els avions italians realitzen tots
els dies vols de reconeixement i bombarciegen els contingents de tropes
etiòpiques que descobreixen. Els abissinis fan les marxes durant la nit
per a. evitar els efectes d'aquests
bombardeigs.»
El corresponsal esmentat diu el segilent:
«Ahir vaig presenciar, des d'un pujol de les immediacions d'Uladdaje,
un d'aquests bombardeigs italians
sobre un campament etiòpic. Seguidament de caure les bombes explosives s'aixecaven grans columnes de
fum, mentre les bombes incendiànes
encenien les tendes del campament
1 l'herba dels arbustos propers.
La Caserna. General va informar
després que, en el bombardeig, haVien mort molts combatents i gran
quantitat de bestiar destinat al proveïment dels soldats etiòpics.
Els italians afirmen que han pogut
dominar totalment una zona. de 47
tnllles més a.l nord de les seves linies, com a conseqüència de la labor
r ealitzada per les patrulles d'explor ació 1 vigilància i els grups de soldats lndigenes «dubats>>, acostumats
a la guerra de guerrilles.»
ELS ALTS DIGNATARIS
DE L'ESGLESIA ETIOP ICA
ABANDONEN ADDIS ABE·
BA PER POR DELS AVIONS
Addis Abeba, 23. - Aquest han
sortit d'aquesta capital, l'«Abuna» o
cap suprem de l'església copta d'Abissínia i altres dignataris d'aquesta
església que se'n van cap a un monestir de l'interior del pals, el nom
del qual es manté en el major secret.
Hom creu saber que la. marxa. dels
caps sacerdotals s'ha efectuat després de molts precs del Govern, que
semblen tenir fonament en el suposat bombardeig aeri d ' Addis Abcba.
ELS ETIOPICS SON A SIS
QUILOMETRES D'AKXUl\1
Addis Abeba, 23. - De font autor itzada es declara. que els etiòpics
no sols mantenen la. possessió dels
terrenys conquerits aquests dies a l
front nord, sinó que prosegueixen
lentament, però segurament, el seu
avanç cap a Akxum. Les avantguar·
d es etiòpiques es troben ja només
a sis qullòmetres de la «ciutat santa».
Al front meridional la calma és ababsoluta en els dos bàndols.
1\llNVEN LES OPERACIONS
DEL NORD
Addis Abeba, 23. - Les noticies rebudes, avw, del teatre de la. guerra
permeten constatar que els combats
que s'han vingut desenvolupant durant alguns dies al front septentrional, han començat a reduir-se gradualment, fins a convertir-se en acclons militars aïllades que és la. tàctica que aconsella l'alt comanda-

ment abissini, sense perjudici que es
desenvolupi alguna acci6 de gran envergadura quan s'estimi convenient.
LES TROPES D EL SUD
REBEN ARI\lES A TRAVES
DE LA SOl\IALIA ANGLE·
SA I DE KENYA
Addis Abeba, 23. - (D'un corresponsal particular). - Torno molt
impressionat del front sud. M'havien dit que l'organització etiòpica
al front meridional era molt inferior a la del front del nord. Podrà.
ésser que sigui aixi; però, el que és
cert és que l'organització del sud
és exceHent.
He pogut constatar, per exemple,
que les tropes de reforç que se'n van
cap a les posicions que els han estat assenyalades a la bestreta al
front sud, no sofreixen l'error ni d'un
sol quilòmetre en la. marxa.. El més
notable és que van equipades amb
armes antigues, però en diversos llocs
prèviament convinguts, es troben
amb caravanes que vénen de la Somà.lia anglesa 1 les proveeixen a
bastament de metralladores, fusells
1 municions, a més d'instal:lacions
sanitàries.
Aquests contingents de reforç es
col:loquen invariablement sota el comandament del «dedjamatch» Ababa, germà del famós Ras Desta, gendre del Negus.
També arriben constantment armes del Kenya 1 del Sudà anglo-britànic.
ELS ETIOPICS HAN ORGANITZAT EL FRONT SUD
Mogadisclo, 23. - S'ha. sabut aqui

que els avions italians han advertit
la presència d'un altre important exèrcit abissini a la vall d'Errer, disposat a. tallar el carni a les forces
italianes que intentaran avançar cap
a la llnia Djijiga-Harrar. Aquestes
tropes es troben perfectament equipades i proveïdes de queviures i posseeixen gran quantitat de municions,
perquè fa pocs dies que reberen di\'ersos centenars de caixes que contenien cartutxos d'infanteria, procedents de Berperà d'on esperen 150
camions automòvlls adqtúrits a Anglaterra pel Govern etiòpic. En tot el
front sud, els abissinis han installat
una xarxa d'estacions T. S. H., gràcies a les quals els comandaments es
troben constantment en
contacte
amb el ministeri de la Guerra.

ren que les respostes de Iugoslàvia,
Grècia. i Turquill han estat favorables. Pel que respecta l'actitud que
pugui adoptar Espanya, el «Sunday
Times» diu que a. Pl!oris s'accepta que
Espanya ha contestat afirmativament
al requeriment britànic. Afegeix a
aquesta noticia un telegrama de la
United Press, datat a Paris, en el
qual r elata. que el President d~l ~on
seU, el ministres d'Estat, el d Hisenda. i el senyor Cambó, es reuniren
la nit del divendres dul'ant més de
tres hores.
ceSi la situació internacional s'agreugés -continua el missatge- la
dissolució de la Cambra es retardaria 1 es r ealitzaren gestions encaminades a extirpar les dissensions partidistes».
L'<<Evening News» diu que existeixen
dubtes sobre la possible col:laboració
d'Espanya.

Per a cistelles, caixes adornades

Torró de Crema
CREACIO DE LA CASA

El segon aniversari de la
Demà. es compliran dos anys de
la mort del Primer President de la
Generalitat restaurada, En Francesc
Macià. Malgrat del temps transcorregut i de les moltes coses que després do ~ 1. sev~ mort han ocorregut
a. la. nostra terra, el record del
venerable cabdill resta. a la memòria 1 al cor de tots els catalans.
A la nootra redacció des de fa
uns dies es reben gran nombre de
comu•ucacions i visites de ciutadans
i entitats de Barcelona i de Catalunya tota que ens notifiquen que
demà, dia que es compleix el segon
aniversari, faran acte de presència
a la. Plaça de la Fe on reposa la
despulla venerada. Tot fa esperar
que el nombre de corones 1 rams de
flors que s'hi dipositaran seran
enormes.
LA HUMANITAT -no cal dirh o- s'associa amb la més gran devoció a. aquest acte i demà al maU
èipositarà la seva corona de flors
amb les llaçade:; catalanes com a
record simbòlic de les llibertats de
Cataluny' que ell sabé reconquerir.

•••

A ATENES EXISTEIX GRAN
INQUIETUD PER LA SITUA·
CIO INTERNACIONAL
Atenes, 23. - Existeix gran inquietud
davant el curs que prenen ela esdeveniments internacionals, inquietud que
es reOexteix en ela comentarla de la
Premsa.
Entre ela cercles governamentals ea
manté la més hermètica reserva respecte
l'actitud a adoptar per Grècia en el cas
d'un conructe a la Mediterrània. S'ha pogut saber que al ministeri d'Afers Es·
trangers s'estudia molt seriosament la situació en constant contacte amb l'Estat maJor general de les torces de l'Aire,
mar I terra,
De font autoritzada es desment que
l'ajut eventual que Grècia hagi de pres•
tar a Anglaterra hagt motivat •el lllurament d'una nota anglesa al Govern d'A·
tenes.
El general Eustaqui Gómez·
De la mateixa font s'Indica que el
ministre d'Anglaterra a Atenes, en la se- germà del dictador de Veva visita al president del Consell 1 al
EL MINISTRE D'ESTAT ESPA· assout conèixer alguns dels arera interes- ministre
d'Afers Estrangera, es limità a nezuela mort, ha intentat
NYOL, NO NEGA QUE S'HAGI sants que foren tractats en la reunió ml· informar-se
sobre els punts de vlata del
REBUT LA NOTA ANGLESA, 1 nlsterlal.
sublevar-se
Govern grec en relació amb l'actual sl·
PERO DIU QUE NO m BA
El senyor Martlnez de Velasco ha do· tuacló internacional,
ES DIU QUE EL GENERAL HA
PERILL FINS EL 20 DEL MES nat compte als seus companys del!¡ ter·
MORT I QUE HI HA MORTS I
DE GENER
mes del tractat comercial I el comple·
FERITS A TOT EL PAlS
Madrid, 23.-Els mlnlatres, com obeint mentarl, firmat el ~abte pel ministre
Puerto España, 23. - Per notia una consigna, s'han mostrat avul re- de Comerç trancés M. Bonnet I el mlnla·
eles rebudes a. aquesta. població 1
servadlsslms en soHicltar d'ells unes no- tre d'Estat espanyol senyor Martlnez de
que h an pogut escapar a la rigorosa.
tes llmpllatOl'les <tel Consell celebrat· Velasco. El tractat és altament beuen- Papers pintats moderns, ARCS, 6 censura. venezolana es sap que a. Caaquest matl a la Presidència. No obs- clós per a ambdós patsoa, I el Consell,
racas i en altres llocs de Venezuela
tant, 1 malgrat aquesta reserva, hem ll proposta del seu Prealcte'tl\, acord~ tes'han produ'it greus successos ocalicitar els senyors Maxt1nez de Velasco 1
ANGLATERRA FARA PRES· sionats per la lluita. entre generals
Chapaprleta per l'encert amb qu4 han
SIO A 1\lUSSOl..INI Mm per a. disputar-se el pOder.
Segons aquestes noticies, es suportat a cap aquestes gestions comerLES
CONTESTES DELS ES- blevà
cials amb el pals ve!.
el genel'al Gómez, acompanyat
TATS
CONSULTATS
Succintament el senyor Mart!nez de
d'altres catorze cap I oficlal:;, amb
Paris, 23. - Segons s'afi~ma als els quals intentà assaltar l'edifici
EDEN HA ESTAT HOME· Velasco ha donat compte de les negocia·
NAT MINISTRE D'AFERS clons empreses amb Mèxic, Turquia 1 cel'cles ben informats és poss1ble que del Govern.
Els sublevats es proposaven apoIugoslàvia, per tal d'arribar a un conveni tan aviat com Anglaterra tingui les
ESTRANGERS
comercial.
contestes de tots els països, àdhuc la derar-se a la. força o matar al nou
Londres, 23. - Ahir a la tarda.
governador
de Caracas, general OaDesprés, el ministre d'Estat ha parlat d'Espanya, Eden defineixi púb~!ca
fou facilitat un comunicat oficial de la situació Internacional 1 del con- ment en una de les pròximes sess10ns lavia, però trobaren resistència per
que escaridament deia. el següent:
Oicte ltalo-et!op, del qual es tenen no- del Consell de la. Societat de Na- part de la guàrdia. del palau, la qual
«El r el ha aprovat el nomenament ticies més satlafactòrles, Ja que fins el cions l'actitud d'aquests paYso.s. An· féu foc contra els assaltants 1 resuldel senyor Antoni Eden com a. mi- dla 20 del mes vinent que es reunirà el glaterra advertirà alxi a M~lini tà greument ferit el general Gómez
nistre d'Afers Estrangers.»
Consell de la Societat de les Nacions 1 de l'existència. d'un front comu in- mentre eis altres militars que l'as'examinarà la situació del problema In- ternacional fermament determinat companyaven queien presoners.
S'assegura que el general EustaLA PR EMSA ITALIANA HO ternaclonal, no variaran les clrcumstàn· que el conflicte colonial d'Africa de
qui Gómez ha. mort a. l'hospital de
CONSIDERA UNA PROVO· eles.
l'Est no s'estengui a Europa, a. con- la
presó de Caracas a. conseqüència
Els mlnlatres amb ela quals hem par· seqüència d'una. provocació guerrera
CACI O
de la. ferida. rebuda. durant l'assalt
Roma, 23. - Els comentaris dels lat aquesta tarda, han negat que en el a la Mediterrània.
palau del governador.
Consell d'aquest mat! ea tractés de la
França s'ha. sentit esperonada. p~r al Altres
periòdics al nomenament d'Antoni nota
noticies rebudes a Puerto
que es diu ha enviat Anglaterra al les paraules pronunciades
Eden per a substituir el ministre di- Govern
per
ru.r
diuen que el dia 17 d'aquest
missionan anglès d'Afers Estrangers comptar espanyol per a saber al podia Samuel Hoare en el seu discurs de España.
amb el nostre ajut en cas d'és- la cambra. «Ni un sol vaixell, ni mes es produïren greus successr.&.. a
senyor H oare, continuen essent molt ser agredida.
han negat ela ministres una sola màqUina, ni un sol home Maracaibo, on sortiren les tropeS' -nl
violents. Tots els periòdics declaren la POBBlblUtatNoque
la nota anglesa hagi no han d'ésser mobilitzats per cap carrer. Hi hagueren diverses topaque tal nomenament «demostra que estat rebut pel senyor
Martlnez de Ve· altre membre de la Societat de Na- des 1 resultaren 7 morts i 15 ferits.
Anglaterra treballa per tal de fer lasco,
A Caracas també hi hagueren maesclatar la guerra.».
clons», amb la qual cosa. destacà nifestacions populars, però es descoELS FRANCESOS CONSIDE- Hoare
que solament Anglaterra cor- neix sl s'hagueren de lamentar desREN QUE EL COVENANT NO
ELS OBLIGA A TANT, I CON· ria el perill d'un atac d'Itàlia. «en gràcies.
un
gest
de desesperació». Això és
SIDEREN TAMBE QUE ES L'O·
CLINICA MENTAL
CASIO QUE ESPANYA PLAN· cert pel que a França es refereix. La guerra amb el Japó és
(Torre de campdera)
TEGI LA QUESTIO DE GJ. Aquest pais no ha mogut n1 un sol
vaixell dintre o fóra de la. Mediter- rnevitable diu el president de
BRALTAR
A LLUKET UE MAlt
GIRO. ' •
Paris, 23. - Segons totes les informa- rània, ni ha fet altra cosa que enNA · TELEFON 10
clons recoll!des als cercles responsables, fortir la vigència del seu ferrocarril Ja Com1ss1ó d'Afers estran·
Per a l'asslstencta dels malalts
França contestà afirmativament en OC• d'Addis Abeba a Djlboutl. Els obsergers del Senat americà
nerviosos, mentals I toxicòmans
tubre a la demanda britànica d'assis- vadors militars de Paris saben que
d 'ambdós sexes
Nova. York, 23. - Recentment, el
tència a la Mediterrània, en cas que tos ni Itàlill ni Anglaterra. no han deixat
Metge U1rector Kesldent
atacada la flota anglesa; però es desco- de seguir mútuament els seus movi- president de la. Comissió d'Afers r:sDoctor Bernat Carreras
neixen els termes d'aquesta contestació, ment en la taula d'escl!ocs italiana. trangers del Senat, senyor Paittman,
pron-.mcià un sensacional discurs, tn
perquè mal no ha estat publicada la re&el qual anuncià com a inevitable
posta francesa del 26 d'octubre. Després
una. guerra entre el Japó I els Esdela discursos pronunciats recentment a
•
tats Units, per pretendr., aquell palS
la Cambra <tela Comuns, és de presumir
exercir una. absoluta hegemonia, n'>
que la contestació de França no hagi
solament al continent asiàtic, sln~
estat fln.s ara complidament satisfactòàdhuc al Pactfic, inoloint-hl, per
ria. El que pot afirmar-se de França és:
PROVEU EL NOU
HAN ARRIBAT VUIT TO· Primer, que el Govern de Paris no consitant, les illes Hawai.
N ES D'OR ITALIA A PA· dera com automàtic l'aJut previst en
El senyor Pit tmaa ha reaflrm&t
RIS
l'article 16 del Pacte, sinó que aquest Pa de Gluten «PERFECTE» novament aquelles manifestacions, I
aJut deu, segons els Informes, anar con- EL MES AGRADABLE DE TOTS ha dit que àdhuc es troba disposat
Par .s, . - Se sap que han arri- dic!onat
a repetir les seves manifestacions c.l
per negociacions prèvies entre
bat a. Paris divuit tones d'or proce- les
ELS F.INS AH.A CONEGUTS
nacions que són membres de la LUga.
saló de sessions del Senat.
dents d'Itàlia, la qual cosa consti- Segon,
En aquestes segones declaracions
que un concert d'aquesta indole Dl.MANEU MOSTRES - tueix a judici dels tècnics, el pri- entre França
Anglaterra solament, per PA I ,RODUCTES DE GLUT EN el senador PiLtman ha expressat la
mer simptoma. que han començat al cas concret1d'Itàlia,
seva. opinió sobre que s'Imposa com
podria ésser cona tenir erecte les sancions finance- siderat per aquesta última,
com un acte
ll. necessària una demostració glob1l
GLUTINERIA
res decretades contra aquell païs.
de la potenelalitat dels Estats Units
poc amistós per
qual cosa l'actual
L'or ha vingut en dos vagons concert ha d'ésserlaentre
més potències.
I de la Gran Bretanya. al Paciflc, pe;:
especials de l'exprés de Roma, sota França, doncs, no nega els principis del
tal de contt>nir els desigs expansiouna. rlgorissima vigilància armada. Pacte, però ta aquestes dues observanlstes del Japó.
Els llengots foren traslladats amb clons que han adoptat el sistema coHec- JOAQUIM COSTA, U, I DIPOSITS
una in1portant escorta al Banc de tlu de Ginebra. Per alltò el Govern lta·
T ELEFO N, 13973
Les Lligues patriòtiques
França on quedaren tancats a les llA ta aquesta pregunta d'ara 1 d'aqul
caixes fortes dels soterranis.
les gestions diplomàtiques angleses.
a França
Aquest or és destinat per Itàlla.
Seguelx afirmant-se que mentre TurEL SENAT DISCUTEIX LES LLEIS
a la compra de mercaderies a l'es- q\úa, Grècia I Iugoslàvia Ja han contesUn
fet
estrany
a
Cuba
DE REPRt:SSIO
tranger.
tat, continuen a Madrid lea negocia·
L'Havana, 23. - Sis condemnats a
Paris, 23. - A les quatre de la
El preciós metall ha estat tramés clons.
presó
perpètua.
que
eren
trasllad'lt·S
tarda,
enmig d'UlL atmosfera de
a Paris pel Banc d'Itàlia, que semEs posa de relleu que tela molt de a. la penitenciària de l'illa de Colba, gran expectació,
ha començat al Sebla com ~I hagués desobeït conside- tempa que Espanya no ea vela davant s'han
llançat
al
mar
amb
el
propò3it
nat.
el
debat
sobre dissolució de 1es
rablement el corner; exterior d'Ità- una ocasló tan oportuna per a suscitar de fugir. Tots sls han estat devoorganitzacions
feixistes.
Com hom
lia com a conseqüència de les san- qüestloD8 nacionals d'Importància excepen comptats minuts per uns recordarà, la Cambra. ja ha aprov 1t
clons, 1 reduei.A aixi les seves divises cional, ja que aquesta ocasió es reputa rats
tres lleis sobre aquestes organitzaestrangeres, per la. qual cosa ha ha- com a molt adequada per a conèixer fins taurons que seguien el vaixelL
clons, tlnent;a d'armes i publicac.ó
gut de trametre l'or.
a quin punt està Espanya obligada aud'articles incitatius.
tomàticament en el caa d'un conructe
Al banc del Govern hi havia el
EN CAP CAS NO FALTARA europeu a deixar el seu territori lliure a
senyor Lava! I nou ministres més.
P ETROLI A ITAL IA, DIU EL la nació agredida.
Una immensa multitud es troba\a
En alguns cercles parisenc. es conDarreres novetats ena
VICE-PRES IDENT DE LA
estacionada. davant el Palau LuxemCANUSERIA,CORBATER~
COMPANY IA ccSTAND A RD sidera probable que aprofiti l'ocasió per
burg;
però gran quantitat de guàra parlar de Gibraltar en el llenguatge
OI L COMPANY »
GENERES DE PUNT, IM·
dia. mòbil I tJQ!Icia s'ha. encarregat òe
diplomàtic més correcte.
PERII.!EABLES, BATES 1
mantenlr l'ordre. Tots els carrers
Nova-York, 23. - A bord del paconduents al Senat es trobaven oc•JBATINS
quebot alemany «Bremen» ha. arriEXISTEIXEN DUBTES
pats per la força: però no han ocorbat el vice-president de la eStanPreus limitadísaima
R ESPECTE LA CONTESTA
re~rut;desordres.
dard 011 Company¡, Jomés Moffett,
D'ESPANYA, I ES DIU, A
Call,
JO;
plaça
de
la
RepúEn el debat, el ministre de Jusel qual ha. rnanUesta.t que Itàlia.
L'ESTRA.~GER, QUE EL SEblloa, 3, 1 Rambla de les
ticia, Mr. Gerard, ha defensat l'opipodrà obtenir petroli suficient per
NYOR CA.,mO JUGA UN
nió del Govern sobre que els grups
Flors, 4 1·1 BARCELONA
als seus fin:s guerrers, encara que
PAPER EN LA DETERlfi>Olitlcs pOden ésser dissolts pel Gala. Societat d& Nacions apllqut l'emNACIO DEL QUE CAL FER
binet
bargament del petroli
Londres, 23. - Els periòdics declaEl debat continua .

El P artit Nacionalista Republicà
d 'Esquer.a, delegació del Districte
setè, Caius CeEo, 7, Hostafrancs ha
acordat portar un ramell de flors
a la tomba de~ primer President
de la Generalitat de Catalunya En
Francesc Macià, demà, dia 25, queden invitats a aquest acte tots
els socis d'aquesta. Delegació 1 tots
eis simpatitzants que vulguin assistir-hi.

En el segon a.niversan de la lll
del gran patrici Primer Pr . ort
de la. Generalitat de Catalun:de~
Francesc Macià, l'Ateneu Re ' ""'
Federal d'Esquerra. anirà en P~llcà
ració a dipositar un rameu de {¡Poa la tomba. on reposen les des ora
de tan insigne patriota. Cap ¡J~Ue¡
talà no pot mancar a l'acte d ca.
tre-11 l'homenatge que en Vidaesr~
féu m2rt:ixedor.
en
Hora d:! sortida de l'estatg
Organitzat per un grup de socis les deu en punt ~;l.matt de de~ 1
de la. Cambra del Viatjant, corredor
representant de Catalunya. tindrà
El Consell Comarcal de Bar ¡
lloc demà, diada. de Nadal, una. vi- ciutat de les Joventuts d'~u~~a.
sita collectiva a. la. tomba. de l'hono- «Estat Català» convoca totes {'
rable Francesc Macià, primer Pre- Joventuts i invita. els simpatitzau~
sident de la. Generalitat de Catalu- a l'acte d'homenatge que tributarà
nya, on dipositarà una corona da- al seu Clbdlll 1 President etern,
munt la. tomba.
Francesc Macià, que consistirà (·n
Tots els conpanys que vulguin portar a la seva. tomba una ofren
participar a aquest acte, són pregats comprada. per subscripció popular 1
de fer-ho avinent al Comitè organitLloc de reunió: A les onze del
zador de la Cambra, abans de les mati a. l'entrada principal del ee.
nou de l.l. vetlla d 'avui.
mentir! :tou (Can TuniS>.
L'hora de sortida dels companys
Inscrits serà a. les onze del mati l
•••
lloc el nostre estatge, (Claris, 6),
Per al proper diumenge, dia 25
• • .•
do.:; quarts de deu del mati el caSa¡1
L'Ateneu Republicà de Gràcia in- de «Joventuts d'Esquerra Òatalana
vita. a tots els socls, familiars i sim- convoca tots els seus socis i simpa:1
patitzants a l'acte del lliurament de titzants per tal d'anar a. la tomba
fer l'ofrena. al mai prou plorat pri- . de Francesc Macià a. dipositar un ramer President de la Generalitat de m eU de flors.
Catalunya, Francesc Macià. Sortida
El lloc de reunió serà al cafè «Zor.
de l'Ateneu a le.:; onze en punt del rilla», establert al carrer de Menén.
mati del seu estatge, Monmany, 34 dez Pelayo, 26, a l'hora i dia abana
1 36.
assenyalats.
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ELS ACTES
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DE LES

(Va de la primera pàgina.)

ESQUERRES

La situació a la Mediterrània

pP-r manca de capacitat. v¡.
Guardiola ara ha ategtt a
que: « a Madrid tenen de
e-ls nostres interessos ·~na
mar~ada hostilitat».
¿Què ha tet, doncs, la Lliga a
les Corts i als governs dretans?
¿Es c;:·e volen seguir la demagògia de Gil i Quiñones que ara,
justament ara, se li ha girat lo
febre solucionadora de tot?
solia
àal i
això
cara

AVENÇ OBRER CATALA
DE SANT ANDREU
(l>laça. Comerç, 3 )
Divendres, dia 27, a les 10 de
la. vetlla, conferència a. càrrec
del diputat al Parlament català En
JOAN SOI,.ER I BRU
que versarà sobre el telña;
POI.ITICA DE PREVISIO

FONDS PER A PESSEBRES

•••

El pacte de Par ,IS

Les sanctons

DIABETICS
LA PROVEEDORA

DEULOFEU

·Obrer català

éOiiSCient:~

o

de Francesc Macià

Publiquen a continuació algunes
de les notes rebudes :
Acostant-se la. data de la mort
del malaguanyat President de Catalunya. Francesc Macià, el Centre
d 'Esquerra. Republicana. de Catalunya, domiciliat al carrer de Menéndes Pelayo, 26, ha decidit ofrenar-U
demà, dia 25, aniversari de la
seva mort, una corona 1 amb tal
objecte, es prega. a tots eis associats
1 simpatitzants que estiguin demà, a. : J de'l del mati, al seu
estatge social, per tal d 'adreçar-se
vers la tomba del qui fou el Primer
President de Catalunya. A ésser possible hom organitzarà un autocar
a fi de fer més factible l'anada a
la tomba. Es prega la. màxima. assistència i puntualitat.

UN OBSERVADOR ITALIA
GREU.l\IENT FERIT
Asmara, 23. - L'aviació italiana.
fa saber que ha tornar a. bombardejar destacaments de cavalleria abissínia. Les operacions de l'aviació
s'intensifiquen al front sud. Catorze
aparells han bombardejat forts destacaments enemics entre Filtu 1 BagheW, prop la frontera de Kenya, i
han aconsegUit incendiar el campament etiòpic. Els aparells italians
han tornat a les seves bases; molts
d'ells, però, la majoria, mostren senyals d'impactes.
L'observador d'un dels avtons ha
resultat greument ferit.

mort

EN TOTS ELS MITINGS DE
DIUMENGE, INTERYINGUE LA
POLICIA
Oradors processats

)

S 'ha passat una comUnicació de
la policia al Jutjat de Guàrdia, amb
motiu d 'algunes de les frases pronunciades en el miting de diumenge
celebrat al Teatre Olympia per «Solidaridad Obrera», contra la pena
de mort.
Segons l'ofici del delegat de l'autoritat que assistí a. l'acte, es pronunciaren frases que considera com
d'excitació a Ja sedició.
En vista. d'això i d'acord el julge
el fiscal de guàrdia, es tramitarà
aquest assumpte pel procediment
d'Urgència. De moment, s'ha orde·
nat la captura I presentació al Jutjat, dels oradors Tomàs Herrero, Mlquel Esgleas Garcia i Vicenç Ballester Tinoco, que són els que es
suposa que pronunciareu les frases
delictives.

La policia efectua una informaCiÓ SObre UnS CritS de
«v·IVa eI rey»
El _senyor Martin Bàguenas, cap
supenor de Policia, en rebre ahir
eliJ periOdistes eis digué, a. preguntes d'ells, que tenia coneixement
d 'uns visques al rei i a Alfons XII,
que es llançaren diumenge en ocasió del miting monàrquic 1 cavernicola celebrat ai Teatre del Bosc i
d'altres al Baixador del Passeig 'de
Gràcia quan marxava el Goicochea.
8egons les nostres noticies, al Jutjat de Guàrdia s'ha rebut un onel de la Prefectura. en el qual se 11
~sa. a. coneixement que en el mitmg de refe rència en aixecar-se a
parlar el senyor Goicochea i Coscolluela, es donaren crits de visca el
rel I visca Alfons 13, sense que es
pugui afirmar el qui fou el beneit
que els proferi.
El Jutjat ha ordenat que s'instrueixi el corresponent sumari oflc:t nt a la policia per tal que procedeixi a la detenció dels cridaners.
Seran cridats a. declarar els oradors
i el periodistes que feien informació de l'acte.

U
·
t
n SerVei esguerra

Diumenge, quan s'hagué acabat t1
miting contra el feixisme que tingué
lloc al «Gran Price», uns agents de
la. policia requeriren els oradors Ardiaca I Arlandi$ per tal que es presentessin a la. Delegació de Policia.
més pròxima motivat per unes r eclamacions que damw1t d 'ells pesaven.
En ésser alU es va aclarir que no
era ben bé el que es pensaven els
aHudits agents car si bé és cert que
a_questes reclamacions _ J;lavlen exlsht, ja no tenien efectivitat.

I

UNA BONA NOTICIA
CATALUNYA LlAMINERA ven ds
tr.rrCJns Xixona. i Abcant legltims
a 4 50 Ptes. quilo, a plaça Catalunya,
tocant Vergaru, t \ Via Laietana. 44
tdavq,nt Prefoctura>

Es van sabent detalls sobre la
dimiS~ió fulminant del senyor Mt1.o.
luquer
Vilado · del Govern gene.
ral. A.quest bo-; senyor es va eret~-,.
re que allò de la pacificació i tl
retorn a la normalitat anava ds
debò i va pensar que calia donar
entrada al Govem a dijerentl
per.~ -:alitats r epublicanes no adscrites a cap partit. Sembla que
aixt ho féu saber als patriotes de
la Lliga els qua.zs sembla que conte... en: ccBen fet, és una bo!UI
ideC!.Il>.
... Al . •a següent el senyor Maluquer tou substituït... per unti
manifestacions de Royo Villanova, al dir de la Lliga.
Ningú no s'ha d'estranyar ~~
res. Els seus 30 anys de catalaniS·
me ho han trobat tot obert i no
és qüestió de desaprofitar la qüts·
tió per als Maynés, Puig i cada·
talc, etc., etc.
¿Què jan que no proveeixen les
Comissaries delegades? Ara t1
l'hora/

•••

qu

bilJ

•gs

~J

~s

f,;

•••
Ara c!iu que Alba ja te Ull lll·
forme tècnic favorable a la r~d
roga del pressupost per par no
G ovem. 1 el «jejel> que ma1 ts'equitoca, com queda amb la F
va carta?
sa;;eu que vol dir això? Q~1
Alba no veu clara la situació ,
dista i es decanta per Portela. 1
ho senl!reu a dir.

va
l'i

la

ta

I

•••
sc els
Diumenge al Teatre del 8 0 entre
monlm;¡uics es varen d~d¡ca~/ançar
visca i viSca a l'ex-re: a
' poels gossos als lligaires. No ho per·
dem dir de cap més m.anera utn
què Jou aixl. Ja veieu com pag l[lle
els renovacionistes les talzore/: 5¡¡dtt
sempre dedica cambó
s
Calvo Sotelo.
. » ra
Darrerament l'«iUustre f'n~•cta
dlr que l'ex-ministre de ':>ersona·
dura era una de les 12 ;nar-'a
litats més rellevants de la /¡ngut 11
espanyola. Però ... ~ra han ~ICO soBarcelona els amacs de C 110ntel
telo i n'hali cantat unes EYs c;ritS
a Cambó i a la Llaga. ·oren ell
més forts corztra d'ella 1
de traidors.
. s•na 1: a·
Adhu ~ els monàrc¡u 1cs ornés te·
donat que els lligaar¡s ~~L'a e#
11en, única raó e a pacltat de
tència, una grart ca
traïdoria .
'
ni la
r si ni els monarq'êfafazana. qat~
da 110 oolen LI1na
tazan15:1'1e~
¡aran' Torna~ al . ca cone~ •
11
No! éatalunya ia ' ef. dl ¡osar
ell!i el.:i cal recorda~ ~ · nterra cOP
de les Moreres no s ha e
traïdonl,

el teu diari es LA HUMANrfA1,
J

al

El di,¡ 8 de gener s'acaba el. ter·
mini d'inclusions i de recta/i4"
cions .Zel cens. ¿Què espereu a m•
rar si ?a sou votant? Són molll
els ciutadans que s'hi han trobat
a mancar. R epasseu les llistes dipositades als centres d'Esqu~rr~.
F eu-vos llistes per a mirar s: 1B
hi són els vostres familiars i ell
vostr~s amics.
L es eJeccions vinents seran dt.
finitives. Cal alliberar els presos,
cal r establir l'Estatut. R epasseu Iu
llistes del cens, després no hi
reu a temps t haureu ¡et per
vots a les esquerres.

ce·

•

s

ptr.tA RT •

la. humanilaf
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El Govern podrà prorrogar els pressupostos per Decret
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0

LA POSICIO DINTRE El PARTIT SOCIALISTA

UNMANIFEST DE LES JOVENTUTS I UNES
DECLARACIONS DE LARGO .CABALLERO
LES DECL ARACIONS os
LARG O CllBALLERO
r,Iadrld. 23. - Al setmanari «Cla·
d òrgan del grup e:;querrista del
ridat';
1 socialista, apareixen avui unes
aclons de Francesc Largo Cadeu aro en les que explica les causes
bal seva dimissió de la presidència
~milè Nacional. Diu:
CI]v1às de uno sospechàbamos que la
ón del Comlté Nacional no te~~objeto fundarr.ental la fijación
ante problemas de extraordinaris.
iJ!!portan · de su presidente. Yo no
Por
be ¡:rovocado 1ese panteamiento.
oonsiguient e a responsabilidad in•
tegra recaerà sobre los que lmprudentemente lo han producido. La
propuesta que ha motlvado mi dirnl•ón no ha sido sino un pretexto
~ra obligarme a saltar antes de
el choque se produjera por heqcuu~ màs espectaculares. Como esctobY resuelto a que los trabajadores
la verdad, voy a exponer
Conozcanante\:edentes.
algUnos
Ya cuando en
Jas Cortes se planteó la cuestión de
los haberes del clero, consideré necesario llevar a la minoria el pro-

pa\
t
:i!t

:~:soddelaq~;t~~d:e ~~~l~r~::ri~

jercer nuestros derechos de fiscallzación En la minoria Besteiro Y de
los Rios se opusieron a mi proposi·
ción Y triunfó1 su criterio. Por ello
cUmiU la pre dencla de la minoria.
No me f u~ aceptada. Desde ese moment{) existia una situación de disto . 1 su· 1ó el problema de que
Ejecuttva dictara norI..:~••Comisión
de conducta"'" la minoria. Yo de
lli""
acuerdo con los estatutos oonsideraba que no eran quien la Ejecutiva
para dictar normas a la minoria. Mi
deber como presidente era velar por
el cumplimiento estricto de los estatutos que alguns consideraban CO·
mo una antlgualla. En el Comitè ordinario de 1934, en ocasión de hallarme yo enfermo se aprobó una
proposición que mostraba la satisfacción de la :l:jecutiva porque la mlnoria parlamentaria habia interpretado fielmente su sentir. Me cons!deré obllgado a. dimitir la presidenc'.a del Partido porqui! aquella resoluclón era un voto de censura contra mi ydes.-gundo
porque er a una vio'·clón
¡na eo:::tatutos. Llegamos al
.,.
"" ~
últlmo Comité Nac•ional Y en el orden del dia no flguraba nada relacionado con las normas de la minoria. 'in embargo la cuestión volvló
a ser planteada. La emoclón era simplemente l'na tràgala Y asi lo mani!esté
con ml habitual franqueza.
uiero insistir en qu<. nadle puede
1
a egar lgnoranc1a respecto a a1cance
de lo que iba a suceder. Han planteado la cuestlón con plena concienela c:e lo que hacian. y 0 no me reintegraré màs a presidir ese Comitè y
·6
esa mLsma Ejecutiva. Mi sltuac1 n
seria violenttsima. En el seno del Comlté Nacional hay un evidente antagonismo
de o¡:iniones.
es preciso
que
el Partldo
tenga elY aclerto
de
elegir compañeros que puedan ser in
terpretes fieles de sus actuales !dens
y anhe1os. Todo ello en aras de la
d d
ldad »
ver a era un
·
UN IMPORTANT MANI·
FEST
, En el mateix :;etmanarl «Claridad»
es dóna a. conilixer un manifest de
ta Federació de Joventuts Socialistes, adreçat als militants del partit i

als Sindicats d la classa obrera en
general en el que demanda socors
per tal d'aca!>ar amb una situació
creada en el partit Socialista a. esquena dels seus components 1 dels
més elementals principis de democràcia interna. I diu: <<Algo muy
grave ha acontecido en el seno del
Partida Socialista cuya naturaleza.
moral es in~dmlsible y su deslgnaolón
política extraordinariamente alarmante. El Comité Nacional del partido en su ú~t;ma reunlón ha consentido la culminación de una maniobra
contra a. tàctica que simboliza Largo Caballero. El desplazamiento de
Largo Caballero es el triunfo circustancial de las intenciones de la burgesia españo~a. La maniobra ha culmlnado ante la inminencia de unas
elecciones y la necesidad Ineludible
.
t
ta
de un compronuso en re e1 pro1e •
riado Y la pequeña burguesia. No en
balde es boy Largo Caballero un símboio de la continuidad hi.stórica de

Ootubre. üon sus ooncepciones teniamos la garnntía de que el compromiso con h. pequefia burguesia
tendrla un <.aràcter revolucionario
democràtica. La pugna ideològica ha
adquirida caràcteres insoslayables. Es
preciso arrebatar de las manos de los
comploteadores el aparto del partido que comienza. a utlllzar para 1mpri.m irle un nue to virage por rumbos de derrota. La Federación de Juventudes Socialistas se considera libre de toda obligació:l. para con los
actuales poderes del partido.
ligadosórgano
sin reserva,
pero
noSeguimos
consideramos
del pa.rtido màs que aquel que resulte de
una libre elección de sus agrupaclones. Reclamamos la dimisión de los
directivos del golpe de estado. Firman por las Juventudes Socialistas,
Carlos Hernàndez, Santiago Carrillo,
José Laln, Federico Melchor, Leoncio Pérez, Jesé Cazorla i Segundo
Serrano.»

entre ells el senyor Martinez de Velasco, Rahola l Alfred Martinez, entenen més convenient que la publl·
cació d 'aquPst decret es retardi fins
Durant aquest temps es poden ema finals del vinent mes de gener.
prendre determinades gestions prop
d'altres forces politiques no representades al Govern. Aquestes gestions a. judici dels esmentats mimstres, poden i cal que donin un resultat satisfactori, les conseqüències
immediates del qual ha d'ésser la
pacificació dels esperits, força irritats en aqaests moments, fer qu~
s'acabi la lluita que ya s'inicià entre forces afins i arribar a un acord
per a la pròxima campanya electoral. I encara més: aquests ministrE.s
esperen que, un cop apaivagats E:ls
ànims, aquE.stes forces puguin te·
nir participació al Govern.
DOS CRITERIS SOB ~E
AM PLIACI O DE!. GOVERN
El senyor Portela Valladares, sease posar-hi cap obstacle, sinó tot el
contrari, desitja aquest apropame'lt
amb altres forces afiru, àdhuc veu
b bons u 11s 1a poss1'b!l't
arn
1 a t d 'una
ampliació del Ministeri, però no es
troba tan d'acord amb la suggestió
del ministre d'Estat, puix que el
cap del Govern desitja ampliar
aquesta coHaboració electoral l aqacs
ta inteHigència del Govern amb les
forces més coincidents amb les mlnlsterials, tant a la seva dreta co:n
•~
a .,. seva esquerra. Segons sembla,
aquests criteris antagònics han estat sostinguts fermament 1 que el
senyor Portela es mostrà propici a

El Conseli de miniS
. . treSd'ah·lr
Es
' '

LA SUSPENSIO D'UNS Ml•
TINGS
Madrid, 23. - El Consell de ml·
nlstres s'ha reunit a dos quarts d'onze del matl a la Presidència. Els m lnistres han romàs reunits fins desd
t d El cap
prés de la una e 1a ar a.
del
Govern,
acabada
reunió
mlnisterial ha romàs allaseu
despatx
oficial fins a tres quarts de dues. A
aquesta hora el senyor Por tela Valladares ha rebut els periodistes. El
senyor Portela els ha dit:
-M'interessa fer constar que ah ir
varen suspendre's alguns rnitings.
Aquest criteri s'aplicarà d'una manera inflexible d'ara endavant. El
propòsit del Govern és que es respectin els drets 1 les garanties constitucionals, però per viure aque~ta
f ir 1
normalitat 1 sense er e règ1m
l'Estat i el règim po11tic els càl seguir aquest criteri a profit de les llibertats públiques. Les autoritats no
permetran cap extrallmitàció en els
mítings, tant de 1es d re t es com de 1es
querres
esun periodista ha preguntat al senyor Portela valadares si en el Consen s'han ocupat de la qüestió internacional 1 sl també havien tractat
de la nota que s'ha dit que Anglaterra ha adreçat a Espanya.
d ¡ o overn h a con~e
.. stat a
EI cap e
aquesta pregunta:
-Pot parlar-se de la nota anglesa, però puc assegurar-vos que nosaltres no hem tractat d'aquesta nota.
Es prou clar?
EL SEN YOR RAHOLA DoNA LA REFE RENC•A
El ministre sense cartera senyor
1
Raho'~,
... ha facilitat la refere ncia següent de la reunió del Consell:
<'El Consell ha felicitat els ministres d'Estat i Finances per la seva
feliç intervenció en el tractat cornercial amb França.
Eis ministres també s'han ocupat
de la campanya de descrèdit contra
Espanya en l'ordre financer, Que fan
alguns periòdics estrangers.
El ministre d'Estat ha sotmès al
Consell una proposta d'iniciació de

fer que es publiqui a la «Gaceta» el
decret de dissolució de Corts el vinent dia 29, I deixar per al mes de
gener el decret de convocatòria. a
noves eleccions.
SOBRE LA PRORROGA
PRESSUPOSTARIA
Els ministres han canviat impressions sobre la pròrroga dels pressupostos sense arribar a prendre cap
acord definitiu, ja que s'espera .:onèixer el res•Jltat de l'entrevista qu~
el president de les Corts ha de .;cbrar aquests dies amb els caps de
les forces de l'oposició.
CJR IJ RE D'ACCELERAR LA
VISTA DE LES CAUSES
PELS FETS D'OCTU BRE
El Consell ha aprova~ les instru.:cions que s·han de trametre ràpldamen~ als generals i caps de •es
divisions 1 comandants mllitars per
a la més ràpida tramitació possibl-:!
de les causes qae encare. estan pendents pels tribunals militars.
DIFICULTATS
D'ACORD
PER A LA REPO SI CIO
DELS AJUNTAMENTS
El problema de la renovació dels
gestors municipals i provincials regueix encare. preocupant el Govern
quant als primers. La setmana vinent probablement estaran renovats
tots els gestors provincials, no aixi
els municipals, puix que encara n•J
s'ha pres un acord concret en aquest
e.fer que afecta els Ajuntaments, en
el qual hi ha tant diverses maneres
de pensar.
a.

imminent la dissolució
de Corts?

Una fo' rmuta r'nterm'lt·
J. a en la qüestió dels
Ajuntaments
Madrid, 23. - Tots ela comentaris als
cercles polltics giren al voltant del Consell de ministres que se celebrarà dijous
vinent. En el dit Consell està anunciat
que es tractarà de la qüestió de la substitució de les Comissions gestores que
vénen regint la vida d'Ajuntaments I
Diputacions. L'afer de major importància és el relatiu a la substitució dels
Ajuntaments. El Govern en aquest afer
apareix dividit, puix mentre h1 ha alguns ministres que creuen qu9 s'ba de
donar una solució automàtica a aquest
problema, en el sentit que ban d 'ésser
substitutts aquests aJuntaments pels regidors elegits el 12 d 'abril, per considerar que amb això es donaria una garantia a lea esquerres per a les pròximes
eleccions, altres mlnlstres consideren
quo aquesta solució no és factible, Ja
que provocaria la, protesta dels elements
de centre I de dreta. Es creu, no obstant, que en el Govern eld.stel.x una fórmula lntermltja, a fi de no provocar dls·
senclons entre els ml.n lstres. En el cas de
triomfar el criteri de substitució pels regidors elegits el 12 d'abril, dimitiria el
senyor Martfnez de Velasco, que es mostra del tot oposat a aquesta solució.
Sense cap dubte per a evitar una crisi
que es considera Improcedent en aquesta
moments, i també per a no dl1icultar
una solució de coalició de centre-dreta
en les properes eleccions, s'arribarà se•
gurament a l'aprovació d'una fórmula
lntermitJa, però procurant també no
disgustar les esquerres a t1 que aquestes
no adoptin ractltud d'abstenció electo·
ral. Per a aquest cas no podria servir la
fórmula, de la qual es parlà, de ter una
terna de regidora comptant amb ela que
foren elegits des de l'any 1918, puix
amb aquesta fórmula sortlrlen perJudl·
cades les esquerres. Una altra haurà
d'ésser la solució que porti el senyor
Portela Valladares per a no dlsgustar a
cap dels seua companys de Govern 1
per tal de no arribar a una ruptura de
relacions amb els elements d'esquerra.

UNA REUNIO DELS CAPS
DE LES MINORIES D' O•
POSI CIO
Madrid, 23. - A tres quarts de sis
de la tarda. s'han reunit al despatx
del president de la Cambra els capa
de les minories d'oposició que foren
convocats pel senyor Alba per a conèixer la seva opinió prop de la
pròrroga dels pressupostos.
A tres quarts de set de la tarda
acabà la reunió dels caps de minoria. El senyor uoicoechea que fou el
primer a sortir d igué als periodis·
tes que s'havia acordat que cada
un d'ells do:tés la seva opinió en
unes quartilles 1 que aquestes han
quedat a poder del president de la
Cambra.
-Doncs mireu. En síntesi, és que
contra. la pròrroga dels pressupostos
per decret, s'han pronunciat únicament els senyors Calderon, Toledo
l jo. Els altres estan d'acord que
és constitucional aquest decret de
pròrroga.
Després del senyor Goicoechea sortiren del despatx del senyor Alba els
altres caps de minories convocats.
El senyor Ba•·cia féu unes manifestacions semblants, 1 aregi que en
ésser preguntat manifesti>. el seu propòsit d'absentar-se de la reunió, per·
què com que no havia reunit la minoria d'Izquierda Republioona., no
sabia quina opinló havia de donar.
Acabà <'lent:
-Clar que jo tinc la meva opinló
personal, però no l'he exposada ad
dintre, perquè no és de la minoria,
i sense aquesta, no puc obrar.
Al senyor Maura li han comunicat
els rumors segons els quals s'ampliaria la base del Govern 1 que en a,.
questa ampliació entrava. el grup que
e!l dirigeix. El senyor Maura contestà:
-No en sé una sola paraula. Alxò
segurament són converses de coma,.
res.
El senyor Maura afegi que ha ex·
posat el seu ':iteri que constitucionalment els pressupostos estaven au·
tomàtlcament prorrogats, des del
moment que no se n'han aprovat
d'altres.
Se 11 féu observar que el senyor
J ust Villanueva havia sostingut &quest mateix criteri a. la Comissió de
Pressupostos, 1 que és efectivament
el que s'havia admès.
A les set de la tarda arribà. al
Congrés el senyor Gil Robles 1 pas
sà seguidament al despatx del president de les Corts. En sortir a. dos
quarts de vuit del vespre, digué als
periodistes.
-He vingut a veure ei president de
les Corts, ja que no he assistit a la
reunió dels caps de grups no gover
namentals, principalment, per motius de delicadesa, ja que vàrelg és
s~ : jo el qui provocà la qüestió. He
volgut assabentar-me dels que s'havia tractat l ratificar davant el senyor Alba el criteri exposat per ml.

converses comercials amb França
negociacions del mateix ordre ~mb
Iugoslàvia 1 Turquia.
T ambé s'~a acordat conc~dir la,
banda de 1 Orde de la .RepubUca a
M. Geov~es Bonnet, mimstre francès
d comer"
e
- ...
?
I
UNA INFORMACIO SOBRE
ACOMIADAMENTS OBRERS
El ministre del Treball ha portat
EL QUE DIU CHAPAPRIETA es perdria. Dues candidatures del
la proposta de distribució de quantiMadrid,
23. - El ministre de Fi- mateix sentit antirevolucionari setats de la Junta Nacional contra l'A- nances senyor
Chapaprieta ha ma- parades, 1 una sola d'esquerres l extur Obrer. També s'ha decidit a nifestat el següent
sobre el moment tremistes malalta, és el triomf seobrir una informació sobre el decret politlc:
gur per a aquests darrers elements;
referent a l'acomiadament de perso«Dissolució abans de fl de mes o l seria molt greu la derrota, sobrenal per les empreses, però sense sus- a pr incipis de gener. Com que les tot per a aquells als quàls es demaMadrid, 23. - La «Gaceta» publipendre la disposició indicada.
festes de Carnaval són a darrers de nés al seu dia responsabilitats per
l'acord oficial de la Comissió MixEl Consell ha deUberat sobre la febrer, es voldrà guanyar uns dies haver-la fet possible. La lluita frag- ca
ta
per a la implantació de l'Estatut
mentària
no
pot
ésser.
En
aquest
pròrroga dels pressupostos.
per tal que no coincideixin les elecD'Agricultura s'h tractat de l'a cions. Seran segurament el primer sentit seria interessant aquest mes de Catalunya, relatiu al cost dels
•
a
treva, perquè aplanaria moltes serveis de Legislació Social, en aquesfer referent a les negociacions co- diumenge de març, sempre que les de
coses
que avui semblen difícils. Però ta regió autònoma, com a anex del
oposicions
es
situïn
en
un
pla
de
mercials amb Alemanya. Ha estat
decret del 11 de novembre del 1935.
designat sots-secretari d'Indústria l concòrdia 1 aleshores pot acceptar- de totes maneres confio que s'impoEl cost dels esmentats serveis és
Comer ç el president de la Delegació se que la suspensió es perllongui sarà la raó. Per damunt dels impul- de 2.747.865'20.
sos passionals del moment hi ha l'in1
in!
·
à
1
1
durant
tot
el
mes
de
gener.
Això
espanyo a que
c1ar
es negoc aseria convenient per a tothom, per- terès de tots de salvar Espanya de
clons comercials amb Turquia.
DISSOLUCIO DEL COMITE què significaria una treva profitosa la revolució. Ja dic que en el God'aquesta manera dl«INFORMATIVO » DEL BLAT per a w1lons 1 acords que fan mol- vern pensem
ministres. Pel que a mi resEl ministre ha presentat un de- ta falta. Però sl les oposicions no versos
lliuraré, insistiré i repetiré
eret que fixa el grup global de con- cedeixen en llur actitud l conside- pecta
fins la vigília mateix de l'elecció si
tingents d'alguns productes 1 un al- ren facciós l'acord de perllongar la fos
necessari.
S'ACORDA EL T EXT DE LA
tre que dissol el Comitè informatiu suspensió, no ens hem d'enfrontar
CONCLUSIO DEL DICTA
amb el conflicte que el Parlament
del mercat del blat.
MEN DE LA SECRETARIA
voldria reunir-se sense l'aquiescència
EL MINISTR E D'ESTAT
De Guerra. s'ha aprovat un expe- del
S'adheriren
a
l'acte
el
pre·
T
ECNICA
Govern.
Hauria
d'ésser,
per conCONFIRMA LA NOTICIA
dient d'adquisició per mitjà de conMadrid, 23. - A les vuit de la nit
següent, un acord de tots. Es clar
te d b b d
1
sident
i
ex-consellers
de la el president e:~ la Cambra rebé els
cert direc
e om es e gaso ina que solament resta una setmana i
Madrid, 23. - En sortir el minisper a motors Hispano i Elízalde de molt haurien de canviar les coses; tre d'Estat de la seva entrevista amb
periodistes i <.!s digué:
Generalitat
producció nacional destinades a l'a. però no ho considero possible. De el cap del Govern, interrogat pels
-Us diré que he llegit als diaris
viació militar. Adquisició també per totes maneres la impressió en l'hora periodistes sobre l'objecte de la se- Madrid, 23. - En els locals de «<z. algunes petites travessures a prop
concert directe, de recanvis d'avions actual, és que s'anirà a allò previst va visita, digué:
¡¡uierd¡¡, Republicana» tingué lloc el del· dictamen de l'Assessoria tècnica..
«Niewport ·52», destinats a l'aviació l que el decret es donarà en ets
-Tenia alguns assumptes pen- diumenge l'anunciat homenatge a Ja Jo no l'havia publicat encara, per
militar, t adquisició, igualment per primers dies de g~ner.
dents .d el Ministeri d'Estat- 1 he vin- mem~~ia dels capitans Galan 1 Gar- un
deure d'elemental respecte a le.s
d'
t
i
d
cia .tlcrnàndez.
dl
t
1
concurs, es ac ons e ra o e egraQuant als pressupostos no hi ha gut a donar compte' d'aquests al
Al saló principal es coHocà un Il''nories a les quals e.nava adreçat,
fia sense fils per als avions torpedl- res que s·oposl a que es donin per president del Consell.
que
m'ho privà. Avui ha començat la.
dosser figurant en la seva part suUn periodista U preguntà:
ners de l'aviació naval.
decret. L'oficina o assessoria tècnireunió amb la lectura de l'esmentat
perior
un
escut
de
«Izquierda
Repu-Es
segueix
amb
la
Idea
de
disADQUISICIO D'ARM ES 1 ca de les Cotts ha donat un informe
blican.'\» 1 a l'interior un pedestal dictamen i el canvi d'Impressions
MUNICIONS
en el sentit que es pot fer la pròr- soldre les actuals Corts en el que amb el bust de la República. Al peu que hem tingut ha estat al voltant
S'ha autoritzat el ministre de la roga sense votació parlamentària 1 resta de mes?
del bust un cartell amb tma frase d'ell. En total, les opinlons han es-Aquest és el propòsit, digué.
Guerra per adquirir, sense formali- si l'opinió d'aquest organisme tècnic
-I en relació amb la llulta elec- de Galan que diu: «Es la firma que tat gairebé unànimament favorables
tats de subhasta ni concurs, armes 1 ha de servir per a allò de la suspen- toral
1 les coalicions que han d'es- trazo con mayor gusto perquJ amo al dictamen de la secretaria tècnica
municions.
sió de sessions, també ha d'ésser vàquina actitud adoptarà el a la República y espero que mi en el ~enttt de conSiderar automàORDRE D'ENLLESTm DE lida per als pressupostos. El Govern, tablir-se,
sangre no ha de ser estérU. - F, Ga. tica la pròrroga dels pressupostos, si
agrari?
en aquest assumpte, no té el menor partit
PRESSA L S e
E
-La nostra ja sabeu quina és. Es- lànJ> A ambdós costats del dosser el dia 31 de desembre no ht ha una
LITARS P:NDE~~~ S M:I· dubte.
tem disposats a establir contacte es collocaren retrats dels homenat- Llei econòmica aprovada per la
D'unions electorals no s'ha tractat amb qualsevol classe de força de jats.
Cambra.. Naturr.lment això no vol
Altrament, el Consell h'ha ocupat
Durant tot el dia desfilaren ele- dir fiUe no es puguin fer modificaamb interès de la ràpida tramitació res. Però som diversos els ministres dreta per a la lluita electoral.
-I si aquesta coalició de dretes ments del partit, els quals diposita- cions quant a xifres.
de les causes militars pendents per. que opinem que no hi ha més reme!
Els monàrquics campen lliurement. ..
També ha dit que els caps han
què s'enllesteixin com més aviat mi- que fer un front únic de centre arribés fins «Renovación Española», ven corones i flors. També signaren
dreta. Si no es fa ai.x!, el bloc es- què faríeu?
els afillats 1 simpatitzants en els manifestat el desig que l'afer es por·
llor, i, per consegüent, s'han aprovat querrista
triomfarà.
Es
podria
gua-Ja us dic - reposà el minlstre- plecs collocats amb aquest motiu 1 tl a la Diputació permanent, donant
unes instruccions relatives a obte- nyar amb coalicions solament de
que arribarem a un contacte amb altres moltes persones deixaren la tota classe de facilitats per al pronir una tramitació més ràpida dels dretes
a
Salamanca,
Burgos
i
algutotes
les forces que tinguin caire tarja.
p~lt del Gcvern.
procediments militars. En aquest na altra provincia, però en unes 35 dretista.
Entre els primers que acudiren a
Un periodista preguntà al senyor
sentit ha estat aprovada una circusignar figuraven els senyors Azaña, Alba sl aquestes facllltats havien eslar adreçada als generals caps de
Casares Quiroga 1 Besteiro, acom- tat també ofertes pel senyor Gil Roles divisions l comandants rnilltars
panyats de llurs respectives esposes. bles, i el president de la Cambra conde Balears i Canàries 1 caps de les
També desfilaren pel domicili de «lz- testà
en sentit afirmatiu, 1 afegi:
forces rnilltars al Marroc, aixi com
qulerda Republicana» la majoria dels
-Ja ho ha dit en els seus disA la porta del Teatre Bosc, ahir ' «Viva el Rey», «Viva la monarqub», als auditors respectius, 1 també una
diputats d'aquest partit i socialistes cursos,
no solament pel que es real mati, donava bo de prendre el sol «Abajo la República», «Viva Don Al- ordre al fiscal general de la Repúque es troben a Madrid, entre ells fereix ai la
pròrroga del Pressupost,
el senyor Barcla.
QUan en feia. Senyor i senyores a- f onso de Borbón, 1/)1 • ~~ n 1/.. blica perquè comuniqui als fiscals
que realitzin ràpidament els tràmits
Des de Saragossa telegrafiaren ad- sinó també amb relaclu a altres afers
blllats a la perfecció. Nois 1 noies Demaneu ...
herint-se a. l'acte els ¡¡enyors Mar- del Govern. Perquè no ht hagi dub«gòtiques». Pells, joies, luxosos autoEl cap del partit, senyor Golcoe- en els quals hagin d'intervenir.
tinez Barrlo, Pere Rico 1 Ruiz Fu- tés 1'-'0P de l'opinió de cada cap de
El ministre de Justicia, Sanitat 1
tnòb!ls, xofers negres, desfilaren per chea cosculluela, acabà l'acte amb Treball
minoria, jo vàrelg demanar als reSaragossa, 23. - Al Frontó Araha aprovat la proposta de la
Explicà l'origen
l'última crist nes.
la. porta del popular teatre de Orà- un flamant discurs que comença de- Junta contra l'Atur referent a Ja gonès se celebrà l'anunciat miting 1 dlgué que ferent de
units que dictessin el seu criteri a un
a ella va rebre
Des
del
penal
de
Puerto
de
Santa
ela. Al vest1bul, era encara més bo- manant el cap dels homes del 6 d'oc- concessió d'un mUió de pessetes per d'Unió Republicana. Presidi el se- el que digué a Carlex.
María, telegrafiaren els senyors taquígraf, i aci tinc oopies del que h&
d:t cada u. Tam:.é us lliuraré el text
nie. Un exèrcit de minyons amb ca- tubre. Afegl que la monarquia no ha a primes a l'exportació d'espart, 1 nyor Barrau que explicà la slgnlflEn referir-se al nou Govern ma- Companys l ex-consellers de la Ge- de la conclusió del dictamen de la
nüses grises, corretges l creus de mort, sinó que, molt al contrari, re- la sisena dlstribacló de quantitats cacló del mlting 1 llegí les adhesions nifestà
neralitat.
que
en
principi
ha
d'aleEl senyor Albornoz va trametre Ja secretaria tècnica. Es aquesta:
Santiago brodades. Als braçals o bé viu més que mai, tota vegada que per a les obres de proveïment d'ai- rebudes.
«A julcio de esta Secretaria técEs senyor Martínez Barrio que o- grar-se que s'hagi constituït, ja que seva adhesió. També la trameteren
a sobre el pit portaven una bandera els elements que composen l'actual gües 1 clavegueres.
cupà la tribuna a continuació, co- amb això s'ha esvaït el perlll que els centres socialistes, comunistes i nica, la facultad y obligación de promonàrquica. Tal com sona. Dues Govern, són tots amics del rel.
CR EDJTS PER A GALl CI tl mençà saludant els reunits com a amenaçava a la República amb 1a d'esquerra de Madrid 1 diversos llocs rrogar los presupuestos, corresponde
barres vermelles 1 una de groga al
El senyor cosculluela féu un deal Gobiemo como órgano ejecutivo
El ministre d'Instrucció Pública representació de la democràcia re- continuació de l'anterior Govern i la d'Espanya.
tnlg
tallat examen de la persona del se- ha fet present al Consell la diff.:U publicana. Referent als optlmlsmes probable direcció del senyor Gi! Roen cumpllmiento del precepto oonsbles
tltuclonal, bien entendido que esta
Doncs, tot això i molt més era la nyor Cambó 1 digué que és un «man- situació de Galicia respecte a la con- que senten molts digué que era prepròrroga asi decretada no podrà comJlerspecUva que oferia el rnitl.ng de gante» que té dues cares, una per a cessió de crèdits per a l'atur obrer, cís tenir en compte totes les previAfegi 'it.e ha seguit amb tot deporta: la màs pequeña modificación
«nenovaclón Española» que va orga- Madrid i una altra per a Catalunya. donades les caracteristiques d'aquella sions, no anés a ocórrer allò que els tall la labor política del senyor Gil
Madrid, 23. - El aovemador ge- del presupuesto a que afecta, ya que
regió, on existeix un atur agrícola succeeix a alguns caçadors, que Robles, i pesi àls que afirmen l als
nitzar •Derecha de Cataluña».
(Grans aplaudiments).
d'importància, que escapa a les ¿.,. creuen tenir la peça abans d'haver- que el segueixen, ell ha de declarar neral d'Astúries, l!f!nyor Velarde, ha para tocar a su contenido seria oomDesprés, gairebé no val la pena de
Un del públic: «No se llama Carn- tadistiques de parats. El preslde!1t la morta.
presentat
la dimissió amb caràcter petente sólo la Camara y en su caso
amb tota claredat, que no creu en
Parlar-ne, oradors impetuosos com bó, sino que se llama Samuel Levi». del Consell ha exposat àmplies co'l- !!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l les suposades dots politiques
irrevocable. Ha estat nomenat per a la Diputaclón permanente.»
del cap substituir-lo
el governador general de
~ senyors Goiooechee., Toledo 1
Aureli Joaniquet, Salvador Palau 1
Parlant de l'Estatut de Catalunya, slderacions abundant en el mate;,.,'t
d•• la Ceda. Ha arribat l'hora que
el diputat Alfred Serrano, que ata- digué el senyor Coscolluela, que els criteri del senyor Becerra, 1 ha. aconel senyor Gil Robles exposi amb Guipúscoa, senyor Bermúdez de Cas- Horn, es mostraren contraris al dictaren el règim per tots costats, da- que el volen són uns ignorants, igual seguit del ministre del Treball que
claredat qu1na és la seva posició en tro. A aquest també se 11 ha nome- tamen ...
la politlca espanyola i es deixi d'am- nat substitut, el nom del qual
l'ant del delegat governatiu. S'atacà qt.:e els bascos estatutaris. Parla des- tingui en compte aquestes justes aspiracions, ja que confia obtenir una
bigiletats. Si vol governar ha de pre- ignora encara.
Violentament - fins a. l'insult - Ca- prés de la restauració de la «carlca- pmdencial
reparació.
També el governador de Càdiz ha Salvador Vilarcgut I, tot seguit, Carsentar-se davant el Cos electoral com
Solde>1la pronuncià un bell distalunya, la República, etc.
tura del Parlamento Catalàn que haDe Governació s'ha designat p¿r
Madrid, 23. - El subsecretari de a republicà. Si no és aixi en cap rebutjat el seu càrrec i li ha estat les
Ri hagueren visques 1 moris de to- biàis disfrutado», 1 es torna a posar a formar part de la Junta. del Cens Governació ha manifestat que ahir, forma no pot tolerar-se que agafi les nomenat substitut. Hom ignora, tam- curs d'oferiment el tema essencial
del qual fou les afinitats que ht ha
la lnena. «Viva Espafia Catòlica», amb la Lliga. 1 el senyor Cambó 1 els el vice-dlrector d'Estadistica del Mi- diumenge, s'havien celebrat molts ac- rendes d: la governació de l'Estat bé, el seu nom.
entre Andalusia 1 Catalunya.
qualifica -Lliga 1 Cambó- de dretes nisteri del Treball en substitució del tes sense haver-se registrat cap inci- Amb la teia de la discòrdia a les
L'homenatjat donà les gràcies amb
director general, per haver quedat dent. Només a Mérida va ésser sus- regnes de la governació de l'Estat.
falsificades.
paraules plenes d'emoció, remarcant
suprimit aquest càrrec.
pès un rnltlng organitzat per la c. plantejament d'una guerra civil.
alhora,
la. devota simpatia que sent
ESQ UERR.O RE PU BLI CA'lA
El cap de «Renovaclón» digué que
Després el senyor Rahola ha afeN.T., pel delegat de l'autoritat 1
per totes les nostres coses. Un 1 alSi aquest Govern vol anar a una
estan disposats a fer la unió de dre- git que al Consell havia portat di- detingut l'orador Antonio Carrera
DE CATII LUNYA
tre foren molt aplaudits per la setes, amb tots, menys amb la Lliga. versos decrets de traspassos de ser- Armario, per excitar les masses a veritab'e pacificació dels esperits ha
FEDERAC':IO Dl!: LLEIDA
lecta concurrència que assisti a l'acte
veis a. Catàlunyn, 1 un referent a la organitzar-se contra l'Estat 1 per fer de tornar la. direcció dels Ajunta(Crits de u...\.luera la Lliga»).
1 entre la qual hi havia. un bon
ments als qui resultaren triomfants
Constitució d'una nova. Comissió
Es po~ 1\ .::onel.xement iels
Després de sentir-se molts crits de mixta; però per no hPver estudiat !"apologia dels esdeveniments d'As- a les eleccions del 12 d'abril. Quants
nombre de belles dames.
organismes de la nostra Fed<!túries.
A prec de Carles Soldevila fou tra«Viva Alfonso XIll», el senyor 001- els ministres aquests decrets, ja que
intents e:; facin contra la demo~àció que la reunió del Ple tinA Algeciras s'ha comès un atemp. cràcia
mès a Margarida Xirgu el monumenfracassaran, perquè la democoechea. digué coses com aquesta :
no havien estat repartits, en dlstrl- tat la matinada passada, en el qual
~ lloc el dia 5 de gener, a les
cràcia
és
immortal.
tal ramell de flors de la taula predeu del mati, a J oventut Ra«... somos monàrquicos por com1c- buf còpies, i el Consell e.cordà estu- ha resultat mort Antonio Cattillo 1
sidencial.
PUbllcana dc Lleida.
ción y caballerosldad. Sl se tratara diar-ho per a. la pròxima reunió, que ferit de pronòstic reservat José CaAhir nit, es celebrà a !"Hotel d'AnEls Centres i Delegacions p<>de restablecer la. monarquia con to- se celebrarà el dia 26 d·aquest m~s. bezon Bosch, que pertany a la Fedeglaterra el sopar d'homenatge
a
~en PrC'Cedir, des d ·aquest utf}ració Espanyola dels Sindicats CatòFrederic Garcia Lorca per l'avinendas sus !acras y con todos sus defecl .•;mt, a la de.>lgnactó de Delics.
La
Direcció
general
de
SegureAmpliació del Consell
tesa d·haver atorgat a Barcelona les
tos, no lntentarlamos restablecersegons les inStruccions
tat parlà amb la. Guàrdia civil i, a
prirnlcles de la seva comèdia «Doña
celgnts,
la ...»
•~lad~.
primeres hores del matí d'ahir, fou
Roslta
la soltera o el lenguaje de
El discurs acabà amb més mostres
: les localitats on els Centres
detingut Luls Bens Rodrlguez, afillat
las flores».
Nova York, 23. - Les darreres node simpatia C?> per a la Lliga i per
P~slguin reflberts, els militants
Madrid,
23.
Després
d'haver
esa la C. N. T., que fou reconegut pel
L'acte es veié molt concorregut. El
rebucl.ts de Venezuela diuen
en reunir-sc a tal efecte
al senyor Cambó.
ferit Cabezón. S'hi.\ ordenat la clau- tat signat el Conveni franco-espa- bo 1 millor dels nostres escriptors, ticies
que ha esclatat una veritable revor~;l~ notificació a l'autoritat
Els nois de la. creu de Santiago
sura dels centres de la C. N. T. de nyol, el text del qual conté 21 e.rtl- comediògrafs 1 artistes, palesaren lució dirigida pels elements que ea
curaren que no fos alterat l'ordre.
l'esmentada. regió i es practiquen cles llarguisslms, els periodistes par- palesaren amb llur assistència la se- trobaven perseguits pe1 difunt get.:. ·-ta, 2c. o:lesembre 1935.
gestions per tal de descobrir els al- laren amb el senyor Chapaprieta.
va. cordial admiració per aquest ins- neral Gómez.
El vespre, àl baixador del Passeig
Un d·ens ll preguntà sl podia fer pirat poeta 1 vigorós dramaturg que
tres complicats en aquest succes.
Pe, Com itè !:.xecutlu de ta
Aquest mati ha estat declarat resde Gr1\cia, elis mateixos, però sense
públiques
les
condicions
de
pagaA
Teruel
va
celebrar-se
un
mlting
Madrid,
23.
El
Consell
ha
tlnes mu Garcia Lorca, l'obra teatral tat de guerra a Caracas, l es creu
Fedr.racló
la creu, anaren a acomiadar el se- ¡r..tt una part molt pollt!ca I de ve- socialista en el qunl foren _ oradors ment 1 el ministre respongué que del
quàl
ha
estat
com
una
alet1ada
s·haarà adoptat iguàl mesura a
lfU El presfdent
nyor Golcoechea que marxà cap a ritable interès. Segons els nostres Pedro Diaz Pérez, Juan Tuñlda 1 el creia que aquest assumpte era d'or- renovadora que ha dirigit l'estantis- que
Maracay, València ultres ciutats
'IBERT rORRES
Madrid.
Informes, el senyor Porteta Vallada- diputat Jerónimo Bugeda. Quan par- dre interior, però que podia assenya- sa i mediocre escena castellana acLes autontats venewnales exerel sec retari
Un visca Espanya, un \1SCa el ret, res ha mantingut el criteri de la lava aquest darrer, l'acte fou suspès lar que no sortir à diner d·Espanya. tual.
ceiXen una riogrosa. censura perquè
1~10N VILLERO
Després de llegir nombroses adh&- e; fa dlficU conèixer not.ícles consalutació amb el braç... i el tren conveniència. de publicar el decret pel delegat de l'autoritat que es veié No ha calgut discutir cap operació.
de
dissolució
de
Corts
dintre
uns
a fer-ho pels termes que em- N'ht ha hagut prou amb la signatu- slons a l'acte, Cipriano Rivas Cherif cretes sobre el curs dels esdevenl·
marxa... , ).· ,1:i' ~~· r , -~- · ¡~·_, quants dies, però altres ministres, precisat
ra del Govern espanyol.
prava el senyor Bugeda .
recttà una poesia hurnoristica da ments.

~

Es pu bl" Cara' eI decreÍ a primers
•
" de gener.

LA VALORACIO DELS SERVEIS
DE LEGISLACIO SOCIAL

L'H OMENATGE ALA MEMORIA
DE GALAN I GARCIA HER·
NANDEZ

I

El senyor Goicoechea es declara incom·
patible amb el senyor Cambó i gran
amic del senyor Gil Robles

La veritable pacificació dels esperits •·•
digué Martínez Barrio ··· és tornar als
regidors populars els Ajuntaments

Els que dimiteixen

ACTES SUSPESOS I ORADORS
EMPRESONATS

Ultima Hora

El SOPAR D'HOMENATGE A
FREDERIC GARCIA LORCA

LA LLIGA VOLDRIA FER RE·
TARDAR LA DISSOLUCIO PER
A AMPliAR El GOVERN

'--~----------------~
.....

El tractat
franco - espanyol

La revolució ha es·
ctatat a Venezuela

la humanitat

8
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EL- CINEMA

GRAN TEATRE DEL LICEU

«Rigoletto », de Giuseppe Verdi

«La indómita» i «Casta Diva»,
al cinema París
Al Cinen.a Paris, avui es presenta
programa d'un valor realment
extraordinari que atraurà segurament l'atenció del públic cinematogràfic !>arcelon!.
((La lndómita» insinuant 1 atractiva creació de !a. ((l'OSSa platinada»
Jean Harlow, amb el simpàtic galant
Franchot Tone, el triomfador de
«Tres lanceros bengalle3» i lïnteHigent!ssim actor William Powell, 1n1cia aquest gran programa. PeH1cula
d'argument entretingut, ple de suggestive~ situacions en consonànc-Ia
amb el caràcter 1 la seductora Interpretació de J ea.1 Harlow, és una d'aquestes produccl<>ns que di3treuen
totalment l'espectador i 11 fan passar
una estona molt agradable.
Després serà presentada la màxJma producció musical de l'actual
temporada, la pel:licula creada com
a homenatge suprem a l'immortal
compositor Bellinl, en ocasió de la
W1

oolebració del seu ~ntenari. Exit
gran fou l'assolit per aquesta obra
en la seva estrena, no solament per
la seva extraordinària riquesa musical di!icllment comparable a una altra peHicula, sinó per coru¡tltuir la.
suprema creació llrica. de Marta Eggerth que com cap altra té oca3ió
de lluir àmpliament l'encant de la
seva. meravellosa. veu 1 per ésser una
obra que és el relat agradabll1ssim
d'uns episodis sentimentals i art!stlcs del gran compositor Vicenzo Be·
llini, cautlva 1'1nterè3 del pÚblic
d'una manera formidable 1 11 dóna
l'encant d'una època romàntica de
agradable record.
Cinema Paris, ofereix amb aquestes d ues produccions el millor espectacle de Barcelona. 1 no és d 'estranyar que el public li correspongui
emplenant continuament el seu saló.

«El somni d'una nit d'estiu»,
al cinema Maryland
Direcció: ~lax IUinhardt - Wi- sà al seu costat un director cinemamam Dieterle. Música de togràfic intelligent : William DleterFèllx 1\lcmdelssohn. - Arranja. le. Amb aquesta unió, l'obra havia de
ment d'Erich Wolfgang Korn- r esultar iot el que, en la imaginació
gold. - Ballets dirigits per: d J Max Reinhardt, estava disposat
Bronislawa Nijinska. - lntèr· que restés plasmat en una bella i arprets: tan Hunter, verre Teas- tistica realitat cinematogràfica.
da1e, Hobart Cavanaogh, Dlck
Sl ha reeix!t en la seva intenció o
PoweU, Ross AJexander, Olívia. no, n'és una prova palesa aquesta
d'Havi1and, Jeau Muir, James peillcula, fruit dels seus esforços, que
Cagney, Joe E. Brown, Huhg la Warner ens ofereix des del llenç
Herbert, ~lickey R~ney, etc... del Maryland. AJ meu entendre no
Difícilment serà apreciat, com cal, es podia obtenir una més bella i suel gest de Warner Bros-Pirst Natio- bl1m traducció cinematogràfica de la
nal de portar Shakespeare al cine- brillant fantasia de Shakespeare, volma, precisament amb una obra de cada en «El somni d'una nit d'esla talla aristica d'«El somni d'una tiU» i un més admirable encert de
nit d'estiu».
servar tot el seu sentit poètic, la seEn realitzar aquesta producció, va finesa, la seva sublim esp!rituallhom sabia pla bé que anava a dei- tat.
xar-se de banda en absolut aquell
Amb els poderoses mitjans de qué
sentit comercial que priva, en la pro- disposa el cinema, el gran animador
ducció cinema,togràfica, 1 al qual es ba desplegat amb tota la grandiosisacrifiquen les més pures valor hu- tat requerida, amb tota. la magnifimanes i artistiques.
cèn~ia necessària, el somni shakesEfect!vament. Max Reinbardt as- penà l U dóna aquell caràcter exigisumia la responsabilitat de direcció ble i tan dif!Cil d'obtenir, de cosa
del film amb una independència, 1 i~palpable, etèri~, de veritable somamb una llibertat absoluta. Cap altre ru suggestiu, encisador, meravellós.
director no obtingué fins ara les faMax Remhardt ha composat imatcultats infinites que li donaren a ~es d'una magl)-if.ica. bellesa estètica,
Max Reinhardt, el qual disposava rmatges que eXistien en la seva imaal seu albir, dels actors de més cate~ ginac!ó, lluny de l'abast del teatre,
goria, dels més formidables elements i a les quals, a la f!, ha pogat donar
dels estudis i, lògicament, d'un talo- realitat. Un altre dels seus més grans
nart de xecs que representaria per a. encerts en aquesta genial realització
l'editora un desembors d'astronòml- ha estat el de recórrer a la mUsica
ques xifres.
que el gran Mendelssohn va comDirector teatral - un dels millors pondre pPr a l'obra shakesperianR.
directors mundials- Max Reinhardt Música. que aconsegueix transportarhome d'un sentit, d'una visió artlti- nos a un món d'una bellesa aHucica. admirable, podia, amb tot, oferir nant 1 que dóna. poderoses ales a la
una concepció de l'obra de Shakes- nostra imaginació.
peare a la manera del teatre. Es
Bronisla.wa Ninjinska s'ha encarclar, però, que amb més amplis mit- regat de la direcció del «ballet» 1
Jans que podrien tenir una eficaç ens ha ofert une meravelloses comtraducció real del film, I per això po- posicions coreogràfiques d'una. finura
i una qualitat artistiques de primer
ordre.
La Interpretació és magnifica en
el conjunt; perfecta, individualment.
Ac! Max Reinardt ens demostra cla.rnment la seva talla de conductor
d'actors. Totes les figures es mouen
perfectament dins del radi d'acció
requerit sense ultrapassar-lo un sol
El millor e spectacle
moment. Remardt els té a la mà
sense deixar-los un instant per tal
d e Barcelona
de donar Íl. tots els moviments una
harmonia meravellosa.
Fóra injust el fer distincions. Amb
tot, sl algú ha de passar al primer
pla, és Mickey Rooney, l'actuació del
qual deixà en nosaltres un record
dificilment oblidable.
La Warner Bros-First National pot
estar plenament orgullosa d'aquesta
art!stica. realització. Els veritables
"CASTA DIVA"
amants del cinema, els esperits cuitivaLs han de restar-li agraïts. Per la
per
nostra part volem, des d'aquestes
columnes estant, trametre-U la nosMartha Eggerth
tra més entusiasta felicitació.
Phillip H olmes
J osep SAGRt

(in~ Taris
ESTRELLES
FILMS
GEGANTS

LA INDOMITA
per

Jean H arlow
William Powell
Franchot Tone

-

.JOSEP M.• CASTELLVI aoomp&nyat del.. prtnolpala tntltrpretatème nines de -I& MYaliroduooló «t AbaJo
los hombresl», Carmelita Aubert I Llbla Dlmas, 1 de l'estol de belles ¡Iria que prenen part a t'eSmentada
peHicula

C-A.~It"(!~

CINE~IA

CATALUNYA

Exit clamorós

EL

MILLOR PROGRAMA DE BARCELONA I EL MES
INDICAT PER A PASSAR BE LES FESTES DE NADAL
VEGEU L'ACTOR MES SIMPATIC DEL CINEMA

LA FEDERACIO DE MUTUALITATS DE CATALUNYA

El film més esplèndid de realit·
zació, amb sis estrelles d e pri·
mera magnitud
NOTES: Preua en dia fel.ner unUlcats
per a tarda 1 nit, inclòs arbitri, 2'50 1
1 '2S. Horari: eLa Verbena de la. Palo•
ma• es proJecta. a les 4'10, 6'25, 8 '20 1 11
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Interpretacions i figures
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i també:

EL

CASO DEL PERRO AULLADOR
per WARREN WILLIAM i MARY
Sessió contínua de 4 a 12' 30.

ASTOR

«Las qulero a todas». Serà la darrera d'ell que obtindrà aquest èxit
de simpatia que han obtingut els
seus filDlS? Ho ignorem. El que si
podem afirmar és que di!icilment els
americans podran donar aquest caràcter tan «europeU», tan del nostre
gust als seus films.
Continuen les cues per admirar
El gènere operístic en el qual sempre ens ha estat presentat Kiepura
és, naturalment, el que 11 és més
adequat. Les seves qualitats de gran
rr1f .. .:::. _.
«cantant» d'òpera, s'hi presten a me./IUHJ(h
ravella en aquests ten1es intranscendents, de bella comedieta, que informen les seves produccions com és
el cas actual.
L'anècdota a.qtú és molt lleugera,
però és desenvolupada amb encert,
conté moltes situacions de fin!ssima.
comicitat 1 se 11 proporcionen a Kiel>•
mcomptables ocasions de lluir
la seva veu amb adequades «àries»
d'òpera intercalades amb gran sen- R.
tlt del moment. En conjunt, resulta
aquesta una pellicula que entreté ~
gradablement amb un contingut muAbans de marxar cap al pals del sical força apreciable.
dòlar, Jan Kiepura. ens ha deixat aEl public la celebrà de bon grat
questa producció que porta per titol: 1 sort! satisfet de la seva projecció.

«LAS QUI ERO A TO DAS»,
Al CINEMA FANTASIO

LAHIJA
DE.JUAN
'!r.or:ú«:c:Mn.

~.tt1 ~

amb l'actuació personal de
CARME AMAYA

NAIXEMENT
La senyora. Isabel Xlró, esposa del
nostre bon antic 1 conegut cinema~
grafista Antoni Ariet, director de
Filmò!ono s. A., 1 empresa Segarra
S. A., a Barcelona ha deslliurat una.
!ormossls$1ma. 1 robusta nena.
Tant la. mare com la. recent nascuda gaudeixen el més perfecte estat de salut.
La nostra felici taC'ió més cordial
al Jove matrimoni.

~~nialinnal triomf a1

Ramon de Sentmenat
Sempre se sent dir el mateix: el
cinema espanyol no té galants: 1
quasi és veritat. ¿Però què ocorre
perquè e nostr'l llenç tan replet de
bons actors de caràcter -no hagi
donat només que trea o quatre «galants», quan el cinema americà, per
exemple, els ofereix tan a dojo?
Nosaltres ens volem inclinar 5
creure qu.e no és per !alta de jove:> actors dotats de sensibilitat ~
temperament cinematogràfic. Més
d'un dels nostres actors de caràcter
podrien encarna:- tan dignament
com qualsevol artlsL ianqui o anglès el paper d'un galant. Hi ha altres"raons més fondes 1 més importants. I pot.Eer la més decisiva slgui la que els nostres productors, no
s'han preocupat molt de donar als
seus fibrs aquest caràcter de cosa
jovenll, que, al nostre judici és Interessant a l'art del cinema. Tenen la.
majoria del;; nostres animadors un
sentit tan barroc del cinema que els
fa parar més atenció en allò circumstancial i anecdòtic que en la seva
essència.
La prova està que n 'hi ha b~
gut p.I.'O''- per oferir unes quantes
ocasio!lS propicie· perquè aquest tipus del galant estrictament cln~
matogràíic, que, en real!tat, no és
més que l'estampa de l'home jove,
arrencat a la mateixa vida, 1 actuant com en la vida m~~i xn, aparegués personificat e,p MJ:lfigura d'un
Ramon <,;;! Sentmttlat, per exemple. Sentmenat. és innegablement, •
avui per avui el millor ea.lant del
nostre llenç. Baronivol, ben plantat,
mesurat de gestos l d'expressió,
e. seu art com en la seva imatge,
és profunda, vitalment cinema~
gràfica. N'hi hauria prou amb recordar les seves aparicions ant~
riors; poc a poc, però segurament,
Sentmenat ana.v~ mostrant-se com
una realitat magnifica, més que com
una esperança. Avui ja pot dir-se
que ha assolit aquesta maduresa
art!stica que ens permet parlar de
les seves creacions com Ja de cosa
poc menys que perfecta. I és en la
seva labor per a dncertidumbre»
on aquesta maduresa, aquest just
equilibri entre el seu gest, la seva
expressió 1 l'acció intensament hu·
mana. de l'obra, se'ns ofereix més
netament.

'li1•1 ~J r.,

de IRENE DUNNE

~E~~~~

ROB"" RTA
t

(L'emperadriu de les musicals)
Un film RADIO... naturalment!
M és dinàmica que "Volando h acia Río
Janeiro". Més fastuosa que "La ale·
gre divorc iada ••

JAMES CAGNEY (I lll dreta) -en - una escena d&l fllmt
cabela", que anit s'estrenà al Capital

Duro Y a

te

Una de les obres que donà a Verd!
major fama, 'fou indubtablement
aquest lnsubstituible «Rigoletto», que
és un senyor un xic vellet 1 bon tros
xarusc, que nasqué l'any 1851 i que,
per tant, ja en porta al damunt només que vuitanta-quatre. Volem creure que quan la seva estrena a Venècia, constitulria de bon segur una
novetat 1 fins 1 tot tindria un caire
modern, que avui -els anys passen
volant- ja resta endarrerit a no
poder més 1 a m és el temps l'ha carregat de xacres. Un «R!goletto» en
aquest temps, requereix tot un quadre d'artistes interpretadors que assa.
lelxin interessar bon xic més que el
contingut un xic estantis de l'obra
verdiana. Es el cert que aquest any,
en el que va de temporada, hi ha
per les altures del Liceu un «front
popular» el qual ba posat tot l'elenc
~e tenors en crisi total, amb tot i
1abundor de pollastres que, no per
ésser vianda del temps, potser se'ns
arribaran a indigest¡~.r. Es clar que,
fet 1 fet, sempre tenen més valor els
galls que les neules, 1 per això els
anem aprotitant per tal que la cosa
no anés encara més cap per avall.
cRigoletto» ha tingut enguany una
interpretació que no depassà. els 11mits de la discreció, a part la tasca
realitzada per la cantatriu Mercè
Capsir pel bariton Màrius Bas!ola,
ambdós força encertats, sense però,
que provoquessin grans entusiasmes.
Es cert que fou repetida l'escena
«Li vendetta», cantada pel senyor
Basiola amb certa quantitat d'efectismes, que possiblement deixà la s~
nyora. Capsir un xic desconcertada.
Aquesta eminent artista digué molt
bt\ «Tu~te le !este al tempto», com
havia dit també el «caro nome» d 'una
manera encertada. El senyor Basiola
estigué encertat també en «Paris!~

ELS BALLABLES DE •ROBERT&• EN DISCOS •LA VOZ DE SU .UlO•
•llAR.>IA ELS XOCOLATES QUE ALDLD;TEN
HISPANO OLIVBTTI FABRICADA PER MANS ESPA.~OLES
NADAL... INSISTIU EN XAMPANY MONT FERRANT
•SILK.U, EL NOU lUTlmiAL DE FREYA, LA NOVA PELL
ANEU A VEURE A •ROBERTA• EN •OPEL• .

Diumenge celebrà Junta general
ordinària al Teatre Escola aquest
organisme federatiu de la 'mutualitat catalana que el formen 1089 germandats a. la qual e.ssistiren gran
nombre de delegats.
Es llegiren les actes de les assemblees anteriors que foren aprovades
a!xi com els estats de comptes
'
Fou elegida, per gran nombre de
vots, les candidatures següents: per
a la .Junta Directiva, Josep M. Puig
1 Rmg, president; Antoni Vallejo 1
Capdevila, vice-president; Salvador
F rreron.s secretari; Pere Galllarde
cai~er; Antoni Vandellós, compta:
dor, Josep M. Arajol, bibliotecari 1
Alexandre Pallàs, Josep Sales, Valeri Trepat Francesc Forasté Josep
Viladamat 1 Antoni VilardebÓ vocals.
Per a_ls Comitès foran3 s'elegiren
els seguer.ts: Comarques barcelonines: La Fraternitat, de Vilanova 1
La. Geltrú; El Progrés Mataroni 1
Mutus. de Sant Llorenç, d'Igualada.
Comarques tarragonines: Jesús de
Natzar_et, de Reus, Agrupació Mutual
Tortosma i La Igualdad de Valls
Comarques gironines: La Guixolen~
ca, de Sant Feliu de Guixols, German<;~r de Palamós i Sant Eudald, de
Rtpoll. Comarques lleidatanes: Sant
Jaume Apòstol, de Mollerussa Secció de ~ocors Mutus del Centré d'Esquerra de Borees Blanques 1 Germandat Agramuntesa, d'Agramunt.
~1 Tribunal d 'Arbitratge quedà elegit com segueix: Josep Millan president; Florenci Grau secretari i
Antoni Ricord, Josep Vidal 1 Josep
Marquès vocals, i com a suplents
Vicenç Oromi, Salvador Lluc Francesc Marcó, Albert Escoda 1 'Ramon
Aloy.
Degut a l'avançat de l'hora s'acordà continuar la. reunió el pròxim
diumenge, fins " deixar llesta l'Ordre del dia.

O IABETICS
per la vostra salut compreu
els aliments garantits de la

ni

··~

BAR CANALETES
Gran¡a Royal, Orient
i

ORO DEL RHIN
Recordem algunes de les n~
tres especlallta.ts per e. 'es
festes de

Nadal i Any Nou
LLETO FARCIT
GALLS DINDI
CAPONS DEL PRAT
PASTIS DE POULARDE
TRUFFE
PASTISSOS DE PERDIU
ENSALADA RUSSA
PERNI L. SERPANO
DE JABUGO
PERNIL DOLÇ TRUFFE
CAVIAF; D E RUSSIA
EXTENS ASSORTIMENT ~E
FIAMBRES E;MBOTIT 8 I
FORMATGE
VINS, LICORS t XAMPANYS
DE LES MILLORS MARQUU

UN SERVEI IMPORTANT?

UNA DETENCIO
Fa uns dies qJe es troba deUngt\
als calabossos d'aquesta Prefectilll
de Policiat un jove que vesteix amb
certa elegancia. 1 que pel que es veu
ha pres part en diversos actes dellotiw de certa importància.
El detingut ba estat r econegut pl&.
nament per diferentes persones qut
ha.vi..n estat perjudicades per les •
ves mal!fetel¡.
Segons noticies que hem obtlngu•
l'esmentat individu és autor de Ja
mort d'un guàrdia clvtl que anava
vestit de paisà en companyia de Ja
seva promesa. ¡;er la muntanya dl
Montjuïc.
Un altre dia en un ttrotelg qat
sostingué amb la policia 1 del qual
es féu escàpol ocasionà la mort d'llnl
nena. A més !oa un dels que cdloC6I'en un artefacte en una case!'lll
de la guàrdia civil.
Fins ara els fets esmentats hivien quadat impunes. Hom creu qllt
encara seran descobertes noves Jllf'
ticipacions en :>ltres feta que per art
s'!gno!'en.

Anit en rebre els repòrters el cltlegat general d'Ordre Públic, els
nifestà que en compliment d'aswsuperiors 1 amb motiu de les ~
mes !estes de Nadal, bav1e. ~t
llibertat nou detinguts goveru-que des de fa cer, temps es troblyea
reclosos en aquesta. Ce}luJar.
Entre els alliberats ttguren
panyols que arribaren de suen?'
res, expulsats d'aquella. ~pubUC'o
com e. perillosos.

J!

tentre conseu de
Cent 1 Araaó)

Salmer6n, 222

Manso, 72

eta:

Seran alliberats nou detinguts governatius en commemoració de la diada

U~A
~~RRI~A~
Llúria 62
'

mo» 1 cCortlggtani vil
ta», però en tots els asratta ~t.
ments hom adveru una ~entats fra¡
gerada. El tenor Cario ectació
un «Duc de Màntu!U un Mel'íllo fé-,¡
i no assoli convèncer 1 nc al~,
en «Questa o quelle• e 'Pop!o,
d:mna. e mobile» que' n.1 en 'ta
divertir un xic ~ls ele serv1 ~r ,
cràtlcs del teatre.
rn.ents dEillo.
Els altres intèrprets se
senyoretes Roca 1 Vi~d nyora~
Santiago Font Gass : : i SC!lyor¡
nàndez acompliren 'd.Lsc olà 1 Per.
c~tlgueren bé els cors 1 el retrunent 1
sota la direcció del mestr
rA.>a de baU,
de la senyora Pàm!es Bé e R!baa 1
escènica 1 ben dirigida. ~ direCCió
pel mestre Podestà.
!orquestra
El que encara no hem
en clar és com s'bo arr~t llos&r
cionari tan modest com tR.ig
un !111¡.
per viure en un palau d' Olettoa
ostensible sumptuOsitat Re una tall
que ja diguérem quan ~ Pet.1tn tl
r ació !ou estrenada. Es ~~~ deco,
massa. bonica 1 la creiem
bon!ca.
més que garrafa!. Cal è.euna t!rracla
una altra obra que hi ~-la a
que en aquesta ja revell!
lnil1ot
ció verdiana.
da. Pl'Oduo.
Per no trencar el costum, els
tes dels barris baixos contin llceJa.
les seves vacances Per la uen &ll!b
JJ·. concurrència to~ en u qua¡ C<la
letot» ben poc lluYda. ~b estt «Rl¡o.
cassa.
as ant •
CAMIL OLTln>n. _

(davant del
14ucat)

All.ments especiaU per a deUcals
de l'aparell'~ cllcestlu, lntàncla, ete.

trfS;

LLEIDA
Lleida, 23 <Per telèfon>.-Els compromissaris elegits en la darrera Assemblea celebrada per Joventut Republicana de Lleida han !et publlc
la candidat•.1ra. oficial del Comitè politic per a presentar a la pròxima
reunió que &e celebrarà el dlla. 26 d'~
quest mes. Els noms són els següents
Humbert Torres, Epifani Belll, Pere
Vallderiola, Solé, F. Mulet i Zamorano.
En aquest.. reuntó també ba de
quedar elegit el president de la Directiva.
-Ha assolit un graL èxit la vetllada benèfica organitzada. per la.
Seocló Femenina d'~tència. SoCial. La quantitat recaptada serà
destinada al Nndal pro-presos.
-Ahir illgué lloc amb poca animació el miting organitzat pel Partit Federal Ibèric que fou presidit
per Maria Crespo 1 en ell !eren (ls
de lo. paraula entre altres oradors
Angel Pestanya i Barriobero.
-El oonsell de guerra que s'havia
de celebrar el passat dii3sabte per tal
de veure 1 fallar la causa contra els
encartats de Tàrrega amb motiu dels
successos d'Octubre, ha estat suspès
fins el pròxim dia 'l de gener.

Obrers que es solidaritzen
amb dos companys seUS
acomiadats
Per no haver estat readmeSOS/::
o!Jrers que fo:en acomiadats:tzt"
te ¡:a.ssat, ahir cs ret;1rareo
~
ball 115 obrers de la fàbnCil
senyo:s Pla 1 Granell.

~~
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Diputació, 282. Tel•ton 11710 ~r...•~
ornamentació- ObJectes PÏ~~tur.,.

---

SOLEDAT MARTINEZ , c11a 21.
aQuarellesl. Clos e.

LA PINACOTECA ~

Passel& de Gracia. 34 M· ~~ru
vata • EXPOSICIÓ. ol .
d_a...,bte

0

turo.). nns el :17 de .,.,.......

',PI'"
~

.

~ ~,~

Dr CASASA
e

Tallers, ti , entresol

BLENORRAGIA AGUDA &JfiiJ6
GUARIMENT
TOTALc;A. .
rELL, LLAGUES DE LES
GI

D'11 a 1 1 dl 5 a I -

.Ja.íenlu diari de.la -n it: IJLTilDA_

PR E U S EC ON O lli

LES MANIFESTACIONS IN TERNACIONALS DE REM

•

!I

.

....

El CAMPIONAT D'ESPANYA DE lliGA

Una mala jornada per als
equips catalans de la pri·
mera divisió

rò com que a Sevilla es Juga per aquesta data un partit entre dues &:·
lecclons, això em difículta In t.'lSCa.
-Al;.\¡istireu a algun altre encont re!
- Crec que no; j&. he vist jugar
tots els equips, 1 tal vegada. sols vagi el diumenge a Pamplona per a
veure el Osasuna-Barcelona.
Aquestes !oren les daneres parnules del Dr. Garcia Snlazar, que, tot
t els seus desigs de complnwe'us,
no pogué esser més expl1c1t. - c.

~~~~

El Marítim guanyà la regata internacional
«Trofeu Joan Camps», i I'Ur-Kirolak de San
'Sebastian, el Campionat d'Espanya de iols

Tal com estava anunciat, 1 en el bunes que !oren instaHades pel Club 11Lpo!llr el vencedor, Club de Rem.
lloc de costum; varen tenll' lloc ahir Marítim, organitzador d'aquelles, 1
1.er Club de Rem, bot «X» (Moel Campionat d'E:spanya de iola 1 sort[ satisfet.
ra 1 Valero, timoner Mollera), 9 m.
cancés 1 el Tro!eu Joan Camps.
PALEN
22 s.
Bn els c:tmpionats de iols a
2.on Club de Mar, 9 m. 35 s.
quatre 1 canoé va triomfar d 'una
ELS RESULTATS FOREN
El Marltlm es va retirar a mitmanera clara l'Ur-Kirolak de San
ELS SEGUENTSa
ja prova
A pesar del d.e- 1 ScbastiAn, el qual va fornir unes
Iols a dos remers I tl':'1oner
Regata en Iols a quatre remers .
pl b'
·uit 23
d 1 te ,
d , 6 di bones curses, sooretot en la de iols
Es classificà camp1ó dEspanya,
1 timoner
ne~~ q~:<> per ~ob~::Yeni~ns~ ~ a quatre on va demostrar possell" un per ~o haver comparegut els altres
El Maritim no ha corregut, 1 lla.
'
. .
ti
estil !acil però segur.
1~.scr1ts, el Club ~e Mar, que fou resultar. vencedor, desprès d'una llulcausu de la p.UJa. no penne ~ el mes
De les regates de cooperació cal 1 unlc que correg1:e la prova. Era el t-1 igualada, el Club de Mar pel seu
pettt llulmen~ 1 el?contre ~~assuna- destocar ta d'outriggers a quatre, ta bot «Moltfort's» (Zazorla 1 Carrete- esforç final, en el qual ha derrot"
Sevll.la, 23. - L'Atlètic de Bilbao Raclng ti:lgue ventab.'l bel:~ 1 e- qual acabà amb una neta V1ctòr1a ro, timoner Pulgl.
netament els francesos.
vencé, atur, l'eqUip local per dos gols mocfó ga.rebé constant!llent. Topa- del Club MaritUn, i la de Iols a
llols a quatre remers I timoner
1.er Club de Mar, bot «Trarnun·
ren dues Làcuques semb.ants 1 el_ re- quatre en la qual el vencedor fou
lCamplonat d'Espanya>
tana:t lBac Garcia Trabal 1 Plana.
a cap. L'Atlètic de Bilbao aconsegul sultat fou ll:l duel a rons e~ el qual el club de Mar, ambdós damunt
Vencé l'equip de l'Ur·Klrola~ que tUnoner Poé>. 8 m. '4o s. 4-5.
una victòrta després d'una actullcló no mam'è. la duresa nl 1 entus1a.s- seng•es equips de l'Emulatlón Nau- a rnbà a la meta amb bastant da van2.on Emulation Nautlque de Tou..
D. Coru11ya 7 2 8 2 10 13 7
PRIMERA DIVISIO
magnifica en la qual tot l'equip res- me d'ambdues pa~. Els cant9.brics tique de Toulouse, que malgrat el tatge sobre els seus contrincants, que louse, 8 m 46 s.
N. Madrid 7 8 l 3 l'l 12 7
pongue com un sol home.
no jugare1. amb 1encert que ho re- restlltat advers va agradar per. la prengué a part1r de mitja cursa.
3.er Club de Rem, 8 m. 54 a. 4-5..
Avilès
7 2 1 4 lC. 23 6
Cooperà. a. I&. victòna dels bllbntns ren e! passat ..bumenge a Madrid. per1ecc1ó del seu estil i per l'entu·
El resultat fou el següent:
Regata en esquif
Resultats I otasslflcacló
Vigo
7 2 o 5 17 24' '
el fet que tota la tarda va ploure 1 Però la seva actuació uo deixà d'és- 81asme demostrat. La d'outnggers a
l.er Ur-Klrolak, bot «Donòstla:t
Ha estat una prova emcx;lonant.
0·3
.sarcelona-Madrl'i
els elements dc:s nord es desenvolu· ser menys vistent. E> bateren a. !on.s dos també agradà si bé quedà reduïda <Amunar~1Z, Lacoste, Erdocita l Destacat Mora al començament, ha
en el primer temps 1 en la segon&. a dos equ 1ps per 1&. retirada del Ituarte, t1moner LarrandlaJ, 8 m. 20 ¡estat quasi passat per Gasòliba. pe3-1
Racin~-osasu.:Ul
SEGON GRUP
pnven en un ambient al qual estan part !eren una demostració àe potèn· c. Maritím. Guanyà el Club de Rem. segons 2·5.
rO al final ha reaccionat !ormlda0-2
sevilla-~t. de Bilbao
Resultats
1 nlassiflcaoló
acostumats, mentre que els sevillans c!a en marcar lres goL en el curs
En la regata d·esqulf sl bé el re2.on Club de Rem, 8 m. 111 s. 2-5. blement t ha batut el seu adversart.
0-2
vali'ncia Batis
no es podien moure amb faclllta.L espai de temps de sis minuts.
sultat. el cons 1derem normal, no po..
3.er Club Nàutla de Tarragona,
1.er Club de Rem, bot «Tossat,
1-2 Badaluna-lrun
At. d.t t.1adrid-Hèrrulea
2-1
en tm terreny fangós. Tant fou així
L'OSaO&una demostrà ésser un \'e• dem de cap manera trobar-lo just, 8 m. 36 s. 2-5.
tripulat per Mora•. 9 m. 38 $. 4-5.
5-2 Juplte:w baracaldo
ov1eder88panrOJ
3-1
que el mig centre del Sevilla Duar- ritable equip de la dl\isió d'honor. sl t.enim en compte que Mora, del
4.rt Club de Mar, 8 m. _49 s. 2-5. · ~.on Club Mantlm, bot «Tossat.
Arenes-3abac1.:U
<s~tspèsl.
te fracassà P"r complet en campa- E:S Jeus migs 1 de1·eoscs es mos- Club de Rem, que fou el que venOutrJggers a quatre I tamoner
tripulat per Gasòllba.
A. BUbaO 'I o 1 1 22 9 11
Donòstia..Gíroua
3-2
la d la d ~ t
T 1 ls j _
traren formidables sobre tot en •a. cé. durant tota la cursa s'acontentà
(Cooperació I lnternactonal)
Regata en outra~tgers a vult remen
6 o 2 20 9 lO
ny
e , avan era: o s e
u,.a. I dest:-uccló del joc cantrart. No ence~- amb portar Gasòliba, del l\.1aritlm, a
f,1ndrtd
Per !orlalt del Club dll 1\tar I del
I timoner
dors de 1 AtlètlÇ est¡gueren a qwn 1 taren, però, c~ear-lo en el mateiX ln seva popa 1 fms deixar-se 1gualar Club Nàutic de Tarragona, as ~114 <Trofeu Joan Camp~ 1 Internacional)
Arenes
G li o o 21 9 12
santancter 7 5 o 2 17 14 10
millor. El l'!lés nwx fou GoroStlZll grau. Pera aque~~a labor fou en rlla- per ell; quant en antenors regates a una lluita entre el Mantu~ l Lo BG irona
La prova ba estat corrt"guda per
'• l 1 :,; H h 9
7 4 1 2 16 8 9
Bt>11~
1 del SeviUa sobresortiren Fede Joa--llüat msupe.-b~e. 1 això rou motiu la dlferénc¡a entre ambdós vogadors mulat10n Nauttque de To.losa, .-Mlm- prunera vegada per vult remers en
o 3 16 13 8 Sabadell 6 a 1 2 10 8 7
Barcelona 'l
quim i lzagulrre.
que !raca:¡sessin e:.S esforços del Ra- hav1a estat més gran; 1 ens resistim fà netament, el primer anà més oie lloc de quatre, com era tradicional.
7 3 2 2 24 18 8
B.uacaldo 7 a o 4 10 13 6
Ovledo
Al primer temps el Sevilla va co- Clng en el primer temps que haV1a a creure que Gasòllba estigui en m1- 30 metres d avantatge.
Ha estat molt dtsputada HI han
q 3 l'I 14 7
7
Donòst!a
7 2 ~ 3 14 15 6
Hèrcul•
•
1
•
.
•
llor forma que abans
1.er Bot cOslrlS», del Maritlm pres part els francesos, el Nàutlo
mençar dominant, però mica a nll· arnbat a tradull'-s.: en \ma sèrie de
.
·
,
cMartlnez, Ehrensperger. Brossa 1 de Tarragona. el Maritlm 1 el Club
Juplter
Espanyol
1 a 8 4 12 18 6
7 2 1 4 11 19 5
1 p_er últim, la regata d outrtggers Macià timoner Gràclal 7 m. 55 s. de Mar amb dos participants
ca, s'anà ;mposant l'Atlètic fins " gran nol!lbre de «corners».
7 s o 4 lb 16 6
Badalona
0SliSU11&
7 2 1 4 10 18 5
·ó .,.,_ bU
;•l'·nba al descans seru;e que el a VUlt, la qual aconsegu1 entusias.
·
2.on' Em u1a tlons Na.ut11que d e T (>! er-se amo d e 1a situacl
'l I o 5 13 18 4
Irun
7 2 o 5 11 13 4
ValeDC'l&
, -=
. marcador ~ués ha t d
mar el publ!c, ja que fou durament
Ha triOmfat, despre& d'una gran
7 1 1 5 8 21 3
buns no aconseg';l!ren cap gol fms nar ~ el segon tem: el ~!Fci:~ disputad~. 1 d'això n'és una mostra losa. 8 mRe~tet de canoés
Sevill&
llutta, el Marltlm, que ha, arribat a
que. a les darrenes de la prunera Unuà emotiu, i als q~ minuts un el que 1 últim equip classificat dels
A. Madrtd 'l 1 t 6 6 19 2
(Campionat d'Espanya)
la meta amb 25 metres d avantatge.
TERCER GRUP
part, quan 110més mancaven dos ml· l centre xut de cuca és lmparable per cinc <¡Ue ni prengueren part, fou el
VIctòria de I'Olaxlzola, que arribà seguit del Club de Mar. •
RKUitata I olasslfloaoló
nuts per al descans, Gorostiza va re- ¡ 2'lona.1ndis. Pressionà. molt des- campió de Catalunya, la qual cosa. destacat, I lluita dura per al :;e..
La classif!Ctlcló ha estat.
SEGONA DIVISIO
matar
encertadament
un
servei
de
prés
el
P..acing.
Però
no
tornà
a
mardemostra
la
gran
actuació
que
tlngon
lloc, decidida a l'ultUn moment
Elx-Llevam.
Club Marltlm, bot «Cadaquern
5-4
Muguerza
1
car
fins
poc
abans
d'acabar
Larrigueren
els
altres
equips,
sobretot
el
sobre
la
mateixa
meta
CMartlnPZ
1 Ehrensperger. Macià, BorMirandiUa-Ma..a.:itano
1-0
.
PRIMER GRUP
d
·
Marltlm. que guanyà
un avanKl
k d S S ba la
89. Massa. Sugranyes. Marc l Ol·
Al segon temps, l'Atlètic va jugar I naga. en un.l juga a magn1fica, féu tatge força remarcable per
Gimnàstlc·M úrcla
ala seus conl.er Ur- ro1a , e . e st n. ralt, timoner Josep Martínez>, 'l m.
1·1
Re!oultatll 1 ofaulfloaÒió
tot el que va. voler 1 Gorostlza perdé el spgon gol dels santandertns. trlncants els quals es disputaren el P..ot «X». tripulat per Olnlzola, 10 4 a. 4-5
Recreattu-Xereç
0..1
. 1'mmlllorab1e d e marcar. Sense
• cobdlclosament.
minuts
29 s. 2-5.
Celta..J:;flúrtmr
2-1
un&. ocas1ó
atacà, 1desmoralitzar-se,
en una. jugada l'O.>assuna
impet.uosa segon lloe
Club de Mar. a 18 a.
2_00 Club Nàutic de Tarragona.
Xereç
D. Corunya-Na.cioual
7 5 :,¡ 211 412
2-2
El partit el va decidir el mateix Go- marc!\ el seu gol per un excellent
En n. salvant lleugueres excep. 11 m. 12 s. 4-5.
Nàutic de Tarragona, a 20 s.
Múrcia
Stadtum Valladolid
7 ! 1 2 13 8 9
1-1
rostiza aprofitant un passi de Fll- xut _e Paco Bieuobas Per últim clons. vegérem una bona jornada res.er Marttim, 11 m. 16 s. 4-5.
Emulatlon Nnutlque de Tolouse, •
saraso~-Unló ·ir Viro
'l s 1 s 22 15 'l
ces 1 tusellà el ¡ol des de molt a Mllucho apuntava el ~rcer gol dei mistica, sl bé el temps n o volgué a.
6-1 L!t!vant
Regata en outrlggers a dos
2? a. 4-5 I finalment els doe del
prop.
Elx
Raclng.
7 3 1 s 11 18 7
soclar-s'hl.
<Cooperació)
Clu~ de Mar.
Saragossa 1 s a 117 '1 9
Arbitrà bé canga .ArgUelles.
Dels cantàbrics els millors Ped.ro- I El públic entusiasta l <nombróe que
GIID.DA:!tlc 7 2 3 2 7 7 'l
Lluita interessant fins a 150 m~
L organització. a càrrec del M&.ri1 4 1 2 22 15 9
Els
equips
s'arrengleraren
Celta
aixJ:
sa,
CetaUos.
Germa.n
Malacltano 'l 8
1 Rioja, 1 Lar- assistl a les regates, emplenà Iee trl· tres a bans del final, en què es va tlm, bona.
4 10 11 e
Sp. Ol.lón T 3 I 2 i9 15 8 Gl'flllada
7 1 2
6 9 4
sevilla: Elzaguirre; Joaquln, Deva; rtnaga 1 Cuca ~ l'av~tguarda.
ValladoUd 'l 2 .j 2 lJ 18 7
Mu'andilla 7 2 e 5 8 16
Vlcente, Duarte, Fecle; Joaquln. Tor- en~:n.r~:SSta~e ~~avio~~~
JavelJna
rontegui, Campana!. Taché, Bracero. gué ran rtositat.
Femàndez, 47 m. 98 cm.; Fraga.,
Atlètic de Bilbao. - Blasco; ZaL'."rt..hra.'!oa d'BernAndez Areooe,
Capi, Trias, Pratsmasó, Caral, I¡ual
bala, Oceja; Calvo, Muguerza, Oerar- molt oportú.
1 Rovir&..
do, Gorostiza, Iraragorri, Bata. Oà.Equips:
2011 metres
rate, PUces.
osauuna: Zarraonatndia; nunPratsmasó, 24 a. 3-10; Fraga, Cap1,
daln, Arana; lre.storza, Blenzobas,
Trias, Igual, Carol, Capi, Femànda
Urdlrez; lnsaustl, lturralde I, Ver1 Rovira.
gara, Bienzebas n. 1 lturralde Il.
l'untuacló total
Ra.cillg: Paredes; Ceballo3, Ilardla;
Pratsmasó: 2.920.095 punts.
Rioja, Garcia. German; Cuca, Mllu·
Fra¡a, 2.677,459; Trias, 2.281.606;
cho, Chas Larrtnaga 1 Clsco.
Femàndez, 2.142,570; C!lpi, 1.904,605;
Equips:
la defensa destacà QU1ncoces, que
Igunl, 1.870 835; Caro!, 1.693.995, 1 Rovll"a. 1.220.245.
va1ència, 23. - Et partit vatènctaBarcelona: !borra; Zabalo, Areso; continua essent el de1ensa internaBetls
que
acabà
amb
el
trimf
dels
Bardma, .l::lerke¡¡s,v, Baimanya, van- cional msubst1tuïble l el segul per
campions de Lliga per dos gols a cap
tolrà, Raic, Escolà. Barceló 1 Pedrol. ordre de menta el porter Alberty.
Irún: Egwa, t.erchundi, Mancls1- El Campionat de Catalunya
Madrid: Alberty; Ctrtaco, QuincoPer al Barcelona, 1nd1viduaimer.t, fou interessantíssim 1 de ¡ran emodor, Linazasoro, Ara.na. Querejeta,
de pentatlhOn
ces· P. Regueiro Bonet sento· Emi· sols pogué destacar Zabalo, que rou CIÓ. El camp de Mestalla s'emplenà. Al terreny de joc de l'equip de Qwroga,
Fanjul. Urtlzberea, cajo 1
L. Regu.eiro, 'sañud~. Lecu; 1 DlZ. indiscutiblement. el mes Ierm puntal d'aficionats que feren cas ornis de la costa, jugaren el Badalona l l'lnin.
Berlin, 22. - A mitja nit del 1J
Arbitre: VallauA.
per a1 seu equip; !borra també el b pluj_a que calgué tot el dia sobre I venceren eis co.t.'\lans per dos gols s_nchez Arana.
de desembre acaba ~1 tcrmtnJ d J.M..
•
a un.
secundà amb encert, encara que en Valèncta.
Molt bon JOC en el primer temps, 1
crípéló de les naciou~ que pensen
Al prtmer temps, el Valencla efec- I A pesar de la. seva derrota, els el pr1mer gol als 38 minuts, fet per
Una àwpli 1 mereacuda victòria el tercer gol no estigué molt afortuprendre part al!; IV Jues OUmpl"..l
dfls madrilenys en el seu parUt de 1 nat. Areso millor en el pnmer temps, tuà un joc excell.ent 1 el ~ctis repUcà d'lrún feren un maghific partit, se- Betancow:. L'empat es produl en llen- •
rt'Hivern del 1936. Els jocs de GarEscnch
en
recollir
una
p~ada
de
amb
una
ordenada
i
energlca
labor
gurament
el
millor
que
en
aquesta
dlume118e a Les Corts, els ha permèS ~ague ae fracassar en el segon temps
tnlsch PartenkírChel' han batut tsl
çar
l'lrún
un
penalty,
però
l'àrbitre,
defen~va,
~ue
tlngu~. ~om a reault.8t, temporada s·~ V'fst realitzar al grup
rècord quant. a. la participació 1P. ~
mer-sc de Ja derrota que, en l'ante- c.•.vant la poca reSlstênCl& que oltrl
Diumenge. a l'EStadi, la Federació díietcnts
que s arnbes al descans sense have:- I guipuscoà. Foren \·ençuts, però la en lloc de concedir aquest càstig catalana
vaisoo Es pot constatar
rlor jornada. sofriren davant del Ra- la seva ratlla del davant. ;
d'Atletisme
va
fer
disputar
bavla
d'haver donat gol, ja que Lla-- el Campionat de Catalunya de Pen- fins on ho. arribat l'Interès d aquests
clng de Santander en el seu matetx
D'aquesta, aols Balmanya tingué ~ .marcat cap gol, puiX que, a m .s qual1tat del joc per ells realitzat fou
per
als
esports
de gel 1 neu, concr&camp de Chamartin.
algun moment Inspirat; 1 a Ja da- d a IX~, fou comple_t el fracàs del ter- 1igual, per a no dir superior, a la deia dó, en deturar ia bala, aquesta estava tathlon.
per a l'olimpladn d'hivern.
seus enemics, 1 solament el menor dintre de la porta.
Molta podien creure que el Madrid vantem, els més treballadors, Ra1c cet d atac vo.lencla.
El vencedor fou el magnific atleta. tament
pel que es desprèt• l'larnment de la
Al segon temps, degut a le lel!ió encert davant la porta tou el que
pogués vèncer el Barcelona; però, I Barceló; però, com dwcem dit anEl càstig tou executat per Linaza. del «Juntor», Llul.s Pratsmasó, el qual taula se¡.:tiP.nt:
8 exVeln motivà aquesta derrota
va
batre
el
rècord
C!\talà
de
de
Joan
l'espeRamon,
que
passà
per la dHerencia que regiStrà el mar- tenorme~t~ els seus esforços foren
soro.
Als primers jocs d'hivern celebrat.
cialitat amb un total de 2.920.095
esquerre, Vlllagrà baixà a la defen- I A les ordres del seny~r Espelt
la
cador, en finalitzar el partit, gairebé sempre mutilB.
El Badalona es va mostrar m11lor punta, o sigui amb un.a düerèncla el ~924 a Chamonix prengueren part
sa 1 Conde als mitjarus, el Valèr.cta equips ea formaren d'aquesta fo~a· als començos de la segona part, 1
293 esportius de 16 nacions; a 1'(>ningú no s'hauria atrevit &. pronos-1
•••
de 98.620 punts per damunt de l'an- limpiada de Saint Morltz, el 1928,
no donà cap resultat I aleshores es
Badalona: Navés Bo à 5 LI dó. als tretze minuts,
tlcar-ho sense exposar-se a un rtdlAl primer temps, el Ma~rtd obtln· va
tic
rècord,
que
pertanyia
Escrich,
a
l'&.tleta
en
aprofiassistiren 492 esportt.ts de 25 països;
imposar
el
Betis
1,
amb
joc e- Ori5 tlà
.
' . rr •
a ·
tul.
gué dos gois; el primer per mitjà de nèrgic, coratjós, encertat 1 un
magnlhc,
• .Manages, Schild, Betancour, tar un fallada de 'Lerchundl, obtin¡ué Roca.
a Lako Placid, el 1932. arribaren .i01
El campionat d'enguany ha regis- participants de 17 nacions. 1 a GarEl resultat, però, malgrat que sem- I Llws Regue1ro, als nou minuts. en va decidir el partt al seu favor per Cambra, Escncb, Serra 1 Torres.
e! desempat.
trat una. pnrticlpactó poc nodrida, misch són esperats prop de 1.000 esbll crescut, hem de considerar-lo just rebre una passada de Diz; el segon,
dos
a
cap
ja
que sols set atletes participaren. portius acthts de 28 pnïsos dtl&pe! que fou el partit; 1 encara po-¡ per obra de DJZ, en ocas16 de tlrarPrmerament, marcà Unamuno ala
L 'organització fou bona. Sl amb set rent~.
drtem afegir. que ela madrllnys, amb se un corner que executà Emllm, ctne minuts d'un grant xut a l'sn·
o vuit participants l'organització uo
• • •
un xic m~s de sort, mereixien vèncer I quan mancaven trea minuts per ar- gle t, als 18 minuts, Paqulrrl en una
hagués anat bé, ni mal.
No han trigat a veure•a confl!oper un major nombre de gols.
nbar al deccans.
Els
retultats
foren
els
!'iegUenta:
jugada personal excellent va neons~
mades per la realitat les previsions
Es ventat que en el transcurs d'a·
Al segon temps fou marcat el ter·
Disc
~obre la Importàncl~. I nombre de
el segon gol.
que..ta compeUCió, el Barcelona ha 1 cer gol, que marcà Lecue.-ELLECE. guír
Pratsmasó,
32
m.
40
cm.:
Fernàn.
participants al tornl:llg olimp!c de
El fet que Paqulrrt es les1on~ l
Ovtedo. 23.- Sense arribar a ésser una encertada capcinada de Man(>actuat en algun partit amb una
Acabat el partit, tinguérem oca- qucdés el Betis omb deu jn¡:adors, completa, l'Estadi de Bonavl.Sta r~1s- Un. 1 als dotze minuts l'Ovíedo mar- dez, Capi, Fraga, Igual, Trias, Carol futbol. q\le se celebr11rà a Berlin el
certa lr.regularitat; però com el diu- siò de parlar uns moments amb el no va ésSer obstacle perquè aquest e- tra la millor entrada de la tem,~» cava novament en recollll" Soladrero 1 Rovira.
1936 Són Ja 15 les c.aclons la partl·
1.500 metres
cipació de les quals ~ dóna com a
lllenge, QUC! sens dubte ha estat el senyor Garc1a Salazar, que es des- qulp continués essent l'amo de la sl- rada, amb motiu de l'encontre Es~ una bala retornada per les defenses
Pratsmasó, 4 m. 30 a. 5-10: Trias, segura: Au!ltrta, Bul¡:'lrla, Egipte,
pitJor parti~ que ha efectu'\t l'eqi'•P plaçà a la nostra ciutat per tal de tuació fins que l'àrWtre, senyor Ar- nyol-OVledo. Triomfaren els locala espanyoll.stes. Poc després, una tnter- Fraga,
Rovira, Carol, Igual, Cnpl 1 Estots Unita, Estònia F!rilàndta,
blau-grana en tot el que va de tem- presenciar l'encontre, davant el pro- rlbas. donà. el partit jer acabat.
• per ctne gola a dos de manera fàciL venció pe.rsonal dc Làngara, amb xut Fernàndez.
Halti. Hongria, Indla Perú, lt.alla,
porada, no l'havíem vist llli Jugar. per Espanya-Alemanya. •
IJargàrla
Del Vnlencla es distingiren Buto: El partit es cn.racter¡tzà per la seva ras, rou el cinquè gol dels asturlan:l
Japó. Nc,ruega, Polònia 1 Suècia. I .a
l' La manca de resistenc1a davant
-Satisfet del partit? -11 pregtm- 11. Petreñas, Melencbon 1 Domènec; 1 parsunònla. Tot ell es portà en un
Pratsmnsó,
6
m.
10
cm.;
Fraga,
majoria dels països esmentats ja b an
el darrer de la. tarda.
equlp contrari es palesà a poc de tàrem.
Dlaz, Capi. Igual, Femàndez, Caro! cómunlcat la seva h.lscrlpcló I s''-!sdel Betls, Urquiaga, Aede, Larrinoa, to pltl.cid en armorua amb el nom
L'arbitratge
de
Plàcid,
acceptable.
l Rovira.
pera que se n'hi l11scrluran m~
començar l'encontre en la se~a rat·
-Al contrari; abans de començar Gómez, unamuno Pnqulrrl.
de l'àrbitre. Amb aquest r1ttne lent
1
_ __ g
~a rni~ja: tou. indubtablement, des el partit, 1 després d'haver vist jugar
Equips:
la ~ia_ mitjana dels ustb urrlB.lllilS varen
Equlps:
e a resta de l'equip; tant Berii:essy, el Barcelona a Santander, ja preValència. _
can.o; Melenchon, poaer 1mposar-se am
ac tat ala
Ovledo: ()<".,car, I.avlada, Pefta., Si·
tom. Bardlna I Ba!manya. no oft•rl- vela que el Barcelona. que és un e- J an Ramon. Bertoll Petref\rus, VI·¡ contraria 1 llquldar freQüents a van- rio. Soladrero, Chus, Casuco, Anton.
ren una encertada reststéncla da- qwp que controla bó el baló en comp ll~grà; oomè~ec, ouÜnrro, Amadeo,
ços de la sevn J.1nia davantera. L'en- Làngara, Herrertta 1 Em.i.l1n.
vant la davantera blanca, que es t
res no padrla ter degut a l'es- Lele i Conde.
contre no va tenir, en conjunt, res
Espanyol: Fournier, Pardo, Pérez,
desenvo!upa.a amb marcsda raplde- La~ del terreny de joc. El 1\laanu,
Betla. _ Urqulagn; Cornejo, Acdn; de particular. A _pesar dels set gola , Espada, Solé, Lecuona. Prat, Costa,
sa
ha jugat, a plaer naturalment, p:!ro Pera!, Gòmez, Lnrrtnoa;
1
Manolin, que es marcaren, no sena exagerar Edelmiro, Manolln Bosch.
Aquells, • cnnvi, pcsnts I lents, hem de convenir que ci Barcelona unamuno Paqutrrl, cnball~ro,
snro. nfU'llUll' que t~u avorrit. Un domini
tal tc¡:ada per l'estat relliscós del ha tingut una tardi.\ pèssima I això
'
.altern I un piloteig 1Il.$u.1s en molt.s
lerrercy, arrioavcn sempre amb re- ba facilitat ln tasca del seus r.ontrumoments; major perill a estones per El dia de Nadal a Les Corts
tràa per a deturar les escapades dels n s
J)llrt dels locals, però de gran langw~ contraris, el qual els permetia
-Respecte a 1'equ1p nacional, quin
F ABRICA de MONEDERS
àes:~. l monotonia en WlS 1 altres.
ttuar-Si! d.avnnt la defensa
blau- onze crcleu que representarà EspaL'encontre Ja estava .re3olt en arri·
i!'~ amb una en~·ejable posició:
nya en el seu part1t amb Alemanya?
Acabade5 les reformes quo per lnbnr el d~. <n que en aquest m~
cendl
ha
rat
ll\
.JA
....q¡¡. vnnt <.aiXò. no es d'e:;tranyar
-r'rancament, he de dir-vos quo
ment el marcador assenyalava un
tent notnéli Znbalo. l'un1c home de encara uo el tinc format; oríentatre.s a ú a favor dels asturians. Com
tr~e a.blc cllls:st> ln~ern,nclonaJ 'lmh 1 clans, referències, apunts, molts.
ja és ezdt!mic en llurs actuacions, el
Prouet;lleiX la ''enda a preus d.e
~taCOmPta avul dia I eQUIP barcclo-Però, una imprcssl. ó... -ltlSlsti-,
sol del rival de 1'0\iedo bnvta que
LlQUTDAClO do Ics \llttmes JlOVC•
det• · llOiués sobresortir en Ja tasca 1 rem.
spuntnr-se'l al :seu jugador Peña, el
tat.s en B=a. carteres, monooers
P:lva
I -Cap; avui podria d!r-vos un e1 eJtrea arUclea de pell.
Dimecres tindrà lloc, al Camp de
qual, en repetir una de Ics eeves hablma~~ana
' ~ cltra banda, la davantera uo quip, i demà haver-lo de reformnr:
Gran st<•clt en carterell per a collo11tnts caracterlstiques, ajudà nmb el Les Corts, un mteres..~ant encant~
glals,
a
preus
m:u
vistos.
11ada!ent.
entre
els
c.qulps
del
Bat·
&tus tr_ta1 aprofitar les (J!.!SSades dels es per això que no puc ésser mes
(ann~a
e1pedolifat)
cap a entrar el cuir que bnvla xutat cetona 1 la u. S. Arlequins. de PerImmens as&Ortlt en Jocs de petaca.
Qllest,ma,jans. tota vegada que a- expliCJt. Avui dia no succeeix com I
1Edelmlro. De no haver intervingut pmyà.
targeten i monedem ® cocodril, a
Objedei
rebé~. ,Quan ho feren. lliuraven gm- abans; e!s equips, 1 per tant els jupreua rellults.
tan inoportunament d defensa esDonadl\ la cla.o;se exceHent. dtl
tontr sempre 1:1 baln nis peus del g.. dors, sofrc..'Cen unes variacions en
a p1·e)enr¡
' querra asturià, el gol no 6'baurta qul.nz<> francès, hom espera que els
V1SITEU LA FABRICA QUB VEN
llUc nri; I ai·:t, \'eiérem com Clrlaco,¡ Uur forma que desorienta per comNES BARAT
produit, perquè Oscar estava perfec- nostres aficionats tindran ocasió dt•
P!:nt~d scmbls pas trobar-se en la 1 plet.
tament colloeat per a interceptar presenciar un matx diSputadissl.n,
F I V E L L ER, 2 6
'l'libar de la seva fomul, po~ues
-De tdtcs maneres, compteu amb I
pui'!: que amb tot. l que la superioriel
tret.
( Allans FeTDllll.dO)
11~ • aparentment sl es vol,
a algu en definitiva?
Abans d'ncaw b1 haaUé una baixa tat tècnica dels gals és una cosa
prou coneguda, cal tenir en comp.A~~ ,
I -Dl! moment, aols puc donar-vos
per cada eqwp. Primer abandonà el te
l'amb!ent. Indubtablement favorslluc ~ a el això. la davantera tam-1 quatre noms segurs: Vantolrà, LlUIS
teiTelly Boladrero 1 poc després ho ble els blau-grana.
lò (e-,¡ :Tibà a compenetrar-se I a1- Rc;rueiro, Làngara 1 Irnragorri; com
vn fer d deiensa català Pardo.
Com Que al camp també hi haurà
&fn gnl que els madrilenys domines-, veleu, és l'única ratlla que tinc gaireL'OV!cdo Inaugurà el marcador n1s futbol, aquest 'J)(lrtit -començarà a
h"ft-- rebé durant la totalitat de be completa.
-w..'ltre
1deu minuts de joc. Un b11tibull da- dos quarta de deu del mati.
Dets ,¿rans ,_
.....;¡ la defensa, a bn..,e de Zabalo
La :fomta.r.ló probable dels equips
vant la porta de Fournier, que rebut~~llUor
• ... ratlla que rous.'\ i Quincoces?
Bilb9.o 23 _ El. J)llrtlt de Ll.lgn jà dlvcrroa xuto;, orig'lnà un centro és la 'SCgrlent:
*<.~ Ci<:Un¡ucss1ó fou. sense dubte, ls
-De la resta de l'equip ja us lle
U. 6. Arlequins es. PerplnyÀJ
~· l<r.s Vtuatera, ou llu!, cer dan:unt dit que no podia dir-vos res en con- de segona Divisió Arenas-Sabad.:. 1 de Casuco, el qual va _permetre que Urlac,
¡~o¡·fimenr en xomp011.Yl·VÏn1-l:co11
Bnw.. Lboste, Basset, Casteque
havia
de
celebrar-se
nhír
QCI,
Làngnra
marqués
el
pnmer
gol.
Una
h;¡e ll!Le~¡..joc elegant I n\p'd, i àd- eret. M'ha agradat molt Znbalo. con1
Uane. Bertrand, Coste. Ftté, Munra,
¡ec.c.id'
e¡ pec:io1 emoolirl teleé.te¡
fou
suspès
a
causo.
de
l'accident
que
estona
després,
una
capcinada
d'Hert.lt! fe>J ..ent, de Lluis RegueU"O, també Quincoces; però, heu de saber
Dall\'als, Uarg, Arnaud, Moly, Marsofr!ren
el
dl!lsabte
passat
els
jugarerlta
es
convertia
eu
el
segon
gol,
fe l'eqt.:; ~er. al ~'U bà?dol, el rrullor que tinc molta nollll! en cnrtern: a
.ty • Malaytacb. Suplents: Reverte.
1 un quart d'hora més tard, una altra B:ülls 1 Cadlll3Ch.
lasos, d~taela extrem~. sempre peri- la .segona divisió, hi ba també jugs· dors catalana.
capcinada d'Herrerlta. en jugada com
F. C. Barcelona• Vllaespasa, Ta-l
e;¡¡¡ tan:.bo cnnt. P~rò, Elllllln. Leo- dors de veritable clnsse, 1 amb èls
l'anteriOr. combinada amo Làngara, namem, Blasco. Vahugan, Juancs,
Irà taJnt>e rmp\1 1 S~udo es mos- quals ttunbé cnl pensar. De totes ma·
Blanquet, Renom • .Folc, Sardà, Agul~ ternatl!dorr;a perillo;¡ amb lea se- ne.res, crec que, dintre de pocs elies,
lar, Miret, R<l1z. 'Roca ca.scs, Ag:.l.A Ja U:un aes.
6:lbrem la selecció, tota vegada que,
do I Pla.
!Itt 1 & u•e mJtjnnn dcstac<treu Bo- pels voltants del dia 8 de ¡en~r 1 a •solo dC'rnur). iiabltaCJww omobla· crita.
Tindrà et•ra dt 1 arbitratge el ..;e.
lltr ~~ Ü• CSI>CClalmcnt aque&t dar- 1\Iadrid, ea jugarà el partit entre des V>t coutort ~es d:, t' PU:a. oarat.-1 Gatrebé de sortida. en el sceon nyor
Gl<guC'I'Ó, un dels nostres ml·
t~ ~é cura 1!%Celleut.mf'nt probables 1 pos.slble.s. Era la meva 1,!~ mdl~ldu.als. U:uTcr Nt.ra. uuna temJJS, cls 6Jl3Dyoll.stes au¡mentaven llars reieres
IUiliJ què con1pta la Fe~ -~-Intents de Vantolrà. A I Intenció fer-lio per a Cap d'any, p&- con n wn 30. II'nun 2 rel 781 12 e1 eeu haver. Ho a~ amb derncló catalana da R gby.
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Tots els re-pUbliêclñS lleg.êiXen codà dia· LA HUMANIIAl

POLVOS

r

I

EXTRACTE

LOCIO
COLO NIA

SABO

oe

GRA 'rI S!!

1

A la primera cat.:gorln mal com
aquest ans s"haYien prod,lït tnntcs
oscUlacions en Ja classlfic!lció, ¡ tot
sembla. indicar que moltes més sorpreses ens estan r eser\'-ades abans
que s'acabi el Campionat.
Dels vuit equips l'Espanyol és el
que fins ara ve portant a cap una
actuació més normal I sense alts nl
baixos. No sabem sl podrà nguantar-se igual fins al final, però ara
hem de remarcar In regularitat de
les seves actuacions.
En el partit que jugaren dinmenge amb Intendència es mostraren
molt superiors a l'equip milit ar, i aquests davant d'un adversari que es
desenrotllava amb tant d'encert, res
bl pogueren : perderen els 2 punts
lnoamb
ells el primer lloc de la classiflcació.
¡Martinenc
4 3 - 1 60
El Patrle baté copio~am.~nt el Bar-, Ripollet
5 2 1 2 120
celona, que en aquest partit se'ns Unió Social
4 1 - 3 50
mostrà completnment desconegut. 1 c. E. E.
5 1 - 4 64
Als rengles del PRtric ¡•eaparegué
Tercera categoria
Font, i el rendiment de l'equip fou
(PrimPr gntp)
~I?-Olt ara
superior
actuacions
Agulló
11 11 -- -- 60
fms
haviena les
portat
a cap que
els !I F.
Montgat
25

DE RAS
RIENTE

FIXADOR

Esbart M.~~. ~o~ruJ.) E R ipollet,'
21; A. C. Mollet, 10; P. de la Riba,
14 :. nes~Lng~mFf~A~ 0
o Ñssabndeu.
Primera catggoria
I
F..sp:tnyol
5 4
1 141 102 8
Patri •
5 3 1 1 161 119 7
Juniors
5 3 1 1 148 108 7
Intendència 5 3 1 1 134 114 7
Iluro
5 3
2 72 82 6
B-rcelona
5 2 1 2 109 136 5
Manresana 5 5 81 126 Lllletà
55 93 162 Segona categoria
<Primer gmp)
Juventus
6 4 1 - 149 99 9
U. C. Joves 5 3 1 1 148 104 7
Aeronàutica
5 32 124 140 6
Calella
5 23 97 130 4
Olfmplc
5 1 1 3 97 111 3
Athlétic
5 1 4 110 161 1
<Segon gmp)
Hospitalet
Ateneu
55 33 - 1 21 148
00 18002 67
0

El CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BASQUETB Ol

I

I

I

l'Olin1piada

1936

us ofereix aquesta gran oportunitat la casa VE.RMOlJl·
MARTINI ROSSI. SoHiciteu un prospecte del seu ¡ li
01
tant CONCURS DE. PRONOSTICS DE FUTBOL co:~~
nat, amb els seus BOTELLINS TAP ROIG dotat de I ~
valuosos premis

0

IMAX SCHMELING

OPINA SOAvui, al Gran Price
BRE JOE LOUIS
- DE CAT
EL CAMPIONAT
((
CH lt
«Es un gran campió
ha CAleu CAN
"'.1
.
.
.
n
)), AMB KAR
dJt -, per0 nO el CreC Jn•
~
venc¡'ble>>
NOWINA I GARDIAZABAL ~
126 2j
2
- 14 11 2 I Brema, 23. - A la seva arribada
PROGRAMA
1 11 14 a aquesta procedent de Nova Yorlt
76
98
75
114

6
6
2
2

campions.
Comtal
l 1El Laietà l la Manresana conti- Rubi
1 - nuen en el seu descens. Diumenge Joventut
1 - - 1 12 25
a bord f.el paquebot gegant ale~
foren vençuts pel Juntors l l'IIuro I Santjoanenc
1 - - 1 6 60 - ma ny «Europa», i'ex-camp1ó mundial
Aq est ut • r t
respectivament.
lSegon grup)
l de boxa Max Schmeling féu a un
u a 1 8 e cc uarà a l'esp ·
1
••
'Sbart
1 1 - - 20 10 2 p!'riodista les següents declarac1ons:
còmode lo~al del carrer dc c3;ót
A l_J. segona categoria s'ha acabat Ripollet
1 1 - - 21 14 2
«Vaig fer el viatge a Nova "ork nova, la Clilquena. roda del ca ~a.
1a .Primera volta del Campionat, 1 a 1 P.
...
IJat
mundial de catcn-as-catc rnp!Dde la Riba
1 - - 1 14 21 - amb !'exc;usiu objecte <lc prrsen1 participen en ~1 :seu extrao ~;:an.
pruner grup va primer c1ass1ficat el A. c. Mollet
1- 1 10 20 - ciar el matx entre Paulí Uzcudun programa dues figures de r.unarj
Juventus imbatut. Això ens demos- Sabadell
- - - - - - - 1 Joe Lou1s ja que sabia que més lleu a les nostres esferes gresan ~
tra que el Juventus va carni del reendavant havia de boxar amb tl ves. El campió uruverSJtan P<lru.
cobrament d~finitiu d'aquella moral El Camp'!Oilat de Catalunya negre 1 -.:oua 1ògicam~nt estudiar mèrica lluita avm al matet'tde 1'.\.
tan necessàr1a i que no havia d'bala seva tàctica en llu1ta omb ,m que reapare1x Ja meravella de!telllpe
ver deixat.
d'hoque'r
home com Pauh amb el qual 11~ e1 comte polonès Kar N nn¡,
Els moments de depressió Que tin0 1 owma.
lluitat tres vegades.
'
I
el programa
d'a~•Ul a
gueren els apartaren de la primera
-nit, al Gran
I He de dir que el combat em de- la Completen
Pnce, quatr
categoria. Incomprensiblement l'any
cepcionà b¡u;tant. Paul1 no féu t:l del catch internaciOnal en e liSo.!
passat no actuaren amb la suficient
combat que jo espera\'a. Prodigà t'l q1.-e prometen com a
Na~atxa
serenitat 1 veieren retarrlat nova- ClAS ~IfiCACIO
seu valor, més si cap que en altres partiu, oportunitat de le.s
es.
ment el seu reingrés.
u
,
• oca~10ns, però adopt.t\. w1a tàcL1ca emocions en nn esJ>CCtacJ 111d~Jora
• <
•
suïc1da. en llançar-se a la lluita o- qualitat.
e lli'Al segon grup va momentàniament
berta amb, lUl home de puny tan
L'«Adonls de bronze, es Pret~n··
al primer lloc de la. clas.<;ltlcació el
•
Jl<?derós. D haver boxat Pauli ~unte- rà en el matx de fons 1 s'enrron "''
C. c. Hospitalet. Diem això perquè
ELS RESULTATS D'A HIR
nm~ la seva_ desesperant gua_rdla., e¡• un c~muat d'un round dc~
manca saber quin serà el resultat
Primers eql.tips
Loms no hauria pogut coHocar l «up- ran ta nunut.'> de duració, sense~ a.
d 1
rtit U
1à
:
S tf l"
I F C percut>> que tombà Uzcudun per pri- cans, al campió dels Soviets
es.
e pa
. · S. Corne I -Martmenc,
a.n e mene r C., - Jun or · ·• mera
vegada en la seva vida... No Zikov. J:l qualificatiu u ' h~art!Jl
el qual hav1a ~e jugar-se i que fou O • 3. .
acabo d'explicar-me com Uzcudun ltnternacional ha vm ut q e 1af!C!ó
suspès pel Com1tè de Competició fins
Assoc1ació Comtal, - Polo H . C., adoptà tan equivocada tàctica...
al camp_~ rw és exac~ami~ apl!car
q~¡e
no estigui acabada la Informa-~ O - 2.
I Retorna per tal de passar amb que m~.s expressivament ar el nolll
1
c tf~ra arran del partit U. S. Cor- Sabadell H. c .• Intrèpids Club
la meva família les festes de Na- seva violenta escola de P
de la
~~in -to en~quest i resyltat¡ sei~ons
Classlficacl6
dal, però n.> és segur que perllon- aquest matx, creiem que el cem~
c"ó
1
s,
a varar n. e Ms ca- Junio . F e
7 4 2 1 18 1 • 7 gu! molt Ja meva estada a Alema-¡ Nowlna es juga una carta dcc•Sl
•
¡
·
·
•
nya.
El rus és d'aquests ccatcbe · va.
A la tercera categoria començaren Polo IH. C.
6 6 O 1 21 8 !6 ¡ Aprofitaré la. meva estada a Nova lents 1 tmplacables que qu n Vto.
el camJ?lonat 1 es registrà un resul- Terrassa F. C.
6 4 1 1 12 3 •5 1 York per a signar el contracte de l~><'gueLxen ferir la resistant acon.
tat COploslsslm en el partit F. Agu- A. Comtal
6 2 2 2 9 9 12 la meva lluita amb Joe Louis que l'adversari
l'ata uen
CUCla de
1116-Santjoanenc. Fora d'això i tenint Intrèpids Club
6 2 1 3 7 6 11 tindrà lo : el j uny de l'any vinent a ment, 1 això ens ~a pens~~s~::da1
en compte que era la primera jorna- Santfeliuenc H. c. 7 o 1 6 1 29 8 Nova York, Detroit o una altra a Nowina això serà una
per
Una gran cursa de
meda, no pot dir-se que h1 hagu(>SSin Sabadell H. c.
4 o 1 3 o 8 5 gran ciutat del nordest dels Estats I prova de foc.
YerllabJe
. .. d I
sorpreses.
b I part.ICipacto
Units.
Va a Ja segona semifinal
res arn
Segons equips
Una de les cl&.usuies del combat rotmd de trenta minuts sens:n Ull
San Sebastiàn, 23. - Molt acciCampt"a
ó de Castella e
)}
RESULTATS, EQUIPS I ARBITRES
J . A. C. Terrassa- Intrèpids Club, estableix que el guanyador del matx cans, el formidable atleta basc ~~
dentat va resultar l'encontre DonòsPrimera categoria
O - 2.
es quall.ficarà per a lluitar el se- , <...ardiazàbal, que en forma Ini U
tia-Girona, a causa de la dellcllmt
Ampliant detalls de la gran orgaLa «Copa de Nadal», prova essenSte. Patrie, 48. - Maunlcr, 3; Bor- 1 Polo H. C. · Associació Comtal, tembre d"l 1P36 amb el campió mun-¡ ble vcncj a l'última reunió el~:
actuació de l'àrbitre, senyor J uàre- nitzacló que per a festejar l'entrada clalment tradicional 1 clàssica del ren, Font 17; Arnand 17, Henry 11. 8 - O.
dial Jimmy Braddock, el qual po- Italià, ~umbert Arpino, i demostrà
gui, que no va. tenir una ferma deci- de l'any 1936 prepara «Acció Atlè- nostre esport, que se celebrarà de-¡ F. C. Barcelona, 14. - Carbonell, 1 Penya Agfa - Junlor F. C., o - 1. 1 sarà el e~u títol en joc.
categoncament a l'afició que sl
sió. EU sol va. ésser prou per a des- tica» per a. Cap d'Any i de la qual nu\, dimecres, dia 25,a les onze del Farré, 2; Vilà 2; Hernàndez 2; To-l Reforma F. c .• Sabadell H. o., l' El meu combat amb Louis l'or- , no és un «catcher» consumat. per
116
i
j tò
d
à ' d
' una d e 1
mati,d al200
Moll Nou
sobre la distàn- , màs 8.
o - 2.
ganiL<~.
<'1 «Century Club».
seva és
joventut,
destresac~mvalent!&
var la tra ec ria e l'encontre l o- v rem
onar compte en
es ela
t ' 111
Arbitre: Estany.
Cla ifl ió
Max Scluneling
s'ha expressat en ila rorc.-a
en el preSênt
I •
rigtnar que els senyals de duresa del nostres darreres ediciOns avui podem
e
me res • ure, per cateLaietà E. c. 15. _ Martlnez, Prtess cac
termes dog!osos per a Joe Louis, un seriós perill per al més fo~o~:~
primer temps, es fessin endèmics al assabentar als nostres lectors que el ~~~~8. PJg~aett f,~~~i~nTolt con~r- t o 1; Muscat 7; Llebot 7, Antúnez.
Intrèpids Club
5 5 O O 9 1 15 però ha dit: «No el crec Invencible t~mpions. L'adversari del Tarza:
segon temps.
festival esmentat revestirà caràcters creat al voltant d'a uesta q~~ms et't
A. B. Junlors 39. - s. Vidal 4; Polo H. C.
5 4 1 O 31 2 1-t nt molt menys.»
basc serà l'estrany campió armeni,
Els del Donòstla actuaren amb més de gran solemnitat, no solament per cló popular que hon~ra la me~
Berbia 4; Roclon 17; Sanahuja 12, J unlor F. e,
6 2 2 1 11 4
l
.
Charlle Manuk, foguejat pels altret
coratge que els seus contraris 1 do-lla participació de Meneses en la d'EmJ.li Solé 1 Brutau qu t
na Benach 2.
Penya Agfa
6 2 1 2 5 6 10
es proves clàSSIQUeS
~ a~e~ta classe de lluites, per6
ln•lltht:n ¡saue•Je wta 1a
prim.:ra prova de 6.000 metres, prova que vida m odel d' s
•
e ou en
Arbitre: Gironès I.
Sabadell H. C.
6 1 1 3 3 12 8
bespr
e 1a. formosa ~ctòrt.a del
1
14
1
part. Fins que
tàctica bmsca dels constitueix el clou de la reu;uó. sinó de la natació
propulsor
: lluro 8.
J A. C. Terrassa.
4 1 O3 3 6 8
catalans, sota. 1 ègida de Ramon, es també, perquè es tracta d un proEl O. N. Barcelona, organitzador
C. D. Espanyol 35. - Brotons a· A. Comtal
4 1 O 3 1 15 8 1
<tinàrles condicions fls1ques
vn Imposar definitivament. Va ésser • gram~~: altament espectacular 1 en el d'aquesta manifestació, instaurada Sierra, Gago 9, López 8, Coll 4• Ba: Reforma F. C.
6 O 0 6 8 20 6 ,
I A la pri~era semiflnal del grau
una llàstima, perquè precisament a-l qual únicament prendran part at- en 1907, compta amb les valuoses llart 4, F'arré 2_
Tercers equips
((
programa d aque-.;ta nit, s'enfronta.
quest jugad~r era ~ dels més des- !etes d'una certa personalitat.
inscripcions del3 Clubs lOCals C. E.
Intendència 27. _ Pujol 1; MarSantfeliuenc H. c. _ Polo H. o.
. ~nri tam~.;é en un round de tren~
ta~ts del b,mdol gu-on.f. Amb ell, es I AiX.!, sense conèi.xer exactament la Meanerràni 1 Barceloneta A. C., que tfnez 4 ; Estop 7; Vllaldach 7; Cata• . O - 2.
))
des~~açse~~en~es~ salvant ~
~uuen Campa, Ferrer 1 Munllo. Per formació de les proves qlJe hauran Junts presenten prop de cinquanta rineu 8. •
Junior F. C. B - Terrassa F . 0 .,
persa Ali Han, •ue Jnernt r~m~
~equip local, cal remarcar Ep¡ i dc disputar-se, podem avançar que inscrits, 1 esperen confirmar-se d'un Arbitre. Gironès n.
1 - o.
Hem -rebut la. nota següent, amb 1fmits es conside~a com a ~a grQ
'"" n.cnez Azcona.
.
I una d'elles serà els 800 metres, 1 moment a l'altre la participació dels
Segona oategorla
F. J. C. Terrassa - Intrèpids Club, pr~g publicacl~.
! f~gura en el present campionat.
L encontre rou molt ammat. A la com a partiCipants que els organit- Clubs Terrassa, Faeet, catalunya,
<Primer grup}
6 _ o.
dicto
mo u d anunciar-se la tra-- s enfronta doncs, aquest pre.stW
primera part estaven dos a un a zadors compten posar en linia. figu- Mare Nostrum 1 altres
Atlètic, 27; Aeronàutica, 33; Ol1mPolo H. C. • Junlor F. O. (forfalt pròxf:1di~w:ad J ean ~uin rer all atleta persa. al crac italià Humim
favor dels locals.
ren Piferrer, Montfort, Pratsmarsó,
Entre les individualitats que figU- ~~ve~i:.· 2~." Joves, 41; Calella, 10; del primer.)
d'un dia no rC:tt~~n¡e¡• «Ur[¡~c ~~t~~ I ~:;:;gs~r~ue u~n \es seves lluites tOl
El primer gol va marcar-lo Berrl- 1 Vives, 1 depè.• de la inclusió d'al- ren inscrites eu aquesta. veterana.
Classli:lcacló
et. Gracienca», té l'honor d'adreçar- t.at és, co: t!"m~cn~e lésexper:eJlo
di de «bolea» en combinació amb un tres diverses proves en programa, prova, es compten Lepa.ge Fonellà,
<Segon ¡rup)
Polo H. C., A
6 6 O O 13 2 18 se a tots els atletes en general i als valent
q
un
ta
pa1ss1 d'Ep1. Cholin marcà el ~gon el que aquest nombre de part1c1pants Aguilar, Bema!, Ollé, Muriedas, Es- tare~ ~ ~-A~~~~ei. 2~:. ?a: 0Ó.~~P~: TFerrassaTF. c.
8 4 1 1 8 2 16¡ cq~~b~·Z:~~ellen particular, perSerà
aquest el mlllor programa
go en desviar, de cap, un xut de sigui ampliat amb homes acreditats cudero, Bonacasa, Reynés, etc., a les 19 punts.
. J . C errassa
6 3 2 1 9 4 14 tan
a ur proposta. soJ.l.ICl- de catch elaborat fins avui no soll
Unzueta. Deu minuts després, Truji-l de marques exceHents, fins a un diverses cate¡ories de seniers, junlors
Tercera oategorla
Junlor F. c., B
6 3 1 2 • 11 t3
t del club organitzador de l'es- n Barcelona. stnó encara a Europa.
llo aconsegu1 el primer gol per als nombre de vuit, 1 es preveu una 1 debutants, essent també segur el
(Primer gmp>
Junlor F. C., A
6 2 1 3 3 4 11 mentada. c~rs!", sigui a. ésser possible e¡¡ present! amb temps a retirar 111
catalans.
lluita renyidissima per a l'obtenció concurs de les camplon.f.sslm"• carB p M
u E
Santfelluenc H. c. 6 1 2 3 3 e 10 avançada · 1 ..!la .6 del prèxim mes do es presenti amb temps a terirar 111
25: · 12;
· Rub1,
11: lntrè Pids Clu b
perquè
hl puguin
assistir
localitats
a aquestbt'Uesa
grall
Al segon temps, per agressió mú- del pr1mer lloc, car les forces esta- me Sorlano, del C. N- Barcelona, 1 F. Agulló,ontgat,
60; Joventut,
A. Con6 0 2 ,.... 0 13 8 gener,
pa.rtl~'Jpar
ei a1L
major
nombre
d1atle-1 seves
programa.
d'art per
t€cnlca
tua, !oren expulsats Fa.rré 1 J uart¡y ran amvelladissimes, 1 les ganes de Mary Bernet, del Barceloneta, A. c. dal, U; Santjoanenc, 6.
Polo H. C., B
6 O 1 5 O 2 • tc..s possiole.»
viril ~~ l'esport.'
1
tt, eu un penal que, molt in 1u et a- millorar-se també són moltes.
ment, va condir J uàregul al DonosPer a la prova dels 6.000 meu·es, 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tia. Unzueta tigué oportunitat úe C<Acció Atlètica», s'ha assegurat la.
marcar un altre gol per al seu equip participació dels corredors Andreu 1
Joieria - ReUotgerta - Arreoterll
1. finalment, Murillo, en una. melée 1 Ramonatxo, a la vegada que es gesdavant de porta, aconseguí el segon tiona la designació d'altres diversos
gol del Girona.
corredors entre els quals s'esmenta
HOSPITAL, 106 - Telèfon mu
EqUips:
el nom dels Fontserè, Miró, Miquel,
Gran assortiment en joies 1 rellotges propis per a presents de Nadal 1
Donòstia: Rojo;
Arana, Uzaga; Esmandia, 1 Gonzàlez, i quedarà això
:
Cap d'Any
Unzueta, Tallerresrar, Mata; F.pl, en definitiva resolt dins de pocs dies,
'
----Berridi, Cholln, Juaristl, Sànchez que es donarà a conèixer la compoAzcona. n.
sicló dels homes que hauran de
Girona.: Fra.ncàs;
Farré, Taris; compartir junt amb Macar! MeneCampa, castillo, Madern;
Fan·er, ses. la lluita en la prova dels 5.000
Ramon, Murillo, Trujlllo 1 Lluch.
metres.
Aquest criteri de fe1· arrenglerar
t\ntcament llomes seleccionats <S
mantindrà en les demés proves de
curses 1 concursos.
Amb relació a ells podem avançar
que en la prova del salt d'alçària
El Júpiter jugà un bon encontre 1 únicament prendran part homes que
&.~Auruu: Passeig lla Ja Caateuuna, 14 - BARCELONA· VIa LBietan•· I
superà els seus enemics el Baracal- estJgum acreditats de marca no inLINIA RAPIDA OE GRAN LUXE BARCELONA
CADt'z
CANARIE!,.
do, 1 el venc~ per tres gol..; a tm. En- I ftrio1· a 1'65 metres i amb aquesta
Sortides
setmRnats eUI alaaabtes u les 1~ Etectuaran e1 ser~eJ les mill"'·· UI
cara que els bascoa posaren molt garant1a «Acció Atlètica», espera po• CIUDAD DE 8Eif1LLA• 1 t VILLA DE MADRID•
d 'entus:asme en la sev 1a!>or. la IID- der oferir una veritable demostraLINIA RAPIDA OE GRAN LUXE BARCELONA
PALMA DE MALLORCA
Sortides cada Illa (llevat ell> dJumeu¡¡es¡ ae l:iarcelooa 1 Palma. • lell
llor classe del joc dels cata:ans els ció del que pot ésser el concurs del
~1
Dures
ve1
les
mutouaus
produí una derrota per 3 gols a 1.
salt d"alçàr!a. quan els homes en
• CIUUAD DE BARCflONA ~ 1 • CIUDAD DE PALMA•
MA
A les ordres d•l senyor Duce, que lluita són de classe excell.ent. Sabem
IERVEIS REGULARS ENTRE tARRAGONA VALENCIA ALACANT I PAL
, ••·
DE MALLOflCA BARCELONA
MAO 1 BARCELCNA
EIVISS~.,..¡.
arbitrà ué, tormaren els eqwps:
que els organitzadors esperen l.n..._.,lA <.;O~VlAl AM.ti ESCALES A I"O'I"S ELS PORTS Ul!i L..A Júplter: Tolfiano; Colomer, Ibà- cloure entre els saltadors a diversos
I TERRAI'HA NORD U AFRiCA CANAltiES
6oruaes Quloauaa ae ~
ficz; Sànchez, So:er, ~eiró; Diego, atletes que darrerament han des~l~oa eJ.e C11JOUS UNIA COMElteiAl I:HUIAO CAUIZ CANAHJ8S ~
~ALA A 1'0T8 ELS PORT!:! Ut.L NURU O"ESPANYA - SorUaes ae · ·¡
Galvnnu, Garcia, Perpmyà 1 Mora- tacat en aquesta especialitat 1 que
Dal.e de Bllbao els diJous. W¡.¡lA ~APlUA HEUULAR ENrKE EI:IPAr;;,.
les.
cal estimular per tai de prosseguir
1 TERRITORiS DE LA UUlNEA I!:SPANYOLA tFEHNANUO POUI -. ¡a
Baracalao: Antol!n: Pabllto, Rey; en el cami emprès vinguin a ésser
tldea e.. d.ia 11 ae cada mes amo el!Cales a Valéucia Càdtz. Laa PaJm&S ~~~
C
ruz de Teoertto 8anta lsaoel de Feroo.udo Poo Bata. KOilO 1 RIO
Ortuza.-. Larburu, Prats; Larrazabal, un bon reforç per 'a la consolidació
peuo vat1ellls
Ohlsu, Cachelo, Zàrraga 1 Landabase del valor atlètic de catalunya, man¡ DOMirtE o I t FERNA,.OO POO »
JLIJ
Qu~ magWf1cs primers minuts cat avw de saltadors excepcionals. '
LINIA REGULAR ENTtiii BARf:ELONA
ALACANT
OAAN
"'EL
del Jup1ter 1 dos gols; el primer, fet
VILLA ALHUCEMAS
CEUTA 1 VICE•VERSA
u.Dil
per J'f"rnínyà en rematar un pa3sl de Sortosament sembla que són molts
~Oraruaea ae ~arceJona caaa dlumen¡e a le~ a nores; d AJacaDC. elS o~ 6
n. ea dlm&.rtl: d"Oran ca¡, a Alacant e111 dlmarta 1 d'Alacant
M.m).le.~: i el segon per mitjà de Gal- els atletes que reunint unes faculBarcelona. ea dlmeçrea
vany. Quan ma,1oova POL per tenni- tats envejables per a la pràctica
nar el temps, Chist.. d'un tret bom- d'aquesta especialitat, vénen a consbejat dimlnui la diferència.
titllir una legió que ben aviat haurà
El segon temps fou mes Igualat, de donar grans fruitsi a. par:h· del moment que el Júp!Ler
Es de creure que amb la perspec- •
hlara. el tercet gol, el joc fou fa,
·
d'
t 1m r
mr11ble als n.: > rtenys. Mancaven dl- Uva d un festiva 1 aques a
po ~
\"UJt minuts cte: segon temps, quan tància, 1 del qual donarem detall .
Gal\·any en rematar un centre de en vmentes edicions, els bons afiDieg , marcà per última vegada. en clonats a l'Atletl.sm.e, aabran corresPRISMATICS - BINOCLES • CINEMES
aquf'st encontre.
, pondre :lls esforços d'Acció Atlètica
PEL-LICULES - PATHE BABY - MAQUINES
fONOGRAFS DE TOTES MENES DISCOS. eto.
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El JUNIOR Al CAP DE LA
PERO HA JU
GAT UN PARTIr MES

pa er de .renlir-.re

<s>

Donòstia, 3
Girona, 2

El d.fa de eap d'Any •TOTS ELS ASOS EN LINIA PER
5.000
ALA DISPUTA DEL «CHALLENt
GE EMILI SOLE

un
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DEMANEN UN CANVI DE DA- ~scpo~aci~~f~a~'i~li~e/~~~·eift.~~~
TA PER AL PREMI JEAN
BOUIN

I

6

""

I

··

LA BEL GICA DOMF.NEC

I

GUASCH

I

Júpiter, 3
Baracaldo, 1

després d' un ban..
quet o d'una festa assenyalada, és colofó
que segella amistats

~---------------------------------------· 1
CATCH-AS CATCH-CAN

I

ALl-HAN
campio persa (106

~tg.¡

PAU GARDIAZABAL
casc. campió universitari. 99 kg.

HUMBERT ARPINO
contra Crack Italià (98 kg.)
CHARLIE MANUX
contra Armeni (98 kg.)

CO:O..TE CAROL NOWINA
Polones. Ex-campio mundial contra
(98 kg.)

o fiança afectes. Brindar amb FREIXENET
és quelcom més íntim, més inoblidable

MARTI ZICOFF
::ampió rús (99 kg.)

Avui, 24- GRAN PRICE. A les 10'15 nit

ts

IX

11. KAMPANY DE LES CRANS SOLEMNITATS

ari de la ni1·:

APARELLS

FOTOGRA FICS

RELLOTGES

JOIES

OBJECTES DE PLATA

Bt<ILLANTS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau,,,,~
(prop Ramotes)
releiOr· N A

-·

B AR C EL O

~

la humanitat·

DE DESE MBRE DEL 1935

•11

CASA BASTIDA

.

Sana~u ¡a

Alfred

Ybarra y C. S. enC.
3
,

Advocat

PASSEIG DE GRACIA, 18

DIVORCIS. PLETS, CAUSES. etc.
Glrona. 10, pral !de O a 8)

Gran Bosar de Sastreria, Camiseria

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Bar Petit Miramar

Sistema Nordamericà

SERVEI RAPID SETMANAL ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
Borttde. cada DIMECRES a la nJt oap a Va!éncla, Alacan t. MAia¡a,
SevlUI.. Vlao. VUlagarcta, Corunya. Musel. Santander I BUbao
Alternanw e lea escale. de
·rarraaona, Cau ta 1 Huelva cada dues set manes
Sant Carles 1 Ferro! cada dues setmanes
SBRVlill OORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cacla d ues aetmane.
Bortldee ela DIVENDRES a la nlt, cap a l'arraaona, sant Carles.
Vlnaroc. Va!éncta, Cullera, Alacant, Canagena, Agullaa, Almeria, Me.
Ulla . MotrU, Màlaga. Ceuta. Cè.diz, SevUla. Huelva, Vl¡o, MarlD. VI•
Uaaarela, Ferro!. Col"Wlya. Avilés. Musel Santander . Bilbao 1 PaliaJ•
En lea Unies rèpld 1 corrent s'acimat càrrega per a Tè.nger, Larralx,
Cuablanca amb transbordament a Mèla¡a, 1 tambil per a l'IU&
CrlatlDa 1 Ayamonte. amb transbordament a Huelva
SERVEI ENTRB BARCELON A. SETE 1 MARSELLA
Bor!Jd• q utnzena.l8 e1a diJous cap a Seta 1 Marsella
Serve1 Quinzena! cap a OENOVA
La ct.rre¡a ea rep al Tlnglado de la CompanJia MoU c1el Rebat&
Teleroo 13685

casa recomanable pel seu peix
freso 1 menJara d'encàrrec
Gran terrassa pròvla per
a banquets ' f estes
AVUI. COBERTS a 1 PESSETES;

ENTRETENIMENTS,
ARROS
O
CANALONS, VEDELLA AMB BO•

LETS. LLUO o C AI ,AM ARS, PO•
LLA.STRE, 1"LA.M I PRUIT.&
PASSEIG NACI ONAL, NUM. 62

Barcelona -

Telèlon,

19231

FARRE PIJUAN
M lC TU E

l!lSPEOlALlBTA

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

SER VRl RAPW CAP AL BRABlL 1 PLATA
per mot<>-transattantlce corr eus e.panyala
Sorttdee f1xee cada 2 1 dies

Oap a IANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sorttr• el e11a 1'J
U ¡¡ener del 1936, a. m agnl!lca motonau

RAMBLA DF ÇANALETES, 11, 1M
dl l i a 1 I de 4 a I

«CABO SAN ANTONIO»
QUI

admetrt. passateera

mercadertea

1

La ct.rre¡a .. r ep una 1a vetlla del d1a de eortlda, a! tlDai.J.do ntlm 2
c1el Moll de Balears - Teléton 11127•

CONSlUNATAWS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

On vestireu elegantment
i amb pocs d iners

VlA LAIETANA, 'l

CLINICA GALLEGO

ACAD~~IIA A~IMUCANA
ESCOLLIT AL MA Tl

d' Automobilisme
Consell de Cent, 324

LLEST A LA TARDA

(jnt P. de Grà.claJ. T. 20961

Amb ocas1o ae tormiC1ablea compres amb balxea de preua 11 permeten oferlr-voa aquesta temporada grana avantatges en VE&o
TITS I ABRUiS
Ela nosares aparadora, els mes grana 1 mes ben presentats de tot Barcelona, d 'Indumentària masculina, UI donaran reflex
exacte de la moda 1 amreu ben gu1ata per escollar l'elegancaa qua UI convingui.
Amb aa casa BASTIDA no hi poden r ea ela seus compalldors. E~ l'umca casa que cada any augmenta la alfra de neaools
e1e1 de la seva tundacao, gractes a adoptar ela gustos mes moderns ala sorpranenta preUI segUentll
Abrics contecctonats, classe economlca, da 211 a 60 p essetes.
AbricS contecc1ona1s, cla55e bona, da 60 a 76 pesseles.
Abrtcs contecc1onats, classe luxosa, de de 16 a 100 CJ&ssetes.
vesuta contecc1onats, classe economu:a, de 20 a 60 pessetes.
Yesllta oonteccaonata, ola55e bona, · de líO a 1fi pessetes.
Pantalons contecclonals. classe econòmica, de fi a 10 pessetee.
Pantalons oonleoctonats, classe bona, de 12 a 20 pasutea.
SECCIO A MIDA
Tentm una orga.nnzacto que ena permet, en cas de quaJsevol o ompromls. que necessitant un vestit de carrer, dol o et1~
escolllnt· lo al mau, el pugueu tentr llest a la tarda.
vestits 1 aortes eoonom1cs, a ta muJa, des de 60 pesseteL
v estits 1 abraoa de gran tuxe, a la mida, dea ..11 Bfi pessetes.
Panlalons da gran luxe, a la mida, des de 20 pessetea.
Vestits etiqueta, tracs, Jaques 1 smokings, des de 100 pessetes.
Seccao dll vestits 1 abraos de nen per a totes les edata I totes les fonnes, amb teles de gran ohlo, estil ansi... confeccionats
t a mida, des da so pessetes.

LA MES BEN MUNTADA
LA MES IMPORTANT
LA MES BARATA
DE TOTES

-MERCAT D'OCASIONS

Acreditada d'any:¡ ençà com la
m Wor, per la seva seriositat 1
pel M!U sls~ma especial 1'ensenyament. ja qae és el més ràpid I Pf.rfecte de tots
Conducció, Reglament, M~·
nlcat Documenhl de Penats,
Planols I Titol, tot comprès

COMPRA • VENDA • CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES Dl!l
CABALS, MAQ UINES D'ESCRIURE 1 DE C"
BIR, MALETES, DISCOS, etc.

87 Ptes.

I

TITOLS DE TOTES
CLASSES

TOT D 0CASIO

Traspassos, Altes Balxes d'Alltos 1 Patent Nacional. Canvia
de carnets, documents, etc. etc.

CORTS CATALANES, 414

I

1

RAPIDESA I ECONOMIA

Telèfon 30422

BARCELONA

SECCIO D'IMPERMEABLES
Plomes, trinxeres 1 cohecosll dea de 1li p essetes.
Gran a ssortiment d'abrics cutr 1 slmll cuir, d es de so pessetes.
S ECCI O CAMISERIA I GENE RES DE PUNT
camises con teoolonades, des de 4 pessetes.
Cam1ses conteoc1onaaes, classe s uperior dea da a pessateL
Puamaa con1ecc1onats, des de 8 pessetes.
~ .
Salini ' batea. lleS da 16 pessetes
C111ÇOiets, dea de 3 pessetes.
'
M1t1ona de tantas1a. des d 'l pesseta
Sualers, 1mmena assortit, des de fi pessetes.
Dosequtem amb segells d 'Estalvi Popular de la Caixa de Pensions per a la Vellesa 1 d 'Estalvi 1 altres presents. a proporcl6
amb l' Import de la compra.
AVIS. ~ Els que da lora da Barcelona vulguin servir-se de la nos tra casa, poden escriure, 1 adJuntant 0'51 pessetea en segells, r ebra n fig urins, mostres 1 un s istema espacial per a prendre'a lea mides amb les Instruccions per a rebre l'enc.àrreo abans
dels sia dtea.

. .. I
Ferrer Batlles

Camiseria

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

I

36, Boqueria, 38

CLIN ICA

I

,C orbates • Camises • Guants I
Bufand es • Mitges FERRO
(de garantia )

D 'EN VENEDORS

I CASA SUBIROS
Hospital, 42·T. 13651

:::~

S E CC/O

VIES URINARIES

Çonaulta, 11 a 1, 4'30 a e. F. 10 11 1
Carrer Nou de la Rambla, 11 · PELL • SANO · VENERI • PROSTATA •
MATRIU . IMPOTENCIA
DIATERMIA · Directora Dr. Riu Porta -

Preus baratíssima

~

PER PARAULE S

D~ANUNCIS

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
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EL FRONT POPULAR, EN MA RXA PER LA VICTORIA
r~l formidable acte de diumenge al Gran Price contra la guarr1 i el feixisme
11

Aquest entusiasme vostre el prenc com una enorme abraçada i la trameto a Puerto de Santa Maria, a
:.queU home que S ha fet ressò sempre de la voluntat del poble", digué Tra bai en cloure els parlaments
1

D1umenge, al mati, va tenir lloc
Gran Price l'anunciat miting con, :a Ja guerra i el feixisme. Molt
. bans de començar l'acte, la sala
. feria un magnífic aspecte, car llot. e~. seients de pati i els seients de
ots els pisos estaven ja. plens. La
t(ent que anava arribant va haver
<~'anar-se coHocant a peu dret, sense
'émer per la fadiga d'h aver de ro.nandre-hi algunes hores. Una de
les notes més sobresortints fou, inúubtablement, la del gran nombre de
dones que hl havia. Moltes d'elles
10 trobaren seient i varen romandre
tola l'estona a. peu dret, amb una
demostració magnifica d'entusiasme
i d'esperit de sacrifici.
En el moment d'obrir-se l'acte, Ja
sala estava pleiWo del tot i oferia un
espltndid cop de vista. A això hi
contribuïren les pancartes que hi
havia coHocades a les baranes de
tots els pisos. N'hi ha via una que
deia: «Alliberament de Thaelma~!>l,
1 una altra: «A baix la guerra!» Dattres portaven aqu~stes insc!i~cions:
«Amnistia!>>, «Abrux el fenusme!>>,
«Recordeu els obrers empresonatS>>.
«Antifeixistes de Catalunya: afilieuvos al Socors Roig Internacional!»
Tot i Ja incomoditat amb què el
públlc estava coHoc~t. no es pr?du~
el més núnim inc1dent. L'auditen
va escoltar la paraula dels oradors
amb respecte absolut i profund silenci. Aquest silenci contrastava amb
les ovacions que constantment es
produïen. El nom de Lluís Compan ys,
cada vegada que era pronunciat, fou
objecte d'ovacions grandioses. T ambé en ésser pronunciat el nom de
Joan Comorera. i en ésser esmentats
els altres consellers de la Generalitat empresonats, es repetiren els
aplaudiments i els visques.

hau estat publicades a la cGaceta>~ 1 per això cal formar el front popuestat objecte de reprCSàl
1 que produeixen sensació a l'auditori. lar, que ens portar à a una victòria han
6 d'octubre.
1es PE!
S'acosten eleccions que signifiquen esclatant enfront la reacció 1 el feiAbolició de la oena de rn

:1

JOSEP A. TRABAL OBRE
L'ACTE
Va obrir l'acte J osep A. Trabal, el
qual digué que tots els oradors que
tarien ús de la paraula portaveu la.
t"epresentacló diversa dels r espectius
partits, però s'havien unit en aquest
acte per a donar el toc d'alerta contra la guen¡¡, i el feixisme. Si algtm
orador -afegi- expressa un punt de
vista. polltic personal, que es prenguin les seves paraules simplement
sota la responsabilitat del qui les
haurà dites.
LLUIS LUQUE, DEL PARTIT CATALA PROLETARI
A continuació prengué la paraula
Lluis Luque. Digué que es veia obligat a. parlar en representació del seu
partit degut al fet que altres com,lanys seus que haurien pogut acudir
.~ aquesta tribuna es troben a la
¡m::só o a l'exili. Davant de les necessitats del 6 d'octubre -diguévàrem propugnar el front únic de
reballadors per tal que no fos posible la derrota de Ja cla.sse obrera.
\questes paraules són les que us re"Jetim avui, car en les eleccions que
/acosten hi h aurà dos bàndols ben
determinats: el bàndol que nega i
que no permetx·à lp. més mínima rei••indicació dels treballadors i el bàndol que vol anar a la reconquista
de les coses que ens pertanyen.
Seria terrible que tot aquest temps
que hem passat no ens servís de
dolorosa. experiència i aquesta expeiència ha d'ésser el que ens marqui la nostra actuació futura. No ha
.l'ésser possible que en el successiu
·10 es compleixin els laudes de treMall i que es persegueixi implacablenent els treballadors. No ha d'ésser
¡JOSSible el que ha succeït ara en què
ms presos, la causa dels quals, després de catorze mesos de presó, ha
•-stat sobre:;::guda, en arribar al poble
siguin rebuts pel caporal de la guàrclia civil i rebin una palli;sa i l'ameqaça que, sl no canvïen de residència, no responen del què els pugui
passar.
Hem d'anat· a l'estructuració del
Front Popular per tal que el nostre esforç no sigui estèril i aquest
entusiasme que mostreu ha d'ésser
ofrenat a la memòria dels companys
c~tlguts com un presen t d'homenatge a llur heroïsme. Fou molt aplaudit.
HILARI ARLANDIS, DEL
PARTIT COl\IUNISTA DE
CATALUNYA
Davant el feixisme -digué- que
s'està estenent per tot Europa, calia

PAMPLONA
OSCA
Excursió per als dies 4, 6 I 8
de gener, organitzada per l'A·
toneu Republicà de Gràcia,
Montmany, 34 I 36
ITINERARI
Barcelona-osca
Dia 4. - Sortida de davant el
nostre estatge, a les 3 de
la t8l·da. Sopar i pemochr
a Osca
Osca-Pamplona
Dia ¡¡, - Sortida d'Osca a dos
quarts de set del matl. Di·
recte fins a Pamplona. Estada a Pamplona fins a dos
quarts de set del maU del
dia 6.
Pamplona-osca-Barcelona
Dia 6. - Sortida de Pamplon.'\
a dos quarts de set del
mati. Directe fins a Osca.
Visita tombès Galàn i Garcia Hernàndez, en les quals
dipositarà l'Ateneu una corona en nom del seu soci
fundador 1 President Honorari, En Lluís Compan ys.
Dinar. Sortida d'Osca e. les
3 de Ja tarda, directe f ins a
Barcelona.
Butaca· 62 pessetes
Seient supletori: 47 pessetes

INSCRIPCIONS: A l'estatJa
de l'Ateneu, cada dia, de 8 a !I
del vespre. La tnscripció quP.darà tancade t-J dia 31 del mes
qae som.
i

;

la lluita entre dues civilitzacions, i
cal que tots els treballadors s'agrupin entorn dels partits d'esquerra
per tal de desquallflcar una civil!tzació caduca representada. pel feixisme.

La presidència de I 'acrt'e pllbllc celebrat el passat dlum enge al aGran Prlce»

que tots els treballadors s'unissin
per a recobrar els drets que h an estat
assolits després de llUites ardents.
L'imperi dels grans financers ha
volgut anorrear la voluntat dels t reballadors i no hi ha planyut ni violències ni despotismes. L'obra de Gil
Robles al Ministeri de la Guerra ha
introduït als alts comandaments de
l'exèrcit totes les figures més característiques del règim monàrqUic, per
tal que, en el cas que els treballadors
volguessin actuar vers Ja defensa del
què els pertany, fossin atacats implacablement.
Davant els dos mil company.s morts
a Astúnes, hem d'anar al combat, i
no solament al COJl'l~t electoral, stnó
al combat r. tots els fronts: l'econòmic, el polític, el social i l'agrari.
El feixisme, com és el cas actual
d'Itàlia, és una amenaça a la pau
de tot el món, i per això sol ja hauriem d'ésser no~altres enemics de
l'Imperialisme abasegador. A la Unió
Soviètica hi ha un exemple vivíssim
de la pol!tica de pau que nosaltres
desitgem, i amb aquest exemple queda t·evclat el desig de la Internacional Comunista. El feixisme s'ha imposat, no per la força realista del
seu programa, sinó per les desavinences entre els partits treballadors.
Per això nosaltres hem d'arribar a
un programa d'acció comuna i estendre uns llaços d'unificació que
ens portin a la victòria.
Cal, a més, formar una gran central sindical per a contribuir a la
unitat total dels treballadors. Cal
eixemplar fins a la petita burgesia
democràtica, car solament el proletariat unificat pot portar el món a
salvar la cultura 1 les conqUistes que
fins ara han estat assolides. L'orador
és molt apaludit.
u.TOAN C0~10RERA - DIGUE l\IANUEL GALES S'ADHEREIX A L'ACTEn
Manuel Galés, diputat al Parlament Català, començà dient que la
rmllor ~alutacló que pot dirigir és el
llegir un telegrama d'adhesió rebut
de Joan Comorera des de la presó i
una lletra també d'adhesió rebuda
de Llufs Companys. <Sonen aplaudiments vivíssims i nombrosos visques).
Tenim el feixisme a casa nostra
molt a prop, i el tenim tan a prop
perquè la República va arribar amb
una dosi de confiança excessiva i
va oblidar massa aviat la sang que
els nostres amics han donat per a
arribar al seu adveniment.
Però no ens prendran la. República,
perquè el poble està en peu i perquè
la sang dels herois d'Astúries és una
garantia de la nostra victòria.
En el Congrés Internacional del
Socors Roig, celebrat darrerament a
París i al qual -diu- vaig assistir
com a delegat català, es varen exammar tres drets: situació jurídica
referent als jueus, procés Thaelmann
i dret nacional-socialista per a legalitzar la seva situació a Alemanya.
Tots els repres<.>ntants que assistirem al Congrés no donàrem el nostre

aval a la polltlca nazi l el nostre
acord fou pres, tot i la diferència
d'ideologia dels diversos assLstents al
Congrés, car l'opuúó mundial rebutja decididament totes les situacions
feixistiques. Els nazis sofriren el fracàs del procés Dimitrof, que els ompli d· \'~>rgonya i per a venjar-se de

<Foto. Puig Farran)
GRANIER BARRERA, DE
LA UNIO SOCIALISTA DE
CATALUNYA
Emili Granier-Barrera va dir que
la guerra és un pretext pel' a l'im·
perialisme 1 el feixisme. Alba, en unes
declaracions recents que han estat
censurades, digué que no es podien

PERE ARDIACA PARLA
DEL S. R . I.
Pere Ardiaca, pel Socors Roig Internacional, digué que el Socors és una
organització d'ajuda a tots els caiguts, sense cap matis polític. El feixisme persegueix només una força
militaritzada per a amenaçar constantment la pau del poble. A aquesta
finalitat hi sacrifica tota la confortabllitat i tota la higiene del pafs.
Hem d'encaminar tots els nostres
esforços per tal que, una vegada asSOlida la victòria, producte de la. nostra
unificació, paguem C!::combrar el feixisme, i per sempre, de les localitats del país. Fou, també, molt aplaudit.
INTERESSANTI SSIM PAR·
LAl\-IENT DE JOSEP A.
TRABAL
Josep A. Trabal clogué l'acte dient
que n omés havia de constatar els
punts cabdals dels parlaments dels
oradors. La primera de les idees que
cal remarcar és que tots els partits
que avui estan r epresentats en aquest
acte, són partits democràtics que
comprenen l'altíssim valor de la. llibertat humana.
Gil Rabies parla de la creru:ió d'un
J:stat nou, però no s'adona que el
H. d'abril significa precisament el
desig d'anar a un Estat nou 1 no
anacrònic com el que ell vol defensar. Espanya és un conjunt de nacionalitats 1 n o una nació única. Ahir
mateix, a les pàgines de LA HUMANITAT, es reproduïa l'oferiment de
coHaboració, representants de dues
nacionalitats espanyoles, cap a l'assoliment de la llibertat nacional feta
al nostre únic President Lluís 'Companys. (Ovació immensa.)
L'hora ha arribat per a ~ar a Ja.
reconqUista de l'Estat nou que volia
projectar la República del 14 d'abril,

xisme. Aquest entusiasme vostre el
prenc com una enorme abraçada i
la trameto a Púerto de Santa Maria
a aquell home que s'ha fet ressò
sempre de la voluntat del poble.
Aquest ha estat un acte d'agerma.
nament dels partits i per a. demostrar
que entre els treballadors ni ha homes perfectament capacitats per a
fer-so càrrec de la representació del
poble als llocs oficials.
Governarem en republicà 1 avançar em fins allà on sigui precis 1 sempre seguirem el nostre lema que és
el de treballar pel poble.
Un dels oradors que m'ha precedit ha parlat de les Joventuts d'Esport Català i jo dic que no són solament aquestes les joventuts que
volen anar a. la lluita sinó també
totes les altres de tots els altres partits de tal manera que puc dir a
Companys: Tens a totes les joventuts per a servir la democràcia i la
llibertat!
E. R. de C. no pot ésser un partit de centre o de dreta com p ret~
nen alguns i el que cregui això jo
li dic que hi sobra dintre el partit. Aquest és el moment d'agermanar per a consolidar despr és una
República que r espongui a la voluntat dels proletaris. Volem aixecar
la bandera simbòlica del 14 d'abril
ben enlaire per tal que hi hagi benestar i justfcia.
Per la llibertat dels homes 1 dels
pobles contra els seus opresors, Visca el Front Popular!

Constitució del Front p~rt
Catalunya.
PUJar •
Adreçar un telegrama d
a Companys i altres pres~salutac:o
En donar-se l'acte
POlit!~
tots els oradors, que durPer acaba~
cursos respectius foren ~~~ els dis:
repetidament pels aplaudirne~~Puta
1 eb
visques, foren objecte d'una
ovaci~ que es perllongà rnouenonne
na. Ht hagueren també nous ai esto.
a. Companys l altres
v SG<:es
El públic va desniar amb
dre perfecte, sense que es P~ or.
el més petit incident. A fora ~ Ufa
rer es formaren molts gmps q car.
roentaven amb molt entusue co.
l'èxit de l'acte, durant molta 1~Sllle
es.ona.
LLISTA D'ADHESI ONS R
BUDES
E•
Es reberen moltes adhesions a 1'<.
~~ la llista de les quals és la· ·.
guent: Joventut d'Esquerra Catarna de Mollerussa, Joan Serra H· 4•
ter, Unió Socialista dc Cabi· ":~·
de Cornellà; Socor Roig Inter~~1a,
nal, secció de Cornellà, Socor R.~,.o"
de Castellserà; Socor Roig de ~·
nyola; Socor Roig, d'Arénys d.
Munt; Socor Roig, de Terrassa· No e
altres Sols, de Sant Joan DeSver s;
Est~t Català; E. R. de c.; Jovent~\
Socta.lista; Partit Comunista· So.
cor Roig Internacional, tots ells de
Sant J oan Desvern; Socor Roig de
Saba~ell; Partit Comunista; E.' R.
de C., Acció Catalana Republicana·
Unió de Joventuts Comunistes· Par'
tlt Federal, tots ells de Sabadell:
LES CONCLUSIONS DE Joventut d'Esquerra Nacionaiistà
L'ACTE
Radical «Pàtria. Nova>>.
Acabat el seu d iscurs amb aquestes paraules, el senyor Trabal llegi
TELEGRAMA TRAMES AL
les conclusions de l'acte que són les
FINAL DE L'ACTE A PUER·
següents:
TO DE SANTA MAR IA
Demanar que Thaelmann l tots els
«Llufs Companys. - Penitenciaria
presos politics siguin jutjats pel dret Puerto Santa Maria. - Congrega.
comú.
des Teatre Price masses esquerranes
Demanar l'amnistia pels presos del I proletàries amb Joventuts tota
6 d'octubre.
partits Catalunya. manifestacions
Restabliment de la Constitució, entusiastes poble saluden en v6e
Estatut, els Ajuntaments d'elecció cabdill llibertat en lluita. contra reat·
popular.
ció i feixisme per Catalunya i la ReDerogació de la llei del 2 de gener. pública. - Pel Comitè organitzador,
Readmissió dels tr eballadors que Pere Ardiaca.»

L'acte de diumenge a I'Oiympia

La C. N. T. contra la pena
de mort

El diputat d'E. R. c., senyor Josep A. Trabal, en un moment del seu tn•
teressant discurs a les multituds d'esquerra que emplenaven diumenge el
«Gran Prlce>>
(Foto. Centelles)

la seva situació de ridiculesa, acusa- dissoldre les Corts perquè hi havi~
ren de complicitat en l'incendi del i una amenaça de guerra, sense veure
Reichtag, Thaelmann. I '!acusació que aquesta és una excusa pueril i
fou insostenible: vist que no es podia completament inservible.
trobar una complicitat material, es
L'orador fa una crítica de les flgudictà una llei, amb efectes retroac- res capdavanteres de la situació actius, que condemnava la complicitat tl!-al espanyola i de les vicissituds que
intellectual en l'incendi.
hi ha hagut per a ocupar la presldèn.
.
cia de la Generalitat Fins on s'ha
Davant el feiXIsme, negació d~ tot arribat -diu- per a ocupar el lloc
dret i tota voluntat -acabà 1ora- que va deixar buit el nostre Lluis
dor- no em toca altra cosa que acu- Companys!
sar-lo davant vostre, tal com és acuSi els partits republicans, una vesat arreu del món, i demanar-vos per gada assolida la victòria, compleixen
a ell pena de mort.
amb el seu deure, tindran f'ls nostres
vots i la nostra ajuda; però, en justa
reciprocitat, el dia que ells no pugUin
seguir endavant, que ens deixin a
nosaltres la via lliure i que ens ajttdin en la nostra tasca.

-

«EL FEIXIS~IE - DIGUE
:umAVITLL ES- ES SJNQXli\1 DE CRIIIISII
Jaume Miravitlles, en nom d'E. R.
de C., començà dient que, en nom
de les joventuts. havia de fer un
jurament solemne: el feixisme no
passarà!
El feixl.sme 11lemany s'inscriu a la
història amb crims monstruosos i té
de segUida una llista .sini•tra d'nss.'!sinats plens de comrdia. L'~sasst
nat .a Alemanya ha assolit una repulsn·a pcrfcccló física i r.ientfflca,
metoditzada. El feixisme vol dominar
al protesta lògica que es podia produir amb la formació d'tma atmosfera de terror. Però, en nom dels
tr~balladors de tot el món, poctem
af1~ar que Thaeimann no serà as.sassmat, car s'hi oposnrà la voluntat
de tota la classe obrera.
. El feixisme ha fet possible la íalslflcació de tot un sistema econòmic
i polític i contra això hi ha la nostra
opo.s.icló més lrrcduct!ble.
El feixisme itaH~ incapaç d'edificar
un rè~im econòmic sòlid, ha intentat consolidar la se,·a situació decadent amb w1o. aventura contra un
pOble que té dret n ~sser lliure. El
feiXisme també eXisteix al nostre pals
i la r aó és perquè les classes reaccionàries veuen que els treballadors
estan dispos:1ts a fer valer els seus
drets. •
La política econòmic.'\ espanyola,
Lluls - Lu(j'üi, rapresentant del ·Par tit ca tala proletAri, dt.rant el a:Ju dis· gwada. per influències feLxlstiques, ha
portat
a resultats desa..~trosos, tots
curs al ~ Gran Prlce,
a favor dels grans propietaris i terra<Foto. Pulg Farran)
tinents. L'orador llegeix xifres que
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Amb l'espaiós local del Teatre
Ol!mpia ple de gom a gom, va celebrar ahir el primer acte públic,
després dels fets d'octubre, la.
c. N. T. Es tractava d'un míting
convocat l organitzat pel diari obrer
«Solidaridad Obrera>> que forma part
dels que celebra a tota la Península
la Confederació Nacional del TN·
ball. Aquests actes tenen per objecte
l'abolició de la pena de mort, indults dels condemnats a la darrera
pena l revisió del procés que condemnà a mort Jeroni Misa Alma.zàn, suposat autor de la mort del
feixista Corpas, fet ocorre¡r.1t a St>vllla no fa gaire.
La concurrència, ja ho hem dit,
era nombrosissima i emplenava t-n
absolut aquell espaiós local. Molts
ciutadans s'hagueren de quedar a l
carrer, des d'on podien ~entir els
parlaments mitjançant els altaveas
que havien estat collocats a les portes. La policia, però obeint segurament ordres superiors, els obligava
a circular, per la qual cosa es produïren alguns incidents que, sortosament, no assoliren gran importància.
Obrf l'acte Tomàs Herreras, el
qual, després de llegir gran nomore
d'adhesions, n'explicà la slgnlficacló
1 cedí, segu~dament, la paraula 11.
VIcenç Pére:r «Combina:>
VINCENÇ I>EREZ «COM·
BINA»
Començà dient aquest orador que
al cap de 25 mesos dc no haver
parlat en cap acte públic prenia
novament contacte amb la classe
treballadora a causa dc la finalitat
humana de l'acte que celebrava. D!!smentí afirmacions que han fet persones i organitzacior.s interessades a
fer circular que la C. N. T . és un
colós dels peus de !ang 1 afirmà
que control!'. en l'actualitat a Catalwlya més de 40.000 treballadors, la
qual cosa es posa. de manifest amb
la gran gentada que havia acudit
a. la seva crida en aquest acle.
Com sigui que el delegat de l'a.Itoritat que hi havia al local li cridà
l'atenció per4aè se n'anava. del tem~J.
prinripal pel qual es celebrava l'acte, «Combina>> e::: limità a. aquest 1
parlà de la pena de mort, tot im·
pulsant els obrers per tal que posin
tots els seus esforço·~ i esmercin totes les seves activitats a fer que les
30 que pesen damunt d'altres tants
treballadors no siguin executades.
A continuació digué que la. C. N.
T. accepta h re':ponsabilitat de la
lluita coutr!l, Gil Re>bles i el feLxlsme per tal d'evitar a B.panya un'\
restauració com Ja de Grècia.
Acabà recomanant als presents
que al talltr, a la. fàbrica i a. altres
llocs de treball cerquin adeptes contra la pena de mort, per tal que es
formi ~ ambient contrari a. aquesta. pena I el Govern es ngl obllgnt a
l'indult.

VI CENC BALLESTER
El darrer a parlar fou Vicenç :S.
llester, vingut expressament d'A.'ldalusia. Digué en començar que <:f
ludava fraternalment els reunits a
nom de la Confederació de la ~ff~/
andalusa, i afe gi que per alll s'ba dS
que la C. N. T. de Catalnn.ra &111
havia. acomplert amb el seu deure
en ocasió del moviment d'octubre.
D'això fins jo en dubtava, però ara
que he parlat amb els companys de
Catalunya puc afirmar que aqu~U
rumor era mancat de fonamfnt I
que la Regional Catalana. no féu te!
més que complir amb el seu deure.
Combaté amb energia la pena de
~ort i es referi al cas concret de
Geroni Miisa, tot afirmant que n~
hi havia prou proves per a condem·
nar-lo, car l'únic que l'aC"Jsava en
un agent de policia que en unea
altres circumstàncies ja li havia ju·
rat que el perdria.
Referint-se a l'actual situació pi}
lftica digué q.1e Lerroux. el de l'eStraperlo>> no havia t;ngut ni la -larrera gallardia del vell lleó de Lafo:r
talne quan va ésser agredit per
taven que resistissin, fins que. G~~
tiples que 11 ha donat l'ase de t .
Rabies encara segueix be;an ·'1
la mà.
Referint-se a la c. N. T. cità el r.'il
d ·uns soldats que estaven assetjata
pels seus enemics i cr..te continua·
ment comunicaven als seus superiora
que no podien aguantar més. i que
aquests lndefectiblement els cont~
El president llegi a contin:~n~
ribats al paroxisme, calaren les b&·
lon~tes i agrediren l'eneml_c. al q~l
posaren en dispersió. Es aiXÒ el qtoe
hem de fer quan anib' l'hora
LES CONCLUSION~
El president !leg' a continuact6
noves adhesions : les conclusions Jel
miting, que són les següentsrt:
Abolició de la pena. de ruo •· darIndult del~ condemnats a la
rer;¡, pena.
soAmnistia per a tot'> els pre.<:OS
ciats i politic3.
~ :~Revlsió de la causa Instru'ida ·011
8
tra Jeroni Mlsn condemnat
darrera pena.
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FRANCESC ESGLEAS
L'acte, digué, no té importimc!n
pel que diem sinó pel nombre d 'assistents que s'hi han aplegat, la
qual cosa demostra que podem exl!tlr al Govern que aboleixi la pena
de mort i que indulti els condemnats.
P:ulà de l'indult de Jeroni Mis~
i acabà dient que sl havia parlat en
català era per desmentir els que
han dit que la c. N. T. està a mans
de q~,;atre murcians.
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LLIB ERT CALLEJAS

El parlament de CaUejas. que llegi, !0".1 molt l.riteressant. Estudià la

El ministre francès M. Bonnet, en el moment de signar el
merq franco-espanyol, a Madrid
ress _FOto)
pena de mort en tots els seus aspecC~'P
tes ; cità diverses opinions de per-

s

Català ef d 1a r 1 de I a_ n i_t;
~

sonalitats i directors de masses a
aquest respecte.
Segui afirmant que la pena no escarmenta, ans fa reaccionar, per la
qual cosa estimula. al delicte. Cada
home d'idees que és executat per
aquestes deixa una llavor que fructifica 1 crea nous adeptes Per tdl
de defensar aquesta teoria s'estengué en nombroses consideracions ,
cites molt encertades.
Acabà propugnant per l'aboll.dó de
la. pena de mort, per l'indult dels ~O
condemnats a aquesta. pena 1 per
una àmplia amnistia que abasti tots
els presos socials i polltlcs.
FRANCESC ASCASO
El parlament de Francesc Ascaso fou el que motivà més interrupcions per palt del delegat de l'autoritat.
Començà dient que el gran nombre de ciutadans situats a l'Interior
del local 1 els que al carrer aguanten l'actitud contrària de la policia
que els obliga a cir::ular, demostrt!n
clarament que la c. N T. no ha.
mort com es diu.
Es referi a continuació a l'objecte
de la reunió, 1 digué que «Solidar!dad Obrera>> havia rebut la iniciativa de molts treballadors propugnant perquè no siguin executats 30
homes que estan actualment peu.
dents d'aquesta greu condemna l que
per això havia organitzat aquest
acte.
Parlà del cas concret de Jeroni
Mi~a. del qual digué que malgrat
que no s'hagi demostrat clarament
que aquest sigui culpable del delicte
de què se l'aC"usa, si fos cert que
hagués matat Wl feixist'l no hauria
estat altra cosa que el carni natural al q;¡al el mena l'actual constitució de la societat.
Féu diverses figures molt encertades.
Acabà referint-se l. les bandes dl!
pistolers organitzades pel Foment
del Treball Nacional el:; anys 1920
1 1921, i sostingué que aquesta és
una altra pena de mort. encoberta,

que podria ésser que, t,al com van
les coses, es repetís, I fent-se ressò
de les darreres paraules de Cal~o
Sotelo di¡r.1é que els obrers anarquistes arrasaran tot el que pugui impe.
dir que la C. N. T. l la F. A .I. PU·
guin dur endavant els seus post;;.
lats.
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