EL TEMPS.- A Catalunya: Plou per'-- Segarra, Conca de Tremp
I ol Pallarès, I el cel apareix cobert per tot el pals. Els vents són forts
t:~l SW. per 1· comarques costers I Pla de VIo 1 fluixos o en calma

cie direccions t- ·lab les pr ra resta.

Dur:tnt lo:: :~;reres 24 hores s'han registrat pluges per tot et
pals - Temperat•·••s extremes: MàXIma, 111 graus a Tarragona I Seròs I la mlnlm3, 1!2 6 sota zero a I'Estangento.

Barcelona, divendres, 27 de desembre del 1935

EL MINISTERI PORTELA I LA SITUACIO POLITICA

El dia 3·0 es concretarà
El ressorgiment valencià MA·CIA, PRESENT Existeixen fortes discrepàncies relatives a la
qüestió de reposició d'A¡untaments i, en ge-

Ja ja al~•u;¡ tempo que es multipliquen els stmptome$ d'una nova i
torta embrarU'tda de la renaixença patriòtica a les terres valencianes. Tot
IndiCa que el Front autonomista de les 11acionalitats ibèriques tindrd. en
11 pafs vattmcid. una de les seves columnes d~ sosteniment. Guaitant la
premsa valenciana hom pot albirar els progressos de la idea nacional.
Hi ha avui una sèrie de periòdics polítics i culturals valer¡cianistes,
1trie que tendeix a augmentar en quantitat, qualitat i difusió. Periòdics
co11t La República de les Lletres, El Pafs Valencià, Timó t altres, malden
per a intensificar el sentiment autòcton. Aquests periòdics representen
l4 tupercció de l'etapa localista, regionalista i dialectal del valencianisme, i l'ascens a l'etapa de la integració nacional, de la unitat pancatalllna. I sa fins ací el ressorgiment valencid. lza estat lent, més lent encara
(lue el dt la catalun11a estricta, poden' confiar que d'acf endavant prendrà un ritme més ràpid. En aquesta classe de moviments de reivindicació, les primeres etapes són les més aijtctls, perquè es va contra corrent,
•lmenJIS contra d corrent superjicit4 que l'assimilisme ha creat. Però
més tard la marxa esdevé /dcil, i el corrent profund que surt alhora de
14 terra t de l'ànima, empenv decisivament cap al triomf.

per J. SERRA HUNTER

neral, en tot el que es refereix al restabliment
de la normalitat constitucional

Han passat dos anys 1 encara en intensitat quo; eorprenia. els que el
recordar la figura de Macià. i l'espec- contemvlaven. E:l la conversa, en el
tacle de tot Catalunya, en aquell dia mfting, en .a discussió familiar 1
del seu traspàs, la ploma. es resis- phnera, com talnbé en les reunions
teix a tradtúr mecànicament allò que politiques 1 actes culturals, la seva
encara el cervell dicta per força. de Lgur: no pen..la mai aquella llrúa
LA QUESTIO INTERNACIO· El senyor Portela Valladares ba
l'emoció 1 de l'enyorança. Fet únic severa d'energia 1 dignitat que ts
contestat:
que els homes de la meva generació tradt!ïa en el g€:;t 1 en la mirada.
NAL
-Referent al Consell del dia l!O
Mo.drid, 26. - Des de dos quarts
Per poca que .os la perspicàcia de
no presenciarem mai més. Els !ets
LES GES~ORES PROVI~
únics tenen una significació que els l'ob.!>crvador, en aquell home extra- d'onze del mati ;fins a les dues de serà per a traduir en fets allò que
CIA LS
tl
en
menys,
o
més
quedat,
ha
avui
Conel
reunit
quedat
ha
tarda,
la.
tl
dóna. valor d'ei;emitat, s'Incorporen ordinari tothor. podin descobrir
Madrid, 26. - Al Consell d 'avui el
a la història dels pobles com una lllitme emocional de la seva v1da.. sell de ministres a. la Presidència. pensament dels reunits.
Ma.rtillez de Velasco parli\
senyor
-Abans d'aquesta reunió mln[s..
cosa sòlida 1 definitiva. 1 exerceixen Primer el despertar de la seva cons- La reunló havia desvetllat interès
extensament sobre el conlllcte ltalosaob•e els homes !utur3 una acció cièncla de ¡,Jatriota, d desengany pels rumors que havien circulat a- terlal, celebrareu alguna entrevista etiop. Les impressions són lleugera-d'exemplaritat que ela fa personal- de 1a. tracló e sp any o 1a la quests dies en relació amb els as- amb els caps polltics?
-No, no hl haurà cap reunió. ment optl.ml.stes. Internacional s'a,..
ment estimables. Un d'aquests !ets desihusió de . • seva e a. er a sumptes que havien de tractar-se en
Sobre la qüestió
renoespecialment
Consell,
aquest
però, no ha d'entendre's com
Això,
esdevé a catalunya el 25 de desem- professional. Després la polèml~
cordà. guardar la major reserva. 80o
sinó
senyors,
aquells
a.
desafecte
a
posició
1
Ajuntaments
dels
vació
bre del 1933, perquè ha passat a nova. ca., la conspiració, h revolta, perquè
bre el cas. Fins el pròxim dimarts
• • •
vida. un :1ome que posà tot el que el Jeu esperit in!on!ormiste. en d alguns ministres amb relació !1. perquè no tlnc temps material per no es resoldrà sobre alguns extreme
El Pab Valencià entra en UI~ d'aquests períodes de creixença, en els tenia al servei de la seva Pàtria. 1 de constant tensió, no va. descansar, aquesta renovació, especialment eis a celebrar-la. Aquest Govern, amb
d'aquest assumpte,
(IUals cada anv val per un decenni dels períodes anteriors. La pujada de la Humanitat, els dos amor3 que Ma- fins que ¡.ogué albirar en l'horitzó senyors Martfne~ de Velasco 1 Cba- totes les qüestions i problemes que
Després el Govern s'ocupà del prosolules
d'estudiar
ha
plantejats
té
paprleta..
Ja saba racial es nota fins en La Premsa escrita en l'idioma castellà, la cià s'esforçà a. lligar estretament en de la. politica una possibilitat d'alllblema de les Gestores municipals 1
e1
empri
que
cal
això
en
1
clons,
el
ministerial
rewuó
la
acabar
En
(IUal dóna cabuda en les seves columnes a la llengua vernacular i 1¡ ofe- totes les seves propagandes i en tots beració de la. se1a. terra. I tot això
org~ provincials. Referent a. les gestores
mantingut per una fe increbantable senyor Martil1e:: de Velasco ha estat temps. per a po.sar en marxa
els seus actes de Govern.
reix setmanalment pàgines enteres.
1 la !ormt. d'anar u. provincials, s'ha acordat en ferm
poUtlcs
nlsmes
internaqüestió
la.
sobre
preguntat
Resseguir la vida. d'un home amb en la vitalitat del seu poble, l'esde- clonal l dels termes en què havia les eleccions el més prompte possi- que els governadors civlls, compllnfl
Teniln davant dels ul~ la primera d'aquestes pàgines que lla comenles seves peripècies 1 atzars, venidor del <:ual no constitu! mai un donat compte al Govern d'aquesta ble 1 que d'elles surti allò que al les instruccions que els don! el Gototes
enaparences
Sota
Valenclano.
Mercantil
El
diari
gran
gat a publicar el
ma.r cant aquells episodis de més re- motiu de dubte en la visió política qüestió.
met. entendre Espanya necessita: un vern les renovin entre els dies 27 t
cara modestes, aquesta pàgina és d'un gran valor. Els qui coneí:l:em els
lleu que tr~uen la uniformitat en!a.- e Macià.
El senyor Martlnez de Velasco na Govern estable i unes Corts equUl- 28 d'aquest mes.
een¡¡als de l'esperit, hi sentim de bon començament el batec d'una emo- dosa d'una biografia d'erudit, és sens
El recar -~m ara, al tercer dia. de
brades.
ció que comprenem prou M i que ens omple d'alegria. En l'article de pre- dlubte fer la veritable història. Però la proclamació de la República, contestat:
PER UNANIMITAT S'ACOR•
-Ja us he dit que d'aquests a~
,entació, intitulat «Motiu f propòsit», l'abast de la nov!l pdgina periòdica la història, essent molt, és encara quaL estava re~t amb els prohoms
DA NO R E P O S A R ELS
PORTELA INSISTEIX A
sumptes convenia no parlar-ne t-n
aquests casos bl ha quelcom del ....artJt, 1 ..m altres persones re- els moments presents, i perquè s~
eJ ja entenedor a través de les forçoses concessions a una realitat que
AJUNTAMENTS DEL 1931
DIGSOLDRE AVIAT LES
I 1933
e:ue la història,' 1 és l'experièn- 1p;es<mtatives à'~ ui 1 del Govern plgueu quines poden ésser les norl'ha d'anar modificant gradualment, concessions que vatl des de la terCORTS
al la v1s1ó directa de les dEspanya. El veiérem entrar i sor- mes a seguir sobre aquesta qüestió,
minologia politica fins al lèxic. Això és perfectament comprensible si te- 1
A continuació es tractà de res
t
El d
e a pe~n 'rd sentit 1 estimat que tir nerviós d'aquella sala. Moltes v~ 1 ens posem d'acord en la formn.
ecre de dissolució, es PU· gestores municipals. Es parlà de la.
nim en compte que es tracta d'arribar al gros públic, a les masses de lecprevista?
data.
la
en
bllcarà
hem P~0.36t en l'estat d'ànim que ha d'esser tractada, us reuniré
-Sobre aquest afer, solament puc reposició dels Ajuntaments del 1931
tors; i certes precisions terminològiques i certes depuracions gramaticals ::~s~~ ::;:'substlttúr-se per 1~ in· gades
Ió 1 el testimoni perquè allò del gran patnota en aquells moments el proper dimarts, al Ministeri d'Es- donar el meu parer o lr. meva opi- 1 1933, Els ministres exposaren un
f
destorbarien al principi la noble finalitat que es pretén assolir. Ens plau, ~rm~c
t visc ~ és ~llò que real- de gravetat extu:ma per a Catahmya tat.
per un la seva opinió i per unant.
oló personal
han 1 per a la República. Aquella lluita
u
per tant, d'acollir amb indulgència comprensiva aquests aspectes de l'esrec amen
s'acordà que no poden ésser
mitat
VaJl¡v
Portela
senyor
ei
Després,
d
llibertat
una
a
l'aspiració
entre
eus
que
homes
tlels
queda.
ment
forç iniciat i de saludar amb fraternal efusió ds benemèrits patriotes que deixat per s e m p r e . L a hi s • . .
TOT ES CONCRETARA EL dares ha preguntat:
e
reposats.
que
el realitzen.
immediata
tòria no ens diu més que allò que finitlva i la r&allta.t
DIA 30
També es parlà de la manera d'&o
-Quina és aquesta data prevista?
ls lt s mentre que l'ob- ~posava inexorablement el nou rèf
En abandonar la Presidència, el
* • •
31 - han tectuar la sub~tltució. S'ban expodia
el
que
diu
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de
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nou
un
que
més
era
no
grm
è
han et e a. re '
. l
Z' ti
i
. e· . e lld
A l a Catalunva del Su d , l a d el nu
sat diversos cr1terls 1 sembla que
e1ua 11 , o s a a an e rew me servació, que el tracte 1 la conv1v n- la. lltúta que es planteja a tots els cap del Govern ha estat voltat per contestat els informadors
-Us cremeu - ba e~clama.t el s'ha acordat en principi que en els
de Valéncia, existeix una massa d'habitants de llengua catalana que ten- cia provoq;¡eu,. r00:en revelar-nos pos homes en els moments decisius de la nombrosos periodistes, els quals Ji
relaciopreguntes
verses
di
fet
han
del:.c a crèixer vigorosament. Les darreres estadístiques conegudes demos- sibiutats 1 asp1rac1ons que permeten Història entre l'ide:ü pur 1 lnconta.- nades amb l'expectació <l.esvetllada cap del Govem _. per aqui per Aju~ta~ents petits el.:l gestors seran
subtltUlts pels funclonarls, el quals
·
'
aqu1.
tren que ha augmentat el percentatge de la població que parla la llengua endevinar les P.1ergie-1 secretes del minat d'oport:mlsmes 1 la necessitat pel Consell de ministres d'avui.
-Hom diu, també, - ha indicat seran el secretar! d'Ajuntament, el
d'una adaptació que condiciona pr~
única dels catalans septentrionals, meridionals i insulars. Dels 1.896.738 osu-tcter 1 de la. persona.
El sen~or Portela VaUadares ha un altre periodista _ que la suspen- metge 1 el farmacèutic més antic;
Macià. wrua en el seu semblafti cLament la rosslbllitat d'assolir les dit:
habitants que hi ha en el conjunt del Pafs Valencià tal com està constislo de Corts serà. prorrogada un mes e~ els pobles de major nombre d'ha·
noblement
tan
mateixes aspiracions
tuït oficialment, parlen català -(), si voleu, valencid.- 1.543.102. Més de en aquella actitud elll$ems cordia
-Ja haureu vist la. cara dels mi- mes perquè, durant aquest termini, blta~t~, a. aquests, tres funcionaris
cobejades
les quatre cinquenes parts, doncs, pertanyen al nostre idioma, que avui senyorlvola, quelcom d'espiritualment
nistres, perquè en la cara vosaltres eJ pugui publicar el decret de dls- se n hi afegiran d altres. En les po1
I a aquest Jolor potser el més llegiu millor que ningú. No bl na solució.
és parlat per més de cinc milions d'ànimes damunt les terres que cons- !Defable. El seu ver'l era clar plàs·
blacions de més de cent mll hab1·
• 1ct
d l'
tic sempre· eu els seus parlaments
-Això ho he llegit en algun lloc tants s'establirà. un règim especial
tituei:ren una sola nacionalitat, a despit de la mar, de les muntanyes, dels nCJ hi trob~reu la. cura del retòric o fan ~ _' SC\:li. ' a, e.:.cara. havia. motiu d'expectació ni ba ocorregut
- ha contestat el senyo · Portela que a~ordarà el senyor Portela abans
del poeta potser tampoc el mot pr~ ct!,;e&s r nc Wl altre. ""~ou als seus res.
rius l de les ratlles provincials i estatals.
-En el Consell, heu tractat de 'a Valladares, - i no deixa 1d'ésser e1 del dia :n.
Els senyals del ressorgiment valencià es 1/tUltlpliquen i s'accentu«n.l els 1 propi, però les seves evocacions sov~: laar;;~~~anira~a d~xec~r-~ qüestió politlca?
Referent als càrrecs que cal codesig d'alguns sectors res mes
¡Que sigui ben aviat sòlida i torta la columna valenciana del Front auto- 1 le& seves imatges sabien penetrar saris als quals contestava. .;bvera_
- Hem tractat de tot: de la qüesbrir, 15 ó 16, que són bancaris i al•
'
la
amb
i
atacs
als
indiferència
seva
una.
amb
multituds
:es
de
nomista, el qual ha de transformar tota l'estructura de l'Estat espanyol! en l'ànima
tió polltica 1 de les eleccions. Tots
tres, s'ha acordat que els ministres
faciiitat 1 al mateix temps amb una seva pairal bonhomia, perquè pocs ela ministres han exposat els seus
A. ROVIRA I VIRGILI
PORTELA NO CELEBRA CAP 111urin al senyor Porteta. una llista.
homes de la. seya oonducta 1 hono- punts de vista sobre el tema, i tot
per tal que aquest resolgui ¡ porti
CONFERENCIA POLITICA
rabilltat han estat tan 1njuriats com allò esbossat ha quedat pendent. Tots
una proposta al Consell del dia so.
notar
fet
ha.1
li
periodistes
Els
ho !ou el President Macià. Catalans aquests parers i opinions avui expoSembla que al senyor Samper no se
uiaquests
en
que
poutica
l'activitat
que es deien catalanistes preferien sats pels ministres es concretaran
li admetrà la dimissió.
desenrotllau~
vingut
ha
temps
tims
seguir tà carni de la passió 1 de l'odi, en un acord, 1 per això celebrarem
Tots els ministres ban negat que
en entrevistes entre els caps de
q•1an no ignora¡en qu~ tot això cau- una reunió ministerial el dia :10. En se
hagin tractat de la qüestió polltlca.
hom
que
també
1
partits,
diversos
ria contra Catalunya. I aquesta pr~ el dia. d'avui, com us he dlt, ha que- deia que ahir !1avien celebrat una No obstant hem pogut saber que en
visió, a desgrat del teu natural opti- dat tot esbossat.
els senyors GU Robles l'apreciació del moment polftlc s'han
-HI ha. hagut unanimitat en l'ex- conferència
misme, no deixà. de projectar les s~
expressat criteris divergents 1 s'ha
i Maura <don Miguel).
parers?
de
posició
ves o•ubres en l'àn.J.ma de Macià. Ell,
acordat ajornar per al dia 30 1a
El cap del Govern ha dit:
punts
alguns
en
que
-Encara
però, compli sempre, i podem dir que
resolucló d'aquest problema.
celebrar
poden
polltlcs
caps
-Els
s'han marcat diferències, com ocorre
conferències. L'únic que no pot conve Josep Coromines, Antoni Conti- r.o tingué altrt. mòbU d'actuació en
L'enorme aglomeració que en de L'Hospitalet, Eugelll Gultart, Jo- j~. Joan Corbelló, Maria Slrvent, les seves directives politiques que l'a- en tots els Consells de ministres, la ferenciar sóc jo. Alxi és que no sé
ELS PARERS SON DIVER~
molts moments es registrà a la tom- sep Canals, Amadeu Canes, Frances- Paqtúta Boenln, Josep Juncà, !ami- mor a Caú.lunye i l'amor als humils. majoria és la que marca el criteri. res.
SOS QUANT A LA OJSo
conseqüènles
compte
en
tenint
Jo,
Pla,
Soledat
nena
familia,
1
Vidal
ca.
Macià
per
.nots pronunciats
ba de Macià, ens privà de donar una
SOLUCIO
Finalment, els periodistes li ban
lla Claramunt, Antoni Querol, Joa- enUns
dlscrepànles
tenir
poden
que
cies
Teresa
Querol,
Carme
Duc,
Rosa
el moment solemne de la seva
llista. absolutament completa de la
El senyor Portela creu fermament
na Vila.dorns 1 Raventós, senyora La- elecció de President de la Generali- cie.;, 1 com aquestes eren simplement preguntat. si s'ha tractat en el Congent que va arnbar-se fins a la Duc, Ramona Fabregat, nen Siura- puente,
sell de la qüestió internacional 1 u que el decret de dissolució s'ha d'aBrugu~
nena
Rodríguez,
A.
tomba amb motiu del segon aniver- na, Carme Capdevila, Ignasi Fuster, ra., germaneta Salvon, Joves del Cen- tat pel Parl:unen. de Catalunya, per qüestions de detalls, he sotmès han donat compté que el senyor plicar aproximadament en la data
glossen en forma eloqüent el deure la meva. opinió a la declsi6 de Ja
sari de la mort del nostre Primer Irene Pérez, Filomena Terré, Pere
familia. fonamental d'w1 veritable home majoria. Per part de tots els senyors Martlnez de Velasco els havia citats ja anunciada. Alguns dels seus com.
President de la Generalltat Restau- Lladó, Pere Prats, Francesc Pérez, tre d'Esquena de Les Corts,
pa~y~ creuen que cal ajornar-lo f~
Andreu Roca, germanets Esteve, Vlladoms, Angel Trederra, Pau Cap- d'Estat. «Accepto - deia - l'alt càr. ministres hi ha. un ampli sentit de sl seu departament per al dimarts a ultrms de febrer, per.J el senyor
rada,
una
facilitar-los
de
tal
per
ve
que
Za·
famUia
Torrents,
Andreu
devila,
que
allò
és
que
governa.mentalitat
reo que em doneu. Ho accepto, perHa aiTiba.t fins a. nosaltres la quei- Carme i Josep Vila, familia Gombau
nota. o Instruccions sobre la forma Portela. manté un criteri enèrgic ¡ E'll
xa de volguts amics nostres que ana- de Sabadell, Josep Costa., Angelina. mora., matrimoni Antoni Pubill 1 què alxl, en cada moment puc ésser necessita Espanya. en aquests m~ com havia de procedir-se sobre el aquesta posició l'acompanyen alguns
U·
Roca,
Enric
Moliner,
Providència
el fidel servidor, el primer servidor ments.
ren a. dipositar unes flors, el nom Mingan, nena. Coloma. Mariner, Raministres.
particular.
de Catalur.ya. Ho accepto amb joia,
dels quals no apareix a les nostres mon Navarro, Pere Viada, Josep Sa- na velleta. de vultanta anys.
A.JUN•
DELS
QUESTIJ
LA
responsabUltat
la
comprenc
Joperquè
Escolà,
Josep
Sala,
Dolors
garra,
llistes. Els preguem que ens excusin
L'ABONAMENT DE LA CON•
CAL ESPERAR DIMARTS
TA MENTS
'CNA CARAVANA
que això represent~t. Jo em faré càrli\ nostra Involuntària omissió i que sep Cases, familia Cabanes 1 ClaraSIGNACIO A LA UNIVERS"'
na.
Valladares
Portelt>
senyor
El
per
fórmula
la
presentat
-Heu
acceptin com a vàlida la raó de di- munt, Maria Queralt, Ramon Esteve,
TAT DE BARCELONA
També visitaren la tomba del gran rec de tots els afanys, de les aspificultat material que ja hem esmen- germanets Teresa i Marcel!! Cercós, patrici una caravana. composta. de racions, dels d>lors 1 fins de les n- a la substitució de les actuals Co- contestat:
-Fins al dimarts, doncs. Ja saEn relació amb la consignació asmissions Gestores mw1iclpals?
tat.
Joan 1 Nuri Argilaga, Francesc Rodó, cinc autocars arribats de Terrassa, luslons del poble <:.~ catalunya.»
-Jo no he presenta~ cap fórnm- beu que e: ~ les qüestions diplomàti- signada per a la Universitat de BarLa més alta magistratura posada
Per tant, a les llistes que inclolem Rossend Graven 1 senyora, Eduard els components de la. qual dipositaal .oervei del poble, acceptada per la: sols be posat damunt la. taula ques, les bones formes 1 la reserva celona a la qual es refereix la nota
ahir, cal afegir-hi els noms següents: Rabell, Carme i Pepeta Padern, Un ren sengles ramells de flors.
oficiosa, es tracta del crèdit corresvirtut de la màxima responsabllltat els punts que tenia estudiats, i des- bo són tot.
Josep Alay Hereter, Secció Feme- metge català, nen Pere Elma, JosefiEls periodistes han Insistit en la ponent al corrent any. Es' lliurarà
destinada e. realitz:u els destins d~ prés tots els ministres han donat
nina del Casal Català Martinenc, na Tatxé, Pepeta. Rlc~nt, M. Rubl I
pregunta 1 el cap del Govern ba el crèdit amb la condició que no ee
Carles Rodrlguez de Sant Llorenç les seves filles Joana 1 Matilde, DoUN TELEGRAi\IA DEL Dl- lf. Pàtria 1 fins es illusionsl ... Macià el seu parer.
tornarà. a. lliurar cap quantitat més
preguntat
ha
li
peri<Xlísta
altre
Un
la seva convf'rsa dient:
acabat
Savall, Joventut d'Esquerra Republi· lors Miquel Sanpedro, Pepeta Rlcart,
Catade
sentiments
PUTAT VALENCIA JULI interpretava els
-Hem d'esperar, doncs, fins al dl- mentre no es justiriquln els comp-.
lt.nya, >abir. _ue tot i respectant la sl la. concreció de l'acord a rul esbos.
cana de Catalunya, Centre Naciona- Pepeta Vilallon, Antoni Rica, Joan
tes.
JUST
marts.
leg~litat -:s~blerta, la seva Pàtrla. sat es coneixeria el dia 30.
lista Obrer dc Gràcia, Grup Femen! Sunyé, Angela Pons, Lluis Mas, MaEl Govern ha tingut en compte
d'Esquerra de Gràcia, Joventut Na- ria Prats, Dolors Cristóbal, Rosa BaEl nostre company 1 director Jo- asprrava. a un més enllà ... ho havia
la s1tuacló que travessa la UniverCionalísta d'Esquer:'\ de Gràcia, Es- tet, Josep Santpere, Dolors i Manuel sep Maria Massip ha rebut un tele- d!t ben clarament en l'Estatut plesitat de Barcelona en relació amb la
Q.uena.lS del ce.rrer de VIllarroel, Borgadell, Anna Maria Torner, Jo- grama del diputat valencià Jull Just, l::'Jcltat l'any 1932, 1 aquesta fou la
COMMEMORACIO
MAClA
qüe~tló econòmica, puix que no ES
a.
s'emportà
Macià
que
illusió
gran
Josep
Batet,
Carles
Fradera,
sep
de
CUltural
~.ar la Palmera, Centre
amb el següent text:
podien atendre als pagaments. A·
tomba.
la
.:.~bar jo.
Forgadell, Núria Ferrer, nena Maria
«Ai cumpllrse aniversm.o muerte
questa Situació no podia continuar
Rosa, familia. Hidalgo, germans Illf- llustre pa.trlclo eatalàn deseo reite(Retirat de •a nostra edició
pels greus perjudicis que s'ocasiona..
AUUt CONTIN\JA LA DESFILADA galda, Angel Massip, Pere Dalmau, rar una vez màs adhcslón causa hed'ahir per excé3 d'original)
ven als que depenien de la UniverEntre els ciutadans que durant el Maria Prunera, Jesús i Joan CnsU- rolcamente defendida por él y su
sitat, o millor dit, de l'antic Patro~a d'~hlr des!llaren per la tomba de llo, Consol Esteve, dos esquerrans, digno continuador Luls Companys.
nat. Es veurà la solució Immediata
mobhdable Macià, consignem els Antònia Salvat, Jordi 1 Marçal Ba- Abrazos, Jullo Just.»
amb la quantitat girada. per tal que
6egücnts:
rraxina, Rtlmona X1mene7, familia
n o continuï aquest estat de coses.
B E&tucrra Catalana Federal del Pallerés, familia Criblllé, Matilde 01JN ALTRE TELEGRA:'\IA
F lrrt dc la Salut dc Badalona, Grup llvella, Orfei Rosslc, Joana Ollvella,
Per ca.\Sa d'una petita. indisposi¿UNA FORMULA DE SUBS•
emenf d'~uerra de Terrassa, Es- Fepeta Romas, Mercè Pueyo, Ramon
DE LA JOVENTUT uNOVA ció que pateix el dipute.t a. Corts
TITUCIO D.: REGIDORS A
~uerra Catalana Federal de Bada- Santjaumt>, familia Lloreus, Joan
GERJIA:\'1.-\.n DE VALE!IICIA senyor Josep A. Trabal han quedat
BASE DE QF UERZAS VI•
~na, Jo-.-entut d'Esquerra Fraterlll- Brugat, Trinitat Desm, Un matrimoajornades les conferències públiques
l INTEL·LECTUALSt
VASD
GernlàcNova
Joventut
la
També
•t ~('J>ubllcana 1 l'Acció 'de Terras- ru de Cornellà, Jo...o:epa Segllf, Josep
que ha.\ia de donar aquests dies
teun
trametre
va.
València
de
nia»
Valladares troPortch
~enyor
El
~ Centre d'Esquerra del Districte Beltri, nena Lluïsa Subirós, familia
e 1 diverses entitats d'esquerra.
b~ bastants dificultats per a 1a sv..-a
t • Orfeó dc Sants, Centre d'Esquer- Sunyol, Roser Labòria, el matrimoni legrama. al nostre director, que diu :
Oportunament es farà públlca la
fonnula de constitució dels Ajunta,.
cJo\'entut «N0\'1\ Germàniat Vn- nova data.
~ dc Les Colts, Centre Català d'Es- Pau i Rosa, Antoni Form!gucra, Ram~nts. I digué que e:; podrien co~rra de Badalona, Joventut Nacio- mon Vilà, Teresa Marçal, família lència. emocionada, us acompanye
b_r¡r els de més de cent mil na.
~ stc. Republicana, Foment Nacio- Bru, Germans F.igueres, Joan Ari.<;(), sentiment segon aniversari pèrdua
b1tants en la. forma ja Indicada 1
~sta Republicà, Grup Pemenl del Josep Pons, Z..!arl:~. Tondós, VIcenç Macià reiterant anhel reivindicaIntegrant la corporncló rcpresenlant.a
, tn~nt de Reus, Centre d'Esquerra Monterde, Maria Planes, Una cata- ció plena. autèntic Govern Genera- Els mariners de Puerto Sande les Cambres de Comerç, Propieta ura,nollers I Grup Fcmenf, Vetc- lana, !amllla Liquesa, Jordnnn. Ni- litat. - EI .consell de Trebnll».
tat, Mercantil i elements inteHec.
ta Maria acorden anar a la
tou~ d Esquerra dc Terrassa, el di- volas, familia Bonastre, Pura Vlcentuals.
Pl. ( Francesc Riera, Joventut Re· te, Salvador Tr.berna, Josep Roca, el
vaga
!oif'J."EU RF:POU.IC,\ DE
Cknt1 cana_ dc Borees Blanques, nen JaumePendrell, Assumpta. MontEL TE MA ELECTORA L AJOR•
GR\CTA
Càd.iz, 2-1. - A Puerto dc Santa
tl:!!o re d Esludis Psicològics de Ba- serrat, Salrndor Hernàndez, Jaume 1
NAT
O:stna, Ateneu Obrer Republicà. del Z..farla Vinglas, Maria Traginer, EAquesta entitat ba organitzat per a Maria es celebrà una. assemblea de
El lema electoral s ujornà fins aJ
ter ~etc V, Grup Femenf del Car- milla Pons, Antònia Gibert, Conxa demà, dls5a.bte, a la "'etlla, una eeMió mariners de «La Naval», la qual ha
nou Consell, per a seva dellcadesa.
~ e Rosalia de Castro, Rl!ttio As- Riera, Pere Pratò.evall, Maria Mora- necrològica dedJcada a Ja memòria del pre !s'acord d'anar a. la nga per
El &en)·or Por;:.eJa Valladares ba
ta u cio de C&talunya, Unió Esportl- gues, Marcelina Solerarnau, Ra- que fou Prel!ldent de CAtalunya, Prtln· no ccedir els patrons a abonar ra
donat a entendre al Consell que estt
«rue~ Llagostera, Centre Catall'\ d'Es- mon Salvai, Antoni Soler I fill, Ca- cesc Mael•.
als reders.
correspon
que
ap:ll't
mHJ
11
parlaran: J. M. Fmncès (fundador El nombre d'associats de eLa Na.vab El dl~ector ae Ràdio • Barcelona, aenyor Stnchez Cordovés, en el moment disposat al fet que el decret de d.la.Republicana de Badalona, terina Aigua\iva, uns argentms de deHil'Ateneu),
Crup
solucló es publiqui el di'! 30 d'aquest
Lluis Capdevila, Roc Bo·
la aeva ofrena damunt la tomba del primer President do mes.
llt! 'r de rems del carrer de l'Arc la Plata, Joan Font, alcalde popular ronat,
Jaume Mlra'l'ltllea, I Jaume Al· ascendeut a 150 1 el oonflicte arec- de dipositar
~1gu ~&t.re. Joventut d'E~tat Català d'Ullastrell, J osep Carrers, Sindicat guader. Preatdlrà JO&ep Alcrudo, preal- tarà a la tripulació d'uns 50 val- 1
Catalunya
a ada, Un grup d'esquerrans del Progrés d'Ullasêrell, Maria Este- deDt de l'EnUtat orgn.ntt:zadora.
(Foto. Badosa)
xells pesquers.
(Passa a la pagina 7 )
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Les visites del dimecres a la
tomba de Macià
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la humanitat

DIYEND R E~ H

DE DES EMBRE DE

L 18U

~

TEATRES

VARIETATS

GRAN TEATRE DEL LICEU
OEMA, l'òpera catalana. del mee.
tre Pahlssa:
LA P RINCESA MARCARI DA
pe.s celebrats artistes BERGMAN - ROSSI - BARROSSA 1
GRANFORTE - Diumenge, tarda, darrera representació de LA
T RAVIATA pela divos CAPSIR BASIOLA 1 el celebrat tenor ANTONl CORTIS - Dimecres tarda,
(mica representació de LA TOS•
CA - Dijous, presentació de la
cèlebre Companyia txecoslovaca
amb LA NUVIA VENUDA - Dissabte, 4, el ¡rran divo LAURI
VOLPI - Ea despatxa a. compte..dur!a.

TEATRE BARCELON A
Comp:myla de CARM.E DIAZ
Avui. tarda., a les 6'16. Darr~
res representactone de:
Ml HERMANA CONCHA
Nit, a les 10'15, estrena de la
comMia en vers d'Eduard Marcuina, Inspirada en una obra de
Lope de Vega:

LA DOROTEA
amb assl.sténcla de l'autor
Diumenge, tres sessions. A les
S'SO: Ml HERMANA CONCHA. A
les 6 1 10'15: LA DO R OT E A

GRAN TEATRE ESPANYOl
Compan~la

de oome<hea valencla•
AL B A

n .. dlrlclda Plr PEP f

Avui, tarda., a. lea 5. Entrada. 1
butaca, 1 pta.:
EL AMBIENT
Nit, a lea 10'15. Bu.taques & 2
pessetes:
L'AS D'OROS
1 la graciosa obra:

TOT PER UN XIQUET
Dues hores de rialles
Avui, divendres, nit. estrenat
LA DOROTEA

TE A·TRE PO li OR AMA
· Companyia de M. FERNANDA
LADRON DE GUEVARA
AvUl, t.arda, a lea 6 l nit, a
lea 1016:

MARIA DE LA O
de Val verdi 1 Leon: UI ustracJO~
mu.sica.Ja del mestre Quiro&a
Decorats de R. AMlCI:iATL:i.
Obra de &ran èxit

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo barlton PAU HERTOGS

,.
~

Avui, divendres, tarda, 4'30. ButaQues. 2 pte&. 4 actes, 4. ler.:
LA DOLOROSA - 2on.: LA GE·
NERALA per Emll¡ Vendrell NlT, a ies 10'15. ler.: EL DUO
DE LA AFRICANA - 2on. 11 representactó de l'èxit apoteòsic del
mestre Tomàs: LA MESONERA
DEL LLANO, per Glòria Alcaraz
1 Pau Hertop, etc. - Demà, dl&sabte. Qran Innocentada. Prendran pllit les primeres figuresNIT 1 cada nit: LA MESONERA
DEL LLANO.

I EATRE.NOVET ATS
TlàATRI CATALA
NICOLAU•MARl ORI

Cemoan~la

Avui, divendres, tarda, a les 6.
del grandiós
èxit de Lluls Elies:
AMALIA. AMELIA I EMILIA
NIT a un quart d'onze. ESTRENA de la comédla en tres actes
d 'IIJnasl A&uatl:

73 representació

.
..

BENAVENTURATS
ELS LLADRES
Aquesta estrena Ja. patrocina
ASSOCIACIO DE TEATRE SELECTE - Decorat de Ramon Batlle • Direcció, Enric Giménu Demà, tarda: Representació ex·
traordlnària de l 'espectacle en
6 actes 1 18 quadros. de Folch I
Torrea: ELS PASTORETS o L'ADVENIMENT DE L'INFANT d E·
SUS Prendrà part l'esbart de
danSa.lres - NlT: BENAVENTU·
RATS ELS LLADRES.

~-------------------LA DOROTEA
ESTRENA avui, divendres

·------------------·
TEATRE ROMEA
Ttlèlc.n 'Z'ZO'Ztl
Darrers dia• d'actudCII) de !a
ComPanltla Ar~enuna ae Comcdea
de PAULINA SIHG¡¡RMAN
-;VUI, a lea 6'30 1 10'15. ESTRENA de la comèdia en S actes I
epUeg de Franz Molnar: ANOCHE ME CASE CON VD.. ~OC·
TOR per PAULINA SlNUER·
!.1AN' _ Demà tarda 1 nit: ANOCtiE . ME CASÉ CON VD;•.. o .o cTOR _ o 1umenge, a les :3:30 . Sl
ME 'oAS UN BESO TE DIGO
QUE Sl - A les 6 1 10'15: ANO·
CHE ME CASE CON VD., DOC·
TOR

~. TEATRE
.

COMIC

::.·

Comoanvla dirigida
o er doseo San toere
Avui, tarda, a les 6.
Nit, a les 10'15:
meravelle)'
oectacle

...

MUJftifS Df fDf6D

dOY

teatre ApoHó
Aquesta nit s'estrena al No·t HA MoRr uN «ClOWN» AMBAl«SOlERA
GITANA»
vetats, «BenaVenturats els ~~~a~~~~~.
d~v~t"i~~;~~~~~ TRIOMFA El CANT FLAMENC
a Barcelona
lladres»
'H
t d f
(( e prova
e er una obra que interessés
el públic sense deixar d'interessar-me a mi d.IU 1gnaSJ• AgUStí' abans de l'estrena

Mapy CORTES
·rereseta MORENO
I.Sabeteta NA.JERA
Klva ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWI
SAHTPERE
LEON
ALARES
38 beii1Ss1mes slrla

I

LEOPOLD MARTINEZ
15

16790

LA DOROTEA
d'Eduard Marauina, s'estrena
avui, divendres, nit.

PRINCIPAL PALAGE
Rambla Centre, 4 Talelon 1188'2
Gran Comoanvia Dramattoa de
la .:enlal actriu Margarida Xircu

OLYMPIA
CIRC

EQUESTRE

Avui, tarda, a les 5'16. Nit, a
les 10'15. FORMIDABLE EXIT
de la comédla en tres actes, en
prosa 1 vera, de Frederio Garola
Lorca:
DORA ROSITA LA SOLTERA

AVUI, tarda, a les 4'30. Nit a.
les 10. GRANDIOS EXIT I ' 16
GRANS ATRACCIONS. 90 ARTISTES. MLLE. AURELIE, &OSA DE
CASTILLA, TONI CAPRANl LES
TROIS BELLEYS, LOS CABALLos
LILIPUTIENSES, de M. Rambal•
LOS CARTAGlNESES;
'
LOS 8 ZAVATTA • ZOUPPE
extraordinaris exercicis eqüestrea
LES CROTOS
8 TOMELLERIS • EL HOMBRE
RANA
POMPOFF • THEDY
amb els seus 5 descendents _
7 HARTON'S - LOS FEROCES
LEONE.S DE ABISINIA, presentats
pel valent domador W. Rosard.
AUGUSrOS DE SOIREE - Oema, tarda l nit, grans funcions
Despatx de localitats a comptaduria 1 Centres de Localitats.

o

EL LENGUA.JE DE LAS FLORES
magiStral creucJO ue Marsar~da
Xirsu - Ucma, tarda, a les 6'16.
NI&, a les 1U'16. Sorollós èxit1
DORA ROSITA LA SOLTERA
o
EL LENCUAdE IJE LAS FLORES
Avw. 111& l cnaa nit:
DOtiiA ROSITA LA SOLTERA o
EL LENGUACE DE LAS FLORES

Llegiu LA HUMANITAT

TEATRE

Avui. divendres, nit. ESTRENA d'Eduard Marauina:
LA DOROTEA
Protagonl.tita: CARME DIAZ

1

rEATRE •v1e r o n 1A
-AVUI,
--------·----divendres.

Tarda, a lea
4o'30. Butaaues, 1'60 - 0'90. Oene.
ral, o·60: EL CABO PRIMERO,
por Gubcrt. Esteve, Royo, Pala·
cioa • LA REVOLTOSA, creació
de Fel1sa Horrero ¡ .Jeaúa Men6ndcz - LA VERBENA DE LA
PALOMA, per Luiaa Wieden, Lau•
ra Cornadó, Esteve.
Llimones,
Menendez, Beut, Royo, Sierra.
Culla, Domlncuez- NIT, a les 10
LOS Dll ARAGON, pèr S. Vers6,
Franccso Godayol, d. Royo, M.
Beu t.

LA DAMA DEL SOL
Delll.À, tarda. Cartell d'Innocents: EL TENORIO MUSICAL•
EL DUO DE LA AFRICANA· EL
CABO PRIMERO: EL VIEHTÓ DE
LOS MOLINOS - Olumenge tarda I nit, Colossa.ls programês en
els Quals figurara el ¡rran êxit·
LA DAMA DEL SOL - Cada di&
I lle.!D.pre: LA DAMA DEL SOL

ANUNCIEU A

·------·---- LA HUMA NITA T

~I di

Ahir a les sis de la tarda, arribaren a Barcelona. les despulles del
que fou popular «clown» Antonet.
S'ha acomplert el seu últim desig
d'ésser enterrat a la capital ca.talana on de llarg temps resideixen els
seus familiars.
Antonet ha mort a Pruis 1 des de
feia més d 'un any ja havia abandonat la pista, la qual cosa va !er obllgat per la cruel malaltia que l'ha
n. •rt t
1 to b A
1
n
.-~ a a a
m a. ra, a seva
hati~tat sentida arreu, per gra.ns I
pe
·
·
Antonet havia estat deiXeble de
T
e a t re N o ve t a t s
Avui, nit, estrena de la comèdia
d'IGNASI AGUSTI
BENAVENTURATS
ELS LLADRES

-No. De cap manera, no és una exposar-ro
d b t
obra de tesi -diu Ignasi Agustf en reo lmport:n~ ~ a re eroblemes gai
una pausa. de l'assaig <tBenaventu rantles d 'un 'noa gen • s~hnse ~es ga,..
.
m, no s aur1a volrats els lladres» és només una. comè- j gut exposar · 1 l 'obra ha. la
dia amb ganes de ~er-se amable. Uoa i al calaix; m'entre que fel': ~u~~:!
anècdota. neta i Simple que comen- ~ fàcil, simple 1 senzilla m'ha estat
ça i que acaba. Res més.
possible començar als viht-i-dos anys.
-QUina ambició hi poseu, doncs?
-¿Quin tema té doncs «Bena,.
-La que vosaltres vulgueu adju- venturats els lladre~»?
•
'
dicar-me un cop vista l obra -rea-El tema. etern: marit, muller ¡
am~t. Com en molts drames; però
a dilerencia dels drames, en «Benaventura.ts els lladres», que és una
comèdJ.a.. els personatges tracten delS Footit, ®l qual esdevingué més tard
problemes del triangle, amb guants el continuador. A Barcelona, l'haviem
blancs. En realitat, si alguna cosa j vist actuar sempre en companyia de
en surt, «Benaventurats els lladres» I Beby 1 havia estat digne company
vol demostrar que els problemes de- l de Tonitúf1 1 de Grock. Antonet,
rivats del triangle amorós, no són amb la. seva. intelligència havia acarn de drama. sinó de comècha. Res conseguit transformar la tasca del
més. A part d'això tota la fe de l'o- pallasso de circ, incolora 1 avorrida,
bra la tinc posada en les situac10ns ' en una. labor intelligent que havia
1 en el diàleg ... Però això ja és par-¡ donat una certa. importància 1 un
lar massa 1 parlant massa m'expo- gran interès a. t..questa manifestació
so a. fracassar per partida doble: imprescindible en els millors progra,..
com a. autor I com a. auto-crític. - c. mes de circ. Prenia la més gran
cura. en els més minlms detalls de la
T e a t re N o ve l a t a
indumentària 1 havia assolit fer riuAvU1, nit, estrena de la comèdla
re el públic de manera fefaent la
d 'IGNASI AGUSTI
'
BENAVEN"fURATS
prova més rotunda de l'èxit de la
ELS LLADRES
seva. tasca.
I GNA81 AQUD I '
Antonet estlm.4va els inlants per
d.z.munt de rot, 1 d'haver-ho pogut
pon-. Entre altres coses, en escriu- PE S ESCENARIS
L
fer ha.urte. treballat exclusivament
re-la, em proposava fer una obra
TEATRE
NOVETATS
En
les
per
a ells sols. Era. d'una gran geneque no molestés a. ningú. Tinc Ja
pretencló d'haver-ho aconseguit. He representacions d'elJguany de «Els rositat 1 sempre amic dels humils,
provat de fer una obra que interes- pastorets» o l 'a dver..lment de l'In- aquests havien rigut moltes vegades
sés el públic sense deixar d'interes- fan• Jesús, el gran espectacle en cinc degut a. la seva desinteressada acactes l divuit quadres de Josep M.& tuació. Ara és mort. Antonet ja no
sar-me a ml.
-Us impressiona gaire l'estrena.? Folch i Torres, t.a estat superat l'è- ens farà. riure més, 1 en els últims
-No. Ara per ara absolutament xlt de temporades anteriors Els momf'.nts de la sev .l. vida haurà pengens. Estic molt segur de l'obra.. Sl plens r egi;;tr ats deml)stren que tant sat sens dubte a fer riure, una veus digués que crec haver fet una. els grans com els petits segueixen 1 gada més, els infants, aquells ingran obra. em posaria a riure jo ma- mantenen els costums tradicionals. fants que ell estimavc. tant...
L'empresa d'aquest teatre ha preAhir arribà a la nostra. ciutat el
teix. Sé molt bé el que és «Benaventurats els lladres». Una. obra per a parat per als dies 28 1 29 cinc car- cadàver del famós «clown» procedent
ésser estrenada, res més. En medi- tells interestantlssims. Et dia 28, a de Paris 1 acomplint aix1 la seva
tar-la, em posava com a condició les cinc de la tarda, r epr esentació dar1era voluntat d'ésser enterrat a
prèvia l'estrena. Vaig anar -hi vol- P.xtraordlnàrla. de «Els pastorets». Barcelona, l'estimada ciutat on havia
cant tots els ingredients precisos A les 10'15 de .a n.!t. segona repre- r ecollit més llorers 1 en la qual ha
perquè una. companyia me l'acceptés. sentac16 de la comèdia en tres actes volgut dormir 1 seu son eternal,
L~ primera que l'ha llegida, me l'ha del novell autor Jgnast Agusti «Ben- car~. a les blavenques aigües de la
nostra Mediterràn1.1 que amb la dolacceptada. No em considero defratl· aventurats els lladres».
Per a diumenge dia 29, a. les 3'30 cesa. dels seus remors acarona el son
dat. En una primera obra. no podia
de la tarda, «Els pastorets». A les de tants morts Ulustres.
ó'45, 74 representació de l'èxit de
• • •
Teatre Novetats
l'any «Amàlla, Amèlia. Enúllo.», de
Avui a dos quarts de tres de la
AvUl, nit. l'StrPJ:!JI de la comèdia
d'IGNASI AGUSTI
Lluls Elles. Nit, a les 10'15. 1 cada tarda, serà. enterrada l a seva. desBENA VENTURATS
rit, la fi.llisslma comèdia d'Ignasi pulla.
Agusti «Ber.aventurats em lladres».
ELS LLADRES
La comitiva fúnebre sortirà de l'estació de França per t~ 1 d'anar al cementiri Nou, 1 passarà abans per davant del teatre Olympia. Els artistes
de l'esmentat teatre es ptoposen retre un darrer homenatge a l qui fou
gran company 1 magrúftc artista.
IMPRESSOR
Especialitat en Etiquetatges per a Fannàcles 1 Laboratoris
Teatre Novetata
CASA FUNDADA EL 1921
Avul. nit, estrena de la comèdia
d'IGN4Sl AGUSTI
TALLERS: Unió,
TELEFON
BARCELONA
BENAVENTURATS
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
ELS LLADRES

Telêf. 10031. NOVA EMPRESA
La millor Companyia Lfrica d'Espanya. Primer actor I director:
ANTONI PALACIOS

PALAU DE LA
REVISTA

El

TEATRE

TIVOLI

AVUI, tar ... da, a les 6'15 I nit,
a les 10'16. EXIT FORMIDABLE
dels Grans Espectacles SUGRA1iiES 1 de l'opereta arrevlatada
d'Obradors l R. de Castro:

EL RANCHO AZUL
(La revista de les fam1Ues). L'es-

pectacle per a tothom, amb tnataliacló del gran

ESCENARI

GIRATORI

Actuen els genlala balleta 1nternactonals 8 COLDEN BALLETS 10 DAYELMA GIRLS. ::!On Intèrprets divos: Tlno Folcar, Emllia
Allua, Neua aliac:a, Llana Gracian - 14 TIVOLI BOYS • 40
TIVOLI GIRLS • GRAN ORQUES·
TRA .JAZZ. Magnutca decoratt
d'Asensi I Moral•• • Swnptuosoe
vestuarts - Dellà, tarda 1 nit:

R L

R A N C H O

.

CINEMA

Sessió continua. Seient UNA PESI:IETA. NOTlClARJS, OOCUl\lENTALS, VIATGES, etc,

EDEN CINEMA
Nou de la Rambla, 12. Tel. 244U
Reportat,cs 1 varietats musicals
NOTICIARI FOX MOVIETONE
NEWS, notldes mundl.a.liJ d'actuaUtat. EXI'LORANIJO EL PACIFICO,
dcllclós viatge per le8 mara del Sud.
REVISTA FEME..'llNA, pt.g!Dea per
a Ja dona. PUIL SPJTALNY, tormtdable orquestra femenina de Jau.
SOBRE EL I:IU'ERIO DE LA. SELVA, les rutes de L!Ddbergb. A
TROMPADA LIMPI&, lnteresae.ntl&s1m fUm eeportlu. VSE SU 1!11AG1·
N&CION, grandiÓII film mu.etcaJ. •
Sessions continues de 3 tarda t!Dt
a la matinada. Localitat única, O"'S
pessetes,

CINEMA CATALUNYA
Foaar dtl Cmema Nacional
E Avui. continua 4 tarda a 12'30.
xtt rotunct do 1a mngna producció
de Benlto PeroJo:

La Verbena de la Palona
per M1aue1 LIGtrO, Raauei ROdfl.
co, Robert Re¡. Hores de proJecctó: 4'10, 6'25, 8'10 1 11. A més:
LA FALSEDAD DE UN Bl•
LLETE FALSO !Sketch mUSical)·
CASATE Y VERAS (còmica) 1 dl:
bUlli:os.
Nota: Darrera volta del programa
a les 10.
•
Es despatxen localltata per a
la numerada <l& diumenge, tar.
da, & les 6.

A Z U L

Butaques a 4 ptea.

CINEMES

PATHE

PUB LI

PALACE

El local deia arena procram11
AVui, continua 4 tarda a 12'30:
SUCEDlO UNA VEZ (Claudctte Colben, 4 I 8'20}; ENCAD&...ADA (.Joan
Crawford I Cla.rk Gable, en espanyol, 5'25 1 9'45); ES Ml BO:\WRE
(ValeriA Leon, 6'50 111); DIBUIXOS
DlllUD4: POR UNOS 0.109 ,..EGROS
(Dolon del Rfo)¡ LA OIOSA DEL.
FUEGO (BeUen. Cahal&n). Setmana de Rels, LA VIUDA ALEGRE.

:~LI~111Zcr14
Avaa. M11tra1 • c;alaona. r . 32302
I I v o 1 t r e el he me
l i voatre Proarama

TARDA, CONTINUA D:a: S A S:
POPEYE EL MARINO
LA VENUS NEGRA, d. Baker
NOBLEZA BATURRA

Segueix l'èxit de «SOlera gitana»,
l'obreta. de F. de ctrdoba 1 Sànchez
León farcida d'acudits l ben cercades situacions còmiques.
Estrellita. Castro és l'ànima de l'espectacle. La seva. gràcia 1 gentu dinamisme fa les delictes del nombrós
públic que rot:.. els dies emplena el
teatre Apo:Hó.
<<Niño de Utrera» l Pena, fill, ban
modernitzat amb noves estilitzacions
el clàssic cant flamenc d 'ahir. El públic, devot J.•aquest gènere, els escolta em: .!Jiecat.s «Niño Sablcas» els
acompanya aml. lr. guitarra amb rltmes 1 filigranes del més pur estiL
El flamenc triomfa amb «Solera gltanu com abans triomfà amb •Una.
estrella y 1n lucero» 1 «Luces de
Anda1ucfal),
Apol:ló ja no és el teatre dels meloci.rames truculents ni dels «Tenonos» populars. ApoH.ó avui, ha esdevingut una sucursal de l'Albalcin.

«El
cat
bra
de

Nostre Teatre» ha publi·
«El carter Hoboll», l'o·
que popularitza l'origen
la creació del «Segell
Pro Infància»

L'empresa editora de cEl nostre
teatre», per tal de posar a. l'abast
dels quadres escèni·;s de Catalunya
les obres adients a determlnatb períodes. acaba de publicar en el volum núm. 44 l'obra «El carter HObolli amb la qual el seu 1\Utor, Joan
Trias Fàbregas, es proposa popularitzar l'origen de la creació del cSegell Pro Infància».
L'obra «El carter Hobolà té el do
de fer-nos recordar dels lntants que
són pobres 1 estan malalts 1, per
t.ant ens Indueix a destinar-los una.
almoina p erquè puguin guarir-se. per
tal d'arrat1assar-los, alxi de les urpes de la. mort
Per al número vinent, que sortirà
el dia. primer de gener IEl nostre
t~a 1..re» anuncie. la. publicació de la.
reeixida obra. «El demà és lluny»,
del prestigiós publicista autor cira-

EL CUARTO 301
franchot Tone
LA VENUS NEGRA
NOBLEZA BATURRA
POPEYE EL MARINO

T EAT RE
AMATEUR
La nit de Nadal l'Escola de Decla-

-

.. -

'

e

·

~

Avui, tarda, 4. A cistell . MAN • NAVARR,__
a. llo.
o~• contra
OUE - TRECET, Nit a l
of\Z.
pala: QUINTANA tv' • p ea 10'~. a
tra ARAQUISTAIN • p~ COQ.
talle per cartells,
De-

~
-._.

Frontó Princ¡pa Patace
AvUl, tarda, a lea 4 • LUcEGOZCUE I contra MJ.ÑJAR to •
BARASOLA. Nit, a le8 10'lS· ..~ .
RATE - CELAYA I contra ~.;..,-..A
RRAOA - OUTIBRREz, •..,.zQ,\.

-

..._

FRONTO

TXIKI • ALAI~

Plaça Bonsuco6t, 1. Telèfon

231

de 4 t. 9· NATI IOELINA contra LD4I '1 !.UR 4!<1Nit, a lea 10'15: QU!NITA 1
LITA contra SAORARio 1 GBTarda 1 nit, aballt deia 'l'ONI,
anunciata se'n jUgaran d'al~ta
diveraea QUlnleles amertca.nea. • l
AVUI, tarda,

.&au.

-

ANUNCIEU A

LA HUMANIT AT
..-

Es p EeT AeLEs
-

p ER

A

A V UI

TEAT RES
APOL-LO. _ Tarda: «Soler
Nit: uuna estrella y un ~uretane.1,
BARCELONA. - Tarda: cMt hei01·
Conchat. Nit: eLa Dorotea
IXIalla
co~~o;:- Tarda. 1 nit: «M~jerea de
ESPANYOL. - Tarda• cEl a b
Nit: cL'aa d'oroat ¡' cTot m lent.,
queb.
per Ull ll•
LICJ:.U. - Demt.: eLa Prtncesa Ma

I

NOV~~a!Ts.-

Am:

Tarda: «Amàlla

1 Emll1at. Nit: cBenaventÚrate ela

lladreu.
NOU. - 'L'arda: eLa Dolorosa• 1 eLa Generalat. Nit: cEl duo de la arrtcanat 1 eLa mesonera del Llano•.
OL~ MPlA. - Gran prograwa de etr
PRINCIPAL PALACE. - Tarda 1 lli~1
cDofía. R061ta la soltera».
POLJOttAMA. - Tarda. I nit· cMar•·
de la Ot
•
..
ROMEA. - Tarda I n1t: «AnOche IIJt
casé con Vd., docton.
TlVOLl. - Tarda 1 uJt: «El ra.ncho
a.zullt

mació de Santa Coloma de Gramenet posà en escena eLa llar apaga,.
da», d'Ignasi Iglésles. L'obra, dlrlglda pel veterà. actor Narcls Soler, a,.
consegui un èxit rotund.
En la representació es distingiren
tots els elements de la. companyia..
No citem noms, perquè no recordem
els d'alguns deia actors.
Ens es 'plaent de poder anunciar
CINEMES
que, molt a viat, l'«Escolall posarà. en
AMERICA.
- doa alegre divorciada• 1
escena, en sessió especial d'art, «La
«Mercaderes de la muertet, cEl de·
¡:eob.o a la fellcldadt.
dama wegre», del dramaturg J oan
ARENAS. - cNuestra hljlta•, eLa noPuig 1 rerret er.
via de Franltensteint 1 cJusttcla f..
menlnat.
AC'l'ui\LJ l'A'l'l:l. - Curiositats noU.
ctaris. dJbulxos.
•
ARNAU. - cNobleza baturra» cAman•
tes tug:ttlvos., cMelOdla de Prtmao
verat.
AS'I'U<~l A. - c.Robertu.
AVINOUOA, - eLa ven~
del
man, cEl últlmo mlllonarto» 1 • •
m¡ bombret.
BARCELONA. - cCorazones rotoa• c-.
cactque» 1 cEl delator..
'
EOHEMl::. - cEl agresor IDV!slblet cAbdui Ham11b, cViaJe de placer~.
BO:x; - c¿~o~ulón mató a ~;va?» cOoa
loluintan el amargao».
'
Té en exclusiva els darrera retrats fets (les millors produc·
BOht>MlA. - eLa 111egre dlvorcladll
1 cvengan:;r.a gitana»
cions fotogràfiques realitzades, obra de l'artista Màrius de
BROAUWAY. - e Nobteza batum,
cAmantee tuglttvos., cMelOd.la J;
Bucovich) de l'Honorable senyor Francesc Macià i Uussà,
Prtmaverat.
OAl:'uuL.
- •El caso del perro aUllL
i el de l'Honorable senyor Uuís Companys i Jover, primer
don I rDuro i a la cabezal
CATALUNYA. - eLa. V&rbena. de 11
i segon Presidents, respectivament, de la Generalitat de
l:'..uoma».
OENTRIC. - cAmo a este hombre11
cVaya nlíia» 1 cOjos carlfiosost
Catalunya.
COLtoeUM. - cRumoa».
'
COMTAL. - «0101'11!.8 robada&» tS¡¡,
Per a encàrrecs, adreceu-vos a les Oficines de
cedlo una vez» I «Contra el ' 1m~
r10 del crlmen».
DIANA - cEl !dolo de las muJeraA
cEl labot I Clnflerno en vidu '
EDEN - Noticiaris, revistes t dlbulo
xos.
EN'n>NÇA. - cEl velo p!Dtado.t, cJulleta
compra un h!Jot. cVIoliDes de BUDo
grla».
ESl-LnJ.. - «Alta escueJaa cLos Q1oo
ses se dlv1ertent 1 cNido de B"U'las».
o ..EXC;cJ...SlOI:t. - cSucedló uns vw
cPayaso de clrcot 1 cDon Qulntlli
el BmiU'lrao».
FANTA::>10.
«Las Qltiero a todBSI
Llúria, 111. Ttl•fon 11UJ
l''LORIDA. - «Nobleza baturrat cAmÚI·
tes tugttlvos.. «Melodia
Prlml•
vera».
Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
FEM.I.,A, - cSequolat.
a les 10: EL AMOR DE CAR•
Avui, sessió continua de " a
FOO NOU.- cMarinero en tlerra•, cMerLOS 11 (Solament tarda); VI·
1~"JO: DURO Y A LA CABEZA
caderes de la muertet, eLa alegra dl•
VAMOS
DE
NUEVO,
per
Anna
per James Cagney; EL CASO
vorclada..
Ste in I Frederic March: ENCA·
DEL PERRO AULLAOOR, per
GOYA. - cAl sud de Santa Fel c()()o
DENADA,
per
.Joan
Crawford
I
warren W1111am I Mary Astor.
r~nes rotos» 1 cOon Qulniw el
Clark Gabia - PREU UNIC: l'50
amargao».
pe88etes.
lRIS. - cCorazones roto!Q, cEl rantuma del conventot, cEl caballero 4tl
Folles Bergèret.
Avui, sessió continua, de 4 a
KU~AJI.L. «Las cruzadast 1 cSucto
11!'30: DON QUINTIN EL AMAR·
dlo una vez».
GAO, produccio espanyola per AJ.
LAU.TANA. - cCharlle Chan en Lolloo
rons Mufloz 1 Anna Ma. Custodres•, cMujer pen¡eguldat, cE>PlP'
dio; SUCEDIO UNA VEZ, en eaue oro-t.
panyol, per Claudette Colbert;
MA.,.,..,LJC,
- cNucstra bljltu, eLoi
PAYASO DE CIRCO, per Joe
Avui, tarda, a lea 4 1 nit, a
dioscs se divlerten» 1 cSucedló ell
Brown (Bocazas).
lea 10. Segona setmana d 'èilt
Nueva York».
grandiós:
MARINA. - cAllgrfa cstudlantlb, t0811•
no del Mart, cEl a¡;uaCU de Ja trontera.t.
La
hija
de
Juan
Simón
Avut, sessió continua de 3'46 a
MAkt!..AND.
- &El somni d'una Di*
per An&elillo I Pilar Muftoz, amb
12'30; CONTRA EL IMPERI O
d'estiU».
l'actuació personal de CARME
DEL CRIMEn, per Jamea Ca¡M.E'l'kOl'OL.
cVIvamoa de nueJOt
AMAYA - PREUS CORRENTS.
ney; SUCEDIO UNA VEZ, en e$.
I cEncactenadat.
Butaca dea de 1'60 a 8 ptes.
panyol. per Claudette Colbert;
MISTRAL. - cEl cua.rto nwn. ~~~.
GLORIAS ROBADAS, per Richard
eLa Venus negra¡ 1 cNoblez& bl'
cronwell 1 DIBUIXOS.
turnu.
W:ONUMEN'I'A.L, - eLa novia de frell•
keuateint, eLa alegre dlvorclad»o
cTiel'l'& de promtslónt.
MUNOl.AL. - cb:S JDJ nombrel, cf
Avui, sessió continua de • a
Telèfon
14644
cabaliero del r'olles Bergere•.
12'30: CONTRA EL IMPERIO
Sempre el pru¡¡rama mét atractiu
NUttlA. - eLa muJer Lrlunta». tiA
DEL CRIMEN, per Jamee Cag.
dl Barcelona
alegre divorciada» 1 rEl delator•·
oey¡ CUANOO EL DIABLO ASO ·
PAHI::>. - «Casta DlvaJ I eLa !Dd6
Tarda, 4'30. Nit. 8' 45:
M~ en espanyol, per Joan Craw•
ml ta»
.Jean liarlow • William Powell en
ror • Clark Gable I Robert Montbonic film ht. G. M. -LA IN·
PATHE PALACE. - cSucedió una veu,
gomery; EL CACIQUE, en esp&DOMITA,
amb
Franchot TonecEa ml hombru 1 cEncadenadtu.
nyol, per Wlll Rogera 1 DIBUI•
Martha Eggerth en la auprcma
PRli'fC1t'AL. - &Ls lllUJCr trluDtU ,
xo s.
pell!cUla de l'any: CASTA DIVA,
cEl noveno mandam¡entoJ I cCODamb Philipp Holmes DIUtra el lmperlo del crunellJ.
MENGE, MATINAL - Es despatPOl:!W Cll<¡EMA. - CuriOSitats Dl~
xa
a
la taQUllla per a la aetl&ló
dials, NOtiCiaris 1 la parada Llegiu LA HUMANITAT numerada
de diumenge, tarda, a
Wal~ D!Bney,
lea 6. - DILLUNS VINENT: Mau
RAMBLES. - cCaballeroe maldlt.Jit, cD.
rica Chevalier • .Jeanette Mao Do·
Quintin el Ama.rgao.t.
nald en LA VIUDA ALEGRE
SA \'OY - Heportatges, tntonnac!ODI
1 Dibuixos.
SELEC'.l' ClliEA.lA. - dl noveno tp&llj
Pl. Uraulnaona, 6. Tel .. on 21861
damJento» cEl paya.so de c!ICOI
«Contra ei 1mper1o del cr1men•.
Tarda. a lea 6 I nlt, a lM 10:
SMAHl. - cEa ml nomoret 1 c&l ~
ballero del Folles Bergere» · IJt"
EL SUEAO DE UNA NO CHE
SPLJ::li<UIO, - eLa tela de &raA&•· e
DE VERAHO
Avul, tarda, a lM 4. Darreres
recho a la tellctda<b 1 U(ercadertl
proJeccions de la gran producció
PREUS: Tarda, 3'30 pt.ea. Nit,
de 1a mucrtu.
ur•
LAS QUIERO A TODAS, per .Jan
4'40 ptes. Impostos compreaoa TALlA. - cMademoJSelle IJOCte dt
Kiepura. Nit, a les 10. ESTRENA
Nota: Es despatxen localitat& a
cN1do de a¡ou¡laS» 1 eMercaderOlll
de l'extraordlnarl flim O.JOS NE·
la taquilla per a totea les aeela muerte» .
e~
CROS, per Simone Simon i Harry
&Ions de dl95abte 1 diumenge,
TETUAN . - eLa mujer tr!unl!Litl. ' ,¡
Ba ur.
razone.s rotoiJt 1 cDon QUID 11
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la humanitat

l~ H~MAHIIAl. Ronda Univ~uitat 1~ · I~l. l111l
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URQUINAONA
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CINEMA PAR I S

M A R y L AN D

FANTASIO

s Av o

Punia dt

~ràola,

y

COLISEUM

81. Tel. 78111

NIT;
per

màtlc J . M. Miquel i Vergés, autor
èe «!..'altra >'erltab, l'obra guanyadortl. del plebiscit teatral convocat
per 1'esmentada col:le.::cl6, 1 representada amb formidable èxit al Teatre
Poliorama 1 que obtingué una critica anànimement favorable.
Entre les obres a. publicar en pròXImS números d~ «El nostre teatre»
figuren «Benaventurats els lladres»,
d'Ignasi Agustf, d'estrena. lmm1nent
al Teatre
Novetats; «Eslrà.tua de
sal», de Pompeu Crehuet; «A posta
de sol», d 'Ambrosl Carrtón amb l'es-trena. de la qual obra el «Quadre
Escènic Mossèn Uinto» guanyà el
primer pr.::ml en el IV Concurs de
Teatre Català Amateur; «Quan s'estima. de debò», obra pòstuma de Mlque! Poal-Aregall, ,}'estrena de la
qual correrà a càrrec d'una de les
formacions teatrals amateurs de
més prestigi; «Despertar» de S J.
Arbó; cEl plaer de viure» de J . carner Ribalta, obra crue assoli el tercer lloc en el Premi Iguast Igleslas
19~ , «Quan s'ha perdut la fe .•• », de
J. Puig Pujades: «Mobles de luxe»,
à Antoni rorras, al l!Ua en el veredlcte emès pel Jurat del Teatre lirlc
català ha. I!Btat menc•ona.da una.
obra; «El testamer.t del senyor Recast:ns», de Domènec Farrés Aquestes obre<~ seran alternades amb les
que s'entrenin en el decurs de la.
present. temporada, amb d'altres que
constitueiXin novetats too.trals 1 amb
les procedents del concurs d 'obres
còmiques que fou convocat per cEl
nostre teatre».

FRONTO NOVETA TS

a lea quntn. Nit.
10: PLACERES DEL AGUA
PARAMOUNT NEWS
HUM. 18 - DONDE LAS DAH
LAS TOMAN IDib. de Popeu). I
RUMB A
per Carole Lombard I GeoriJe
Raft - Ea 1.1n programa. PAHA·
MOUNT.

a
Lli darrer11 notlclu del m6n
Avui, 3'30. Butaca, 1'50: NOTI ·
ClARIS • DIBUIXOS - LA SOM·
BRA SAtlCRIENTA, per Bull donea.

AvUl, tarde,
lee

e~<porttva;

-

UR~~~~~~A - eLa nJJa de Juall
Stmon•.
¡ ceaat•
TRiu.r....-. - cAlegrla estudiant! •a rroP·
no del Mar• 1 cli:l aj¡U&ctl de
terat.
J ren,u<1•·
VEIUJJ . - cPecaaos de
u Oal~
cBolcrot 1 cEl ootones del
Hotel».
.
et ctelo». cADVOLUA - etili dUS en
aw 'uamldt 1 cEucadeoada~¡0 _,.
wAWH RIA. - ecua[J(lo el diadel ori'
ma• I cContro. el tmc>erlo
men..t
el aDl~'·
x:IL!: - cUon QutuUJl 1 yú&leil ell
eLa dlosn rlrlma~·era•
' niu.. ,

-
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admlnlstrando a las vict1mas de 1a
Cal aprofl'tar
sospech a pollciaca. la c!emencla que El que no pot fer-se
Ies JJ'IÇOns passa des Ioon
el!os se tuvJ, o. mejor dicho, la
jll.StiCia
ta.rdía que. se le~ nos
llace.hemos
En var1as
des del Govern
ocaswn~s

diu Heraldo de Madrid.
d'acord.

m

•

EL T RE B A'L L•

Atenció, encara, a la tómbola
de la Plaça de Catalunya

Impedeixen l'lntercanv1.
Les causes que ban originat la r&
gressió de les nostres activitats tene.t un caràcter permanent, I no h i
ha res que permeti preveure o suposar que en els ar..ys que s 'acosten el
volum de vendes del 191'3 slgul superat.
La tuatum belga, que a t•an.r 1928
produïa 70 milions de (lUUU!I de tll,
no pot colloca.r al mercat. méS t:nllà
de dos tel\-'03 d'aquesta quantitat;
cal reduir. doncs, ~1 seP utlllatgt del
terç sobrant 61 no es ta aixl l'excés
ó
permanent de l'oferta en rela.cl
nmb la. demll.llda continuarà tntenslficant la depressió dels preus i el
conjunt de la lndústrln en sofrirà
les conseqüències.
L'AssO<'Iacló belga de fUsdors de
cotó cer<'arà. la manera. de resoldre
el problema de l'utillatge excessiu,
però aL"ò requerel.x ter est"u:lls molt
profunds. Mentrestant, els tlladors
vo1en tmpedlr que la. altuac!O s'a.greugi amb la lnstal:lacló de més
utillatge.
El conven! eStà concebut amb un
espP.rit ben ampll: n o Impedeix n1
la substitució de l'Utillatge antlqua~
per utillatge modern, n1 la compravenda. d'lnstallaclons belgues per
grups belgues o estrangers. ni la
posta en ,nana do les filatures ac.
tualmeut parades
El conveni no t1ndl"la cap valor
sl tes d!Rposlclons n.> tinguessin ca·
ràcter obligatori per J. tots els fabricants del pals. Et per això que l'Associació belga de fUador11 d~ cotó d«>
mana al Govern que faci Os de la
reial ordre del 13 de gener passat.•
Fins aci deixem copiada la pan
més Interessant d'aquestll Memòria.
Ateglrem que en el momem actual
el conveni ba estat acc~ptat per un
r..ombre de filadors que representa
el 89'3 per 100 de: total dt> pu"•
....,
belgues. i el 94'3 per 1(}1l de IPS pues
corresponents als armats a l'Assoclarió. L'obligació de no lnstaHar
més pues quedaria. fixada pe1 una.
aurada de dos anyt. El compromi!
auedar1a. roncretat a l'augment de
p-.1es de fllat.ura, o sia de ICE màqu~
nes de pr01luccló. No !arla re1erencla
~;~. les màquines de preparació. n1 al
retort.
Els acorda presos pels ruo.dors belllUCS tenen més lmpurtància de• que
sembla. sl els relaclonew amb certes
disposicions que .:'ba tract.at de fer
prendrP als governs de CI!Sil nostra.
Es aquest un afer que aVIat. estudta..-em amb tot el detal..
%
fer-ho
posatem de relleu la. Memòrb. de ta
a•:al n'acabem de donar les tdeea
!or.nmenrols

c!tem ocupado en e.>tAs columnas de los
Segons Política. -f nosaltres hi
deportades a. Burgos. Al ver que haestem absolutament cl'ncord-, ~!
«Anoche entrcgaron los social" ta ce dlos que no hablamos dc ella;;
al e
A ·
Indi
IS s creeràn nuestros lectores, stn duda:
cz següent:
El secrd.nrlnt contra l'Atur For- els seus organitzadors quan diuen
s nor za.na. un
ce en que se que t<>dos los que fu~ron enviades a
ooncretan las propos1cones deJ par,A
çós de la Unió de Treballadors Cris- que la tómbola.
a benefici dels
tldo obrerc para ,a coallción electe- veranear a w. capital castellana han
«E3 cderto que duro.ntc dos ai\os tians de Catalunya 10." T . C.>, ha «obrers en atu: ésforçós»,
quan en
ral. El seflor Azana 1 los represen· ~~~ ~~~~t.tlS en llbertad sln faltar los puestos de mando de la. Repu- tramès a. les redaccions dc tots els
realitat no és més que a benefici
bllca
han
sido
ocupados
por
homdlarls, w1a nota titulada pomposa· d'aquells que pertanyen a la Umó
tantes de los demàs partides repuP ues no hay tal. Quedan todavta
bllcanos dc 1z1werda. estudlaràn rà- clnco expediclonarlos dil la. memo- bres y partldos que eren anttrre- ment: cUna enèrgica. protesta». de Trebl\lladors Cristians.
I ara
publlcanos.
Pero,
para
acabar
con
Aquesta nota volia rectificar el que
Pidamente lo... puntos cxpuestos, Y rabie excvr3ión entre las rejas de la
la prova de la. certesa de
e.c;e odloso contrasentldo, se orlglnó nosalt1es hem fet públic sobre la donarem
es de suponer que muy pronto <"e càrcel.
les nostres num1festaclons. A con·
haGarà. U•timado el pacto e~ectoral.
Estim en Barcelona. cso s1. Volv1e- la última criSiS y >an a ser dlsueltas veritat del que és la Tómbola a ttnuació publiquem una segona. no·
Hn::e tlempo que lA.; gestiones pre· ron de Ja clu1::d de las huelgas, dl· las Cortes.
benefici dels obrers en atur forçós, ta que ens lm estat tramesa pels
En el Gobierno ya no caben mi- 1nsta.H11da ~tls baiXos dc la plaça senyors de la Uruó de Treballadors
ll.mi.nares se imctaron en este sen- go, de las Huelgas. que no es Igual.
tido. Pero es ,vgiCO que se guarde Pero en la càrccl siguen medltando clc-.s que no se hallen resuelta y d Catalunya. Per tal que elsnostres Crlst!an, 1 en h qual ens revelen
re3erva, Lasta tanto los acontecJ- sobre la 1nanidad de los negoclos hu. decla.radamente contra. los monàr· lectors es puguin fer càrrec d'on clarament que els lots de queviures
I mientos lo r equicran, acerca. de aque- m.anos.
quicos y contra sus cómpllces. Y, arriba el desvergonyiment ò"'" ,.q. seran repartits entre els obrers ad·
1 llos trarrutes inlc~nles. De lo que sl
Hacen compaflia a csos eremltas sin embargo, e.yer mt:;mo un mlnls- tolies organitzadors de la. t~mbola herlts i «controlats>>. Diu aixi la
E&quern t'llpuollcana
estamos seJuros es que el !rente serà en la Celular otros va.rlos obreros tro ha coniesado públlcamente que esmentada publicarem ínte~;;, ..mc.u&
Ob C'l lll h.onya
segona nota:
se allarà. en las eleceiones con topronto una real1dac1 por la buena
·" tinto
ü rlCU!t:S pel ~ h\ rt:t:LIIIt:I:WIÓ OCI
disposlción tn que se n allan las dl- de uos
s ramos de la producción das las d erechas, incluso con las que la seva nota. Diu nlxí:
«La. Direcció d'aquest Secretariat
«Davant
les
notes
dlfamotòl'ies
C('llS electum l l!IC'HISIÓ de OU•IS
versa:> fuerzas que van a. coaligarsc que llevan once Y doce meses de en- combaten al régimen.
posa. en coneixement dels obrers
cierro.
sense
treball que, desitjant repartt1·
publicades
contr
a
el
Sec1·ctariat
votau~
Nada que no esperàsemos nos re- contra l'Atur Forçós dc la Unió de dlversos lots de queviUres amb moy por la. necesidad de sa.ivar ,as esenNo estàn 1 rocesados, no han coClas
democràtlcas
y
la
tisonom1a
ve:a
po.
tan
t"d
lnverecundt\ ai!rmación. El
·
•
ACT UACio V ~&.tNC I A NI STII
putar dJ la. ~pJotica. ~n lo que no me 1 o n 1ngWl de•lto y, sin cmbar- b:oque, indivisible, se recompondrà Treballadors Cristians, amb motiu tiu do Ja gran dlada de Nadal, pred Esquerra
h dud 1
go, se les rcticne en rehenes, con por si solo, ha.sta en
el banquillo de d•J l'organitz!\ctó d'una Tómbola a ga n. tots aquells obrers adherits
ay
a ..t gun~ es en la unlciad de grave quebranto de su salud flsica
tAldaua. b, .:um:::.uJ Ulymp•a•
benefici delS obrers sense treball en aquest Secretariat, els quals han
parecer~ •ara. rescatar n los presos y moral en a lgunos casos y con 1a. los acusades.
ca11• dia tJ~ • ,. ~ de la mt
polit!cos.
Pero ¿puede rehacersc tomando co- que llan aparegut a LA HUMANI- passat periòdicament el control reLa posiclón de los soclal'"tas, ""'- màs espantes.'\ desolaclón de Jas res- mo punto de apoyo al Gobierno? ¿El TAT l «El Diluvio», el Comitè Di- glnmeuta11, que avui, a. dos quarts
"'
"""" ¡¡ectivas famL.as en todos ellos.
centre a ·t:squerra
mo
ya. dlJimos ayer , en lo que afecta
señor delegado de Orden Públ!co tinglado electoral que se està mon· rectiu d'aquest organisme es creu de quatre de la tarda, es presentin
Hepuollcana
tando en Gobernac1ón va a ser en en el deure de descobrir a l'opinió al carrer del Carme, 8, pral.ll
cvn\.t etrunente
la
convemenc1a
del d e 1 U "af,Jl.•IC:. :11)
frente popu.a,·, a base de los partides e ata una: la paz pública Y !a beneficio de los h~roes del «Stm- pública la mala fe 1 el cinisme desRepetim doncs, 1 posem novament
proletarlos Y de las Agrupaclones r e- tranquilldad social no pel!gran en perlO>>, de las crlaturas del jesultls- vergonyant amb que han estat re- al descobert, el sistema jesuitlc
que
estos dlas en nlngún aspecte.
c entre a ~ R. oe1 l'ort
dactades
les
esmentades
notes,
1
sempre els catòllcs de ter
public~nas dc lzquierda, es lnequi¿No contribuiria a calmar los es· mo, de los contumaces servidores de que les suposades Comissions obre- segue1xen
tc.:arretero Q{ t'ort. 4011)
almoines
nmb
els
diners
dels
"\!tres.
vol-a, pese a los que se han e.ncar- piritus la liberactóu de los presos la dictadura pr lmornver!sta y de la& res que han visitat la redacció d'a- En Ja propaganda. que tan no es·
gado de avivar dlsldencias que so.o gubernatlvos? Nosotros creemos que palafreneros del úlUmo Borbón ?»
cases Ba(alll$ Francesc Ferrar
quests dos dlaris no poden ésser menten enlloc l' seva condlctó de
at:ueen a puntt.s de vista. tacticos s1
<Garra. lli. oum a&il
altres que els obrers «Professionals» «Un.ló de Treballadors Crt.stltt.n.5»;
respetauJes, pero que no quebrantan
.»
'
de l'atur..., que són els eterns des- pe. al gran públ!c la Tómbola de
ni pueden quebrantar la unldad ni
aarr1aaa
del
1-on
Franc
la 1 ;c•••.wa del parUdo.
Passeig dc can TuniS n a
co~~~~~ Colnitè sense perjudici de la plaça. de Catalunya. està organ.it.Es ocioso repet1r una vcz màs que
Diu El Li:.>era.l:
HeU$ ací el començament d'tm perdre els drets que per a aquests zadn. per la. L. T. c., a benefici dels
reg¡stramos
con
alborozo
legttuno
es(;entre Cata.ar. lsta a · t:squer• ~~o
obrers en atur !orçó3. En la reaU«A quiencs 00 podemos admirar,
editvrial d'El Socialista, que té una casos 11 atorga lc. llei, desitja. !er
te paso trascendentnl para sa.Jvar al
1 H.utublll <Jatatuo.va
li. oral.J
tat la Tt.mbola. està organitzada per
sino
compadccer
reg1men
piadosamente,
y
para
poner
es
a
raya
a
a
eZoqüè11ctu.
ta
terrible:
conèixer
la
seva
protesta
contra
HOrtiSI d e l v <J 1 • l18 4 t. li
Untó dc Treballadors Cristians a
aquestes males arts, ar<llPStr~ rna. la
reacción espano:a. que retouó vlolen- esos otros que n~cesttan para ser re·
benellci dels seu:; afillats. l com es
tamente ante la desunlón y los en· lices des~yw1"rse todos los dlas con
Cf N I HE: CULTURAL
«El 11r1smo que tradictonalmente niobres indignes, tant més odioses pot veure en la.
primera dc les seves
D ftòtlkRJO
conos 1nte3tinos dc todas aquel,os la ejecuc1ón de una pena de muerte , entraba en los periódtcos a rauda!es perquè són un ata~ uu;;t L •• Llt~<l v..,.,\
notes, per a ells tots els obrers en
E'usset¡¡ dP 111. t<.cputJilca, 16
!uerzas que derrocaren a la monar· Y tener a todas horas en sus manos 1por estos dlas para oomponer cró- indlscutlblement humanitària.>>
atur forçós que no perta.ny:tn a la
quia.
Hores: 7 " 9 mt
el Poder revresor dc las revolucio- 1 ntcas enternecedora.s se ha. converNosaltres ratifiquem lntegramcnt seva cledn. són «els professionals de
¡Ahora, a. ultimar ràpidamente el nes que ello3 mlsmos provocan.
. tido ahora en la matemàtica frlal· tot el que po1"tem dlt. Complint el l'atur. . sOn els eterns descontents».
AV ENÇ O ~ R~ R CATALA
pacto! Y a no desa.provechar las lecLos que 1 :.ra eso quleren el Po- d ad de la. estadlstica. El lir!smo, en nostre deure d'informadors vàrem
Nosaltres ens
a posar cada
DE S.1ull"l AMORE U
ciones pasadas.»
dt;r. lo han d etentado durante dos efecto, era. un factor demaslado con- fer públic el sistema jesuític d'n- cosa. al seu lloclimiten
amb tota la clareutH·we!S
anos; pero no ·•olveràn .a ~enerlo. 1 fuso, que jamàs daba idea de la ca- magar sota les inicials U. T. C., el
Lo han perdido defmltlvamente., pacidad sentimental de un puebio veritable caràcter oonfel'slnnAl dr dat. No et.s calen oonfusion1slne$.
Plaça Con:er•. numero S
porque nan demostrada no ser ap- 1 Una crónlca sensiblera. de las que 1' Tómbola i a més descobr!em la l.!!ls conruslomsmes eL> del.xem per
Boces:
ah deiXebles dels jesuïtes •
ue { :> 10 nlt
Eacara queden presos gover11a- tos ..a.ra g<'b~:nar la Republica: por-¡ se utllizaban como molde para el falsedat de la propaganda que tan
que no nan creadu nada y lo han d.ir. de hoy, &e apartaba bastante
ttus. I 1a és !tora que no en quedin. d stru1do todo; porque son unos fo- de la. exactitud. Es mejor la olfra ¡'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
ATEN~u OB ~ E it HFPUBLICA
C.>mentaT.t-ho. escriu El Diluv10: rajldos desalmados que oo se stenten Veamos el volumen de lirlsmo que
Uuàrdlu 14- ptU.clpa,
illesae que la politlca nac1onal ee felice¡¡ si.no contemplando la desgra- cabe en Madnd durante estos dlas
Hores: ~ tarrlo u ll nit
està orientando en un sentido me- eta la mJserla la tràgica a.flicción El dato nos surge en el mercado
nos reacelonarlo y conservador. se de todo cuanto no està con ellos en En el dia de ayer se han sacrlflcado
CENT I'> t o ·E R O T E VIII
ha !do poco a pooo poniendo en U- actitud
de surruslón y s1n màs de- en Madrid 46.299 oorderos lechales,
._.
M.eneuoez Pelay.. :.!6
bertad a lvs presos gubernativos.
recho que aquel que g¡·actosamente 14.445 pavos, 108 282 ave:. dlversas v
Bores: · ? tl del vespre
Con cuentagotas se les ha venido quleran ellos concederle »
700.000 lólos de pescado. Junto a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - esta estad.istica, bastante sabrosa, por
AVEN\i R lr. t't..ttL l C ~
cierto. el periódico que la tnsert.a
DE LA b ORDETA
otrece otra, en la mlsma pàgina. que
l)OnStltUCIO
no tiene unas titulares tan llamativas y detonantes. pero que proporHores: :> a. t l u~t lo a 1 mati
ciona unos números de verdadera
els dl~ de resta
CONFECCIO ACURADA :· : ULTIMES NOVETATS
lmpresiòn. Se reflere11 al paro obreNOTICIARI
PREUS
ro
del mes de octubre, que, según
REDUITS
ESQU E R~ A
H ~• UHLICANA
PROTE
Telèfon
lTA DEL SINDICAl
1
Ronda Sant Antoni, 18
B A R C E L O N A
Fer,uactmo. 3ti tu prllllt:J piS
0947 las estadlsticas oficiales a¡¡clende. a
780 242 obreres que no ttenen traAGR ICOLA DE SANT POL
Hores: dc u a 10 m t
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
.....
.
..
.
és
una
solució
d'economia
per
a
bajo.J>
El Slndlcat Agrloola de St. Pol na
Ct:NT RE ftt:.P\JBLIGA
adreçat el següent telegrama al pre-OEL P () ISLEl
sident gestor i al conseller gestor
oncw~ "t:J a lb rectlllcactò
l les entitats culturals existents. com
d'Econo:nta de
Generalitat:
del cens. Valèucla oum t!\'8
ens correspon, per a formar un Po«El
Sln1
1cat
Agricola
de l:)a.nt Pol
TENT FRONT D'ACC10 PER A LA
COMIH: u ENLLA ti
de Mar en Junt!' General ExtraorTOTS ELS DIES A DOS QUARTS DE CINC f ARUA
DE ~ ES cSUUE:RRES
tt'.nària. acordà fer sentir ta seva
vrll:u,t:!l
protesta. a les reiterades maniobres
Carrer .:ie $Ro~•~ oumao lH
d'Albert Talavera vers la suspensió
Hor~.
1n'ttltem cOidlalment tt>ts ~ls tntellec·
Lle! Slndlcats Agricoles 19'J4 1 roCc Le.!l a de te tarda a les UI
NOTES
MUNDIALS
clamem oontinuiï amb vigor 1 fer·
tuals.
DUCS d~
clrtistes.
la <JuJtura.,
escriptors.
oon~lt'nts
tots de
elsllur
aO FICIN" ~:; ..u ; JORAL
mesa la matetxa Lle1 per esser beneresponsabilitat 1 de llur missió so
DEL Olt· PRIMUt
ficiosa per als Interessos autèntica.
clall Reforceu-la 1 junts lluitarem:
El C&llll l a E~QI.IIlrr.. Republl·
ment agricoles.-Josep Torrent, pr&oana dOl Dl&trlclu Pr1mer AVI·
Contra la. guerra!
sident.»
OYÓ :.111 pru,
t)OSl 1:1. CO!It:IK&
Contra tota tendèncla. regressiva!
Per a la defensa de la Cultura 1
mtlnt 1e tut:~ els e;ncls · SlmpaSINDICAT UNIO OBRERA
de la. Llibertat!
tltZttuts QUt: GF- o~ a1 seu
D E Lo\ INDUSTRIA FA•
L'ASsociació
Belga
de
Filadors
de
dústrla
l!Otonera
belga
tenia
oberts
a
feixisme.
La
faç
del
món,
ferida
pel
local les vtlcloCL el recttllcac1ó
Companys:
DRIL I TEXTIL DE BAR•
cotó
constttu~da.
el
me~<
de
març
la
seva
exportació
eJ.S
mercats
de
J.
Serra.
Bunter,
Joan
Puig
i
Ferfuet del feiXIsme és un testimoru edel ceuE Electoral
CELONA I EL SEU RADI
passat,
ha
adreçat
al
MlniSterJ
d'E·¡
tot
el
món,
avul
obsW.cles
insupera.A
ningú,
1
menys
a
vosaltres,
reter,
no
Margarida
Xirgu,
Lluls
CapdeloqUent per a. poder jutJar. No es
Horea l14 oonsultJt u .. le~o o1no
Per la present nota aquest Sindipassa desaparcebuda la. ronda trar•s- deu a un sunple atzar el fet que sigui vila, J . M. Massip, Granler Barrera, conomla una mtmòrla que tendeix bles s'oposen a l'ell.l>Ortacló els merde 11 tarda a le< J nl~< ne la nit
cendència dels moments que vivim; un govern felxista el que hagi des- J. A-llravitlles, Josep Lluls Sert, Jo- ~ Ja. reglamentacto dJ 1~ producció 1 rot el mon avut obstacles !nsu· cat comUnica tot.<J els oomponents de
CASAL N A ... IC",.ALISTA
greus 1 Inquietants moments! No ral fermat sobre el món la guerral Es sep Pinyol, L. Cervera, Mateu de Soto, de 1a. dlstrlbucló de mats Els perables s·oposen a l'exportació 1... Junta. Central, que havent-se susOB'fEP
una gran :;aga.cita.t per a contemplar conseqüència natural Immanent del J. Xirau, Enric Casanovas, E. Bosch membres de l'Associacl•) s'han lm· dels nostres prod;xctes: Anglaterra, pès la. reUnió d 'ahir dljous. aquesta
~aUUtllOn, :lOH
celebrarà aVui dlvend.res a l'hora
el perfil, cada vegada més accentthlt feixisme. Vulgui-ho o no. el feixisme Roger, F. Martt Alpera, Em1U Mire, pos9.t lliurement l't.>bllgaclò de no que era L:. nostra. ml.llor client de
Bores. dc 7 a 9 nit
1 clar, dels corrents de forces en pre- te necessàriament una tendènCia. A Rovira 1 Virgili, J . Carner Ribal· instaHar. tü ..emtori de la OniO eco- tl.ls l de teixits, tm.S ~ tancat les 1 estatge dc costum.
Es prega, també, que asslstelx1n a
sència: el corrent de torces repres- vers la guerra, puix que, sols d'a- ta, Josep Granyer, Just Cabot, Fe- nòmtca belga-luxemburguesa o del lronteres; la lndustr!alltzacio dels
AT ENE U Rè PuBLICA
congo belga. cap més !àbrtca. de fl· països agricoles s'lutenslflca cada aquesta reunió les juntes de tes barllu
Elias.
Rafael
Morage.s,
Josep
Coll
sives,
ant!històriques,
rcacclonànes,
questa
manera.
bmtal,
supera.
tmnDE ü'-I~CIA
que es polaritzen amb ritme accele- sitòriament les &eves contradiccions 1 M ~ Manolo Hugué, Maria Baldó lats n l pues suplC!llentàrles e. les oia. mes; pertot arreu les barreres nades de Sants, Gràcla, St. Andreu
(Montrr.any, 34 1 :$6)
rat, que amenacen enderrocar tot~ Internes 1 les &eves dlferéncles inter- de Torres, Rlvas Cherl!f, Dolors Pa· ja .:xlstentl:.. La M:m~.òrla esmenta.- duauert:s 1 les dlflcultats monetàries 1 Poble Nou.
Hores: 7 a 11 uit dies feiners;
les conquestes dc l'esperit 1 en!rout nacionals, portades per aquest al pa- lau, Antoni Riera, Marian ~txac, da presenta la. sltuadó nctilal de la
11 mati o. 11 nit dl~s festius
J . .M. Marqués-Puig, Federlco Gar- manera següent.
d'això, el torrent històric vital de roxisme.
UNIO S OC I ALISTA
L utillatge de le:~ tllatures belgues
tn compte que Za Rep(tblfca ú
eta. Lorca, L. Aymaml 1 Baudlna.. J.
forces creadores, repnmldes descaracivil. Perquè 81 no t!8 civU no él
DE CAtA . UHYA
dament o sordament pels qw volen
EL F Ei XJSlUE, EN UNA PA· Ventalló, Càndldo Luanco, Enric Pa. dóna lloc a .ma produccto excessiva
República,
Ohclnt:S obertes ,>1:1 t1. UICIUSIÓ
!er retrocedir el curs ascendent de
RAULA. ES LA GUERRA !!! lau, Manuel Galés, M. Viladric, etc., eu reladó amb les seves posslblli• rectltlcaCIO '"~el "-éllb electoral.
t.ats dc vP.nda. A l'an~ 1913 Bi>lgi·
etc.
la Història. En tots els fronts de la
La guerra, aquesto. reroç allau de
J. M. FRANCES
Port.Gtcrr1ssu 7 I 9 lRala More1.:a produïa 45 ooc tones de !!lats de
\ida social es lliura. una lluita dura, barbàrie 1 de mort, és una. realitat
no>. \/ta Lluetam.. li tsoterrams
r.otó
1
tenia
1.4921100
pues;
durant
els termes de la. qual es plantegen L'espurna d'Africa pot abl'USar el
del Bar N lLE>. Ailgels LOIX!2
La Cotnissló organttzadora de l'As- l'any 1934 ha. prodwt 43.400 tones, l
alxl:
món 1 devorar els valors 1 les ad- sociació
dc Ayala
u (hostatrancsl
InteHectual per a. la Defen- Lé un tota. 'ie 2.106 oou pues
quiSicions més cares de la HumaniCREUS AL CEMENTIRI
SecciO de la O 1:1. C Clot. Va·
1 ara traduim de 1e Memòria:
P ROGRES O REACC IO!! I tat. damunt els quals gravita el risc sa de la. Cultura prega d'enviar les
lèncta. 67¡¡ .:>eccló I: ~ O BorQua" hom va do11ar e8tat ojtctal
DESEN VOLUPAl\t ENT
O de l'existència, en la. societat nctual, adhesions al carrer Molas, 26, pral. •Mentre abans de la guerra. ls lnta ola~r ~'EI\•Issa ~
a la mica-mica de laïcisme que ens
DEGENERACl O!! I
d'elements 1 sectors que constantva dur la República natxent hom
Gairebé tots els pobles del mOn, ment fomenten el bàrbar mite de Ja
PARTIT l" lJ\CI\Jt.AL IST A
va procedir a secularitzar els ceLondres, 26. - La Legnctó d'Etlopla a
sacseJats per una CnSl econòrruca
REPUBLICII D'ESQUEfòRA
mentiris. Amb aixó els atunta- Londree, ba publicat un m.l.6satge de Na•
sense
precedents
,
constitueixen
un
del moment,
Delega ;lo Dte VIl e
comlltents dcm.ocrdttcs implantaven d&J adreçat pel dlt pala al poblo brtterreny propici a la sembra i al ll<r
«:a In <:ellt. ·¡ , Hostllfrancs>
davant la mort la mateixa igual- tè.nlc, que dlu a.Jxi:
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT
reixement d'ideologies retrògrades, panys. és Immensa!
Hores · S a 1l nit
cVosattres, bomee 1 dones del J)OderÓI
tat a que aspiraven davant ta
lnstaHaclons 1 repa rac ions a·a Casa fu ndada el 1867
propalades d'una manera. SiStemàtica
Impen britànic que eou Ju.."toe, t 'foeal·
vida.
IN'IEL.LECTUALS, AR'Il S·
CA'lA L O t S (.• l. ,R RA
1 hàbil apeHant el reclam d'una fraB A R C E L O N A
Sant Feliu de Llobregat, localf. tres, mahometana de tot el món, esrolTES, Al\liCS TOTS DE LA Muntaner, 28 - Telèfo n 30902
R E P~ fii.. I C'.ANA
tat dc forta tradició republicana t~u una crt<la del voetrea germana etiòseologia brillant, demagòglca, buida,
DESITJA
~ SEU~ AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
CULTURAl
FnUICt!SC u"AYk
lOl>-107
va ésser de les primeres que varen pics, humUs l deegrael&ts, perquè a l'ho·
per o::t•ltar, aiX.l, el &eu c.ontlngut
La lndlferèncta, davant de la. SituaBon•.s : 1fl 1 n 'I nit
secularitzar solemnialment el seu ra que tot el món truellr, el poble
reaL Sobren les !rases per a quali- ció actual, és més que una covt\rdla:
cementirt. Aqv.est va aeve11tr ca- cttòplc ha de combatre 1 matar 1 ha
ficar aquest contingut. All! on aques- és un crim! Som els dlpooltarls d'un
CENTR f REPCBLICA
vil. tot ett, i al.tl va romandre de ter-se matar &ell!e cap roó.t
CA 1 A L~ D ~· DTE. Vè.
tes ideologies s'han erigit en siste- trsor forjat per les genemc10ns pascTnmb4 Etlopla. e.tén la rot. envera
mentre
vare¡' manar les esquerres.
IHnspltal, 110, P18t Tel. ~4183)
Casa de VIatgers I d' Hostes - On parle françals
mes polltics, veureu, sobre la dlgn1· sades, desprès do grossos esforços:
Engtwn¡¡, segueí.ce.• aqttestes tentnt Déu I envera tots el.ll pobles de justlcla
Hores: .-. a. 12 nit
Recentment reformada. amb tot el confort i estU modern
tat, la. illbertat 1 la cultura. humana destruït sense treva aVui pel feixisque deturtn la matança d'I•
la majoria municipal ,peró evident. aupllcant
,__ _ __ __ _ _ _ _ _ _..) conculcades, l'edlflcl sangonent del me, per la. guerra, per la. reacció. otlòplcs I ltaUana Innocents. Amb tota
Penslo des de 9 pessetes
ment, actuen molt més lligades eta .eguretat la resta del món pot àoturar
nim-nos per tal de fer efectiva la Hospital, 123 I 125, principal
BARCELONA
Telèfon 17391
peus t mans que no pas quan a una nació, per tona I orgullosa que 81.nostra responsabilitat, defensant la
DESITJ A ~ SEUS AMICS 1 CLIENTS BON AN'l NOU
Espanya ht vr haver República t a gw, I lmpedl.r-11 que cometi el pillatge S
I llibertat, la dlgultat, la cultura, la
Catalun¡¡a autonomia, conquestts l'a~SM~~tnat. Temeu a una eola nació?
pau l
del poble totes dues, que avui L'egoU.me t ll!. diplomàcia us 11nn aco•
No pot argüir-se per a eluór asembten colgc c.< sota una capa VIU'dlt? Pel voetre bonor 1 pel vostre requesta responsabllltat. que el perUI
nom no con.eenuu d'~sser jogUlnes d'un
de glaç ...
no existeix a tot arreu. Seria sempre
I una nit d'aquestes s'ha donat sol llome.
Preus rebentats
una lnconsclèncta no veure les forcEls etiòpics no temem contJ.nuar llul.·
tm curiós jen()men. Tots els nin·
AVIRAM I CARNISSERIA
:ro:, del cementtrt de sant Fcltu, mot per la noeu' lndcpendéncla eecuTransformacions
ces rcacclonàrles, que tenen tendèn·
han aparegut, en clare¡ar, as!e- lar, però no podem comprendre perqu•
cia a la destrucció fero~e de la. lli· VALLESPIR, 112
B A R C E L O N A
TELEFON 30366
nyalats amb una creu. Què t:olta to' el món roman parat, mt.ran' l'om•
bertat 1 de l'herència cultural de les
dir aquesta ..:reu?... No seria pa.\ brlvol panorama de b matança quo a
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
nacions 1 nacionalitats I Mat. oom
de stgni!icació andlOf]a a aqueues regl.lltra a l'A!rloa Oriental perquê un
totes les m:trques
ara. no s'havta pretès estrangular 11\
amb què els catòlics marcaren les agreseor ben arma' lnt.enta arraaar 1 maimpetuositat de les minories nacl<>
ca.çes dels vrotestants que anaven ror una nncló ee~ deten.aa.
nals, que tenen, pel seu car!tcrer 1
a occir la ntt de Sant Barto1Eis etlòpl<'fl àeaitgem als 1106tres ¡;erhistòria peculiars, el dret. d'aílrmar
meu. Devla voler dir tota una al- mnna cristiana un tellç Nadal 1 un bon
tre cosa. No podia pas asptrar a any nou o.lll n~~ mahome~. ela
la seva personnlltatl
Grans ~formes al lo.al - l\Ienja,..;, Calu 1 ucors • Preus econòmics
matar els morts. Però sl, al to11s qnnls oterel 'lt~n a mllera Ja aeva vida al
A tots els parsos del món s'han
ctel Ions, els misteriosos cmpestt- seu estimat emperador, per a la aagroda
alçat els inteHcctuals, els e.c¡crlotors París,
Telèfon 32551 fadors de tombes, teien una a¡rr. lnd•pendéncla del aeu pals. Repetim que
1 artistes més eml11ents. ~r a untr
mació. l aquesta és que sl ara go- ua <leRltgem un fellç Nad.lll, però us pr.DESITJA
ALS
SEUS
AMICS
I
CLIE1-.7S
BON
AN'l NOU
llurs forces en defensa de la CUlt.U·
sen
fer el qttc no t:an gosar qua11 guem que enmig do lf'.a voatre.a alegrtca,
ra 1 contribuir amb la &eva acció a la
la República anar~a de debó, és homea I douP.II, co oblideu el.ll pobres
Aragó, 27 0 I 272
els qne es trobeu en Sltuacló d~s·
Uuita per I ~ pau, et provi-s I la lli·
VINS
perquè la ¡ttuacfó actual, fn ~lptda, Iperada.
A L ' EN GROS
Lllurunent 1 des del f<~na c1el
bertatl
incolor..t ínoctora, el pennet con- vo~t.ro cor
Passeig de Gràl}ia, 45
prodigueu lea 'fO!''rea ro¡;aU·
No b1 ha a catalunya cap oraa
fiar que la RepubUca morirà at•lat. vee I el vostre r¡Jut ala pobre& 1 ala
nltzacló que agrupi els esforços I e<>
Aqueste1 creus deixen albirar que oprimits. Que cadB.Oc\1 obrl com voldria
Telèfon 11550 I 11559
ordlnl l'acció dels tnteHect.uels consell~. que no han esüzt molestats en quo 1'obréa per a ell m:~t.et.x I el món
les sere8 creences, quan no n'han &erà un lloc de pau 1 de tcllcltat per a
dents, liberals 1 honestos.
L'bora històrica exigeix que ens U· PIR ENEUS, 14
fet
ostentació al carrer, voldrien la Humanitat.•
B A R C E LO H A
T ELEFON 504G2
que la Republlca moris, per a en..
Aquest emocionant llllssnt¡e el putUca
n1m fraternalment, junts amb totes J
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIEI\"TS BON ANY NOU
t cnar-la cattliMment, ~en~e ::>rur en negretes tota la Premsa brtu.ntca.
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PER LA DEffNSADi LA CUt TURA 1 DE lA UIBfRlAT
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amiCS

Per a la reorganització de la indústria
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I
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1
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En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANITAT

la humanitat

4
F

.

·LES COMARQUES ·
L'HOSPITALET
NOTES DIVERSES
- Ens ttcaben de dlr que els regidors perrnnyents al partit de la
Ceda, curnpllnt ordres del ¡Jcfel
a caben dc wnutir de la nostra cada
dia mès governativa gestora, d'una
manera fulminant. Els radical'!,
p erò, .~embla que volen reblar ei
St"U ponderat sacrtficl, 1 que per
tant, no estan dlspo3ats a de1xar
l'Ajuntament firlll que els escom·
brin.
Ja té raó el llOStre simpàtic eBona Tinta», quon diu: Els radicals,
geni 1 lerrouxisme fina l'strnperllsme.

BADALONA

sonats 1 organitzar un acte p\1bl1c
durant el mes de gener.
A la vcçnda, ha odrccnt un vibrant
mamfe::t a l'opinió Pt)bllca. fent un
resum de la traJectòria politlca del
segon blennl 1 exposar el pla 1
propòsits per a l'esdevenidor.
Cal fer remarcnr ~es nombroses
altes que s'han presenti... a la secretaria del Círcol Republicà, prova
palesa de la creixent adhes1ó de
les m:l.!ses popul:~rs o.Ls postulats
d'Esquerra Republicana C:e Catalunya.
- La Comissió gestora governauva podrà d1r que ha entrat en perlo:ie agònic, enmig d'èxtta bnllnntisslms. Com a botó de mostra, tenim
l'extraordinària ,·enda de 265 carnets electorals en un Cena Electoral de 2.200.

Excural6 per als diu C, S I I
ors.r.r:ltnda per l'Ateneu Republicà de Gràola,
M1ntmany a• I 31
ITIIifRARI
Barcelona-osca
Dia 4. - ~ortlttA dt: davan~ ~1
nostre t:SUi.~gtl, a les 3 ilt
la f.Ht·da Sopar 1 pemoctu
a 0sca.
\lsCl--Pamplona
Dia 5. - Sortida al m,..· d'Osca. Dtrecte fina a Pamplona. Estada a PamplonA fina
8.1 tnatl del dla 6.
Patnolo:uo-osall-Baroelona
Dia 8. - Sortida al maU <1e
Pamplona. Directe fl.n3 a Os.
ca Visita tombes Oa.làn I
Garcla Hernàndes, en lea
quala <1ipositarà l'Ateneu
una corona en nom del seu
suc1 lwldador I President Ho.
nuran. .t!;¡, Wul.s Gorupanyll
Omar. SurtiJa d'Osca a les
3 dt> la tardb, directe fina a
Barcelona
Buta::a· 6:l peuetea
Seient suplato~h 47 pesset ..

de gener,

IGUALADA

I

%:::s!;

L.E S '·A R T S

•

PAMPLONA
O SCA

EL "FRONTn DF.NU!'ICIAT : UNA
EXPOSICJO : CENS ELECTOR.~L
La Com1ssló de govern gestor d'aquest AJuntamen~ en la seva dar·
rera reunió, acordà portar als tribunals de justicla el setmanari
o:Front», portantveu d'E. P.. de Cata1W1ya per unes notes publicades al
seu número segon. Lamentem l'ensopegada 1 esperem que nque.. ta decisió momentèrua ~crà deguda a la
impressió dels primers moments.
N~altres no hi sabem veure motiu.
- L'Agrupació Eh"t:urs!onlsta de
Badalona Inaugurarà el seu nou estatge Situat, al carrer dl' la Costa
número 13, el dia de Nodal d'eng\lany, a les onze del mati.
- Des del 23 de desembre al primer de gt'ner Inclusiu, estarà oberta
A causa de la qüestió plantejada al
local de l'Agrupació, una exposi·
pt.>r la «unlon lndnstt;al Algodonera,
B. A.» amb els obrers d'aquesta loca- ció de fotogralies de muman~a. la
Hem tingut el goig •d'estrènyer la
litat, el nos~rc AJuntament popUlar qual restarà oberta tots els dies felha presentat la dimissió, en d efensa ners de 6 a 9 del vespre 1 els dies mà del nostre bon amic Josep R iu
de la Justlctn 1 la raó, que elles 1 fe:.tí.J.ts des de lea 11 a les 13 del 1 Nav~s. refet, gairebé totalment. de
la greu malaltia que l'ha retingut
lDolLcs d'altres creuen que tenen els mati.
- El dijous passat, a les deu de la allitat durant algunes setmanes. La
nostres obrers.
E.c:perem que les autoritats supe- nlt. nmb un ple curull, tingué lloc nostra enhorabona.
-El Centre R epubllcA, responent
riors acabaran i arbltramn amb jus- Ja conferencia anunciada al local
tfc1a aquesta lmguantable qüestió de del Centre Català. d'Esquerra, 1 que a la crida del Comitè pro familia
sota
el tema «La situació actual dels Bello, ha efectuat una subscripció,
la U I. A. S. A.
Ajuntaments de Catalunya» donà ell el resulta~ de la qual . ha. estat ben
diputat al Parlament Catnlà senyor satisfactori.
INSCRIPC•CNSI A l'estat.Je
F. Amau 1 Cottlna. el qual, d'una
-Els cgodonlstes» que ft.>nt-se pasmanera brillant. féu remarca:r: l'ano- sar per cCeda»· han vuÍgut usufruc- . <ie ''Atf!:tt:u. uvt... dta, de 8 a !
del v~spre. La 1nscr1fc1ó QU'l'
malia. oue avui es troba l'admmlstra- tuant els càrrecs de gestors governadara tancads eJ dia 3 dei m~
ció municipal. Per hayer-1!1- resSI.'n~a- tius, s'han decidit, per n. a presentar
q;.¡e
S(Jtn..
da extensament en 1 cdlc1ó del diu- la. dimissió, fent cor, nmb la seva.
men¡c
LA
HUMANITAT
ens
abstedecis1ó,
al
reu
cap
local,
l'ex
«Direc.
NOVES DlVERSES
dc f~r-hl comentnrls,
tor del Trabajo en Catnluila» I ex rew gernuma del nostre correspon- nem
- Divendres passat donà al seu publicà, Vileró. Aquest, pel que s h
lai a la població, Rosa Grau 1 La- local social l'«Associactó de la Prem- vist, es planyia d'ésser sol a perdre
F aves, els 100 quilos, a. 52 ptes.
torre, muller de l'amic Jaume Mata- sa» l'anunciada conlerèncla el seu la mamella i, després d'alguns dies
Favons, els 100 quilos a 48 ptes.
càs 1 l::lunye, diumenge donA a llum prel<ldent i volgut company nostre de forcejar, ha ll.conseguit decidi
Moresc (blat de moro), ela 100
un fonn61> xicot, al qual se n h an l>dalc Giró 1 Ros, el qual dissertà so- aquellS rutres quatre senyors. En re quilos, a 37'60 ptes.
posat els noms de Jaume, Josep 1 bre el tema «Memòries d'un perlo- compt!nsa, c!s «nombrosissímsll corre
Guixes, els 100 quUos, a 41 ptea.
Ro.'!send.
·
Veces, els 100 qullos, a 45 ptes.
dista cte v1a estreta».
ligionaris locals els obsequiaran a
-DIUmenge, al maU, fot·er\ foragiAmb fac!l paraUla 1 amb l'estil tots amb un àpat presidit per l'in-~ Erp, els 100 quilos, a •o ptes.
tats du la població uns gitanos, dels tan c.. racterlstic en ell es féu in~- trèpid Cil'era
1 Voltà. Bon profit els
quals s'havia denunciat un furt que restant en tot. el cu.rs dc la seva
GARROFES
faci!
no es pogué comprovar.
Garrofes vees. 6'76 pte:s. quintar
f:erLacló. En arabar fou molt aplau-Al Centre Republicà h1 ha un
-Es celebren les vacances nada- dit pPr la selcct:l i nodrida concur- extraordinari entusiasme produït per de 40 quilos.
lenques 1 de rels a. les escoles del rència que emj.)knavo. el local.
Garr01es noves, 5'75 ptes. quintar
la pruxHruoat de la lluita e!cctotaJ.
Mt.
p1.
-Avui divendres, tindrà. lloc a l El jovent s'afanya a tormar la pi. de 40 quilos.
-La Penya Palol, al Centre Repu- saló dc St~SSIOtlS de l'AJuntament,
prop dels organismes dirigents, UN BON LLIBRE ES EL. MILLOR
bllca Federal Adrianenc, efectua uns també a cànec de l'Assoclaclú de !a1 nya
per tal que les ru:tlvitats 1 energies
PRESI:.NT
1electes balls de nada.J, nny nou 1 Premsa
la cinquena conferència, la pròpies de l'edat pugllln ésser ben
rel::.
qual ha estat confi1\da a la distingí· aprofitades 1 donin el màJUm rendi-En anar a pujar al tramvia. a da escriptora i periodista senyoreta ment. S'nlbtm
un
escltltant
OLI D'OLIVA
la. carretera. Josep Ortiz I Muüoz, Maria Luz Moralcs. El tema de la l1 d'esquerra, sl aquellatriomf
desenvolupa
Reus Super10r 1.• de dècimes•, 17ode quinze anys, rell1scà i es ferf lleu- dissertació serà «En torno a algu- amb les garanties 1 es
llibertat a la 180 ptes. els 100 quilos.
¡erament a la cama esquerra. Fou nas -:élebrC$ cnrtas de amot'll.
qual tenen dret els ciutadans d'un&
Reus Superior 2.• de 1 a 2-, 15'assistit al dispensari.
- En la seva darrera reunió, cele- Repúbllca.
160 ptes. els 100 quilos.
brau:~ pel «Casino dc Badalona» fou
-El dlumPuge vàrem tt>nlr l'avtReus Fluixos de 6•, 1ü ptea. els
cleRida In novn junta de govern, que nentesa de :,aludnr els senyors Vall- 100 quilos.
és la següent:
vé, Brauli Solsona i Garreta, els
Urgell Supe¡·lor de dècllnes•, 17GPresidt'nt, JosPp Agustl I Mont- quals, acompanyatS per l'amic B~ 180 ptes. els 100 qUilos.
jouell; vice-ptcsidellt, Jesús Montser- nastre, visitaren el nostre Centre ReTortosa C<>rrent de 6•, 144 ptes.
rat I Comas: secretari, Josep Ribó publicà. La. breu conversa sostinguda els 100 quilos.
1 Gol; vice-secretari, Jaume Cuixart amb aquells senyors, membres del
Tortosa. Fi de 3•, 160 ptes. ela 100
NOTES DlVl:Rs~<:s
1 Mongay: tre~orcr, Pere Vigo i Gi- Comitè ex('cutiu d'Izquiercla Republl- quilos.
.
ró; comptadol', Dalmir Fabré I Vi· cana, a Cnt:llunya, fou bPn agrn.daTortosa superior, de 2•, 145 ptes.
DISSabte, rua 21, fou nlxccuda _la¡ lÜ!ls; blblloti'Cllrl, Bernat Garcia 1 ble 1 ens deixà entreveure la bona els 100 quilos.
clausura que pesava sobre . el S!n· S!mon; vorals: Miqut>l Albà 1 Mon-¡ r elació existent entre tots els parExtra. de 1/ 12•, 158 ptes.
dieat de Treballadors, adhent a I O- cunill, Jo,;cp Cirera 1 Font, Joaquim tlts pol;iJcs d'Esqucrl'a, tant de Ca· elsTortosa
1~!> quilos.
posició de la C. N. T. T11mbé durant cunillé 1 Ramon Giralt 1 Giralt.
talunya com a la resta de la PenfnAragó Fi de dècimes•, 170 ptes.
a~uest mes han estat oberts el~ l?cals
- Clutaàa. ja figures a les llistes sula.
.
els 100 quilos.
d EsqueiTa Republicana I 1 Escola electorals'! S'ha prormgat tins el dia
-El propvinent d1sssbte, dia. 28, a
privada.
.
9 d Jl prop~r mes dc genet·, ln recti- do:; quarts de lleu dc la vetlla, la VISITEU L'EXPOS.CIO DEL LLI•
- El festtvnl cichsta ~rgnultzat ficacló, inclusió i exclusió. Procura coneguda propagnndista d'Esquerra.
per la Penya «Els TranQUils¡¡¡¡, que consuiLI!I" }('eS llistes que resten ex- Maria Dolors B>~rgalló, donarà una BRE INFAt-.TII alb baixos de la
Plaça CatAlunya
hav!n de celebrar-se al camp d'Es- ¡:.os 11 de~ a~ r('n!res d'et-querra.
conferència, ul Centre Republicà ports de h Joventut Repubhc:.ma
s1 les circumstàncies especials ho perGIRONA
diumenge proppassa~ tou ~<nsp~a a
meten - sobre el tema «L'evolució
causa del mal temps. trobablement
de la dona. moderna». Esperem que Produe:tes agr colcs, pecunria t ell
1 derivats
es celebrHn avui, dia ...6 o el 29 del
. .
,
,
rerestlrà caràcters <l'e~deveni~ent 1
seus
corrent mes.
.
I~l·OIUIM.!Jfl PO.LITW.\
estern ~c3urs que les dones hberals
Blat quintar metric màxim. 48
- Els u ..:,trcs gestors aquest.> d1es
El C1rcol R epublicà ~ Esqurrra. re·,lgunJarlmes hi nsslstiran en la seva 1 ptes.; 'minlm, 47 ptes. '
fan unes cares molt llargues. Sem- centme.nt reobert despres duna clau- totalitat.
.
j Farina de blat, uumtar m~trlc, mà·
blc1 que preveuen la catàstrofe 1 pre. sura de tretze me•os, celebrà el diu·
-Amb quatre uaac¡; faCllltades pel x1m 67 ptes • múl1m 60 ptes
paren la ret1rada. Els de la C€da, ml'ng~ passat una asse:nb!ea !!e~~- fidel - nixò nm bé es diu dels gos-¡ v: _¡, qumiiu mètric, màxilll. 4:1
que 110 van acceptar el càrrec, nuen l'al d .ISSO(;l!lts. en la qu~l es. rat1h-l sets - «Diari d'J.gttalada», t'I nostre ptes.. mínim 41 ptcs.
per t<CSSoLa el uns, però la processo cà. la cunf1!lm;a a la Junta D1rect1va poti-potl municipal ens ha fet conèi-~ Ci~ada qÚintal' mètric miJ.ld.m.
els va per dmtre.
1 aJ Cklm1te Pol!l.l~. 1ormats p'}!s se- xcr l'adjucllcacló del ~t>rvei d'enllu- 40'50 pteS. · n 1nlm 40 ptes.'
1
- D.umen¡¡e prop~ar~at vàrem gilcuts socis: P>~Sident. Jeroni Quin~ mennt públic, mnb uns avantatges
Garrofa' quintar
mi :-ic màxim
veure ol Gmcm~ Borras, la grand10- t~na. 1 Comc_s; \':ce-president, Antom 1Que, segons ~cgudx dient, són insu- 2 ptcs.; 'mimms. 19 ptes.'
'
1Alfals, quintar mètric, màxim, 20
sa producció <tülòua 1 Fam>), mter-' uuna i .G!l'O} sacrctnn. Ferran Pla- penible~.
pretndo pels nt-t.lstes del llenç R!Ch~'r nès 1 Vtle.Jtt, tresorer. Hn.mon TorPer nr~~o només sabem que ens cos- ptes .. minlm 18 ptcs.
B:uthclmess I Lorctta Youn~.. «Glò· reuts I oo!(:l'; vocnls: Pranccsc Aloy t ::rà uns quants milers de pessetes
Blat ne mÒro, quintar mètric, mària I Fam» el tewble 1 dramuLlc pro. 1 _ Perató, PC're Claret 1 Cas:;.dcsu~, més. anualment; la rCilta Ja potser xlm. 43 ptes.; mintm, 39'50 ptes.
blema que pe.:a sobre mllers de ll!:!rS t.wru\ Fmriols, A_ntonl C1rcra, lti- la s:~brPm ulgun dia.
Mill, quintar mètric, màxim, 44
sense feina. Vnn passar per davant clre Torrebadr]ln 1 Josep .Jané.
ptes.; minlm, 43 ptes.
dels nostres ulls milers 1 miliOns de
Es prcuguc.on, colri! altres. els
·~,ER
Panls, quintar metrlc, mtu.l.m, 50
senSe tema per al~ quals tot~s lesl acords de trametre sen"les te!egran
ptes:; minim, 48 ptes.
portes estan tancades...
mes als consellers I militara empreMongetes, quintar mètric, màxim,
80 ptes.; rnln.iro, 6~ ptes.

RODA DE TER

DIVIHDREI, tJ Dl DESEMBRE DEL 'i4

Una exposició
d'artistes novells

d'expostclona de la «Llibreria Catalònia».
El primer que remarqueu és la
gran quantitat de telea que hom hJ
exposa. Massa! lAl gran quanUtr.t
-145-pnva molt que us en feu un
perfecte càrrec. Us at.abala una mica.
H1 entràrem per aquella lllUSlò <1e
trobar-hi quelcom de remarcable I
esperançador, però...
Tots els expOSitors, gent jove, fan
la Impressió d'ésser terriblement ea-

Sempre que lleg1em la paraula
«novellS» ens crida l'atenció 1 e1111 mteressa. Ens tnteressa perque és en
els novells on trobarem alguna
que altra sorpresa.. AqueU pum de
picant 1 imprevist de la cosa nova.
Ea per al.Xò que entràrem• a la aala

SANT ADRIA
DE BESOS

I EL VILAR

cVlsta ctel porh, éle J . Ntoulil

•

I

I

El dia 9 de gener, començarb. un
nou curset elemental de català, a

SUA lA

d:f ::

Però aquests xtcots fan ,
que encara estan completame 1erectf
vat:s pels prejudicis de l'esc ~~ tra.
\Ol d1r que no \"Olguem ue 0 .a. Nc
tors coneguin l'oficl Ai~ Si~;s Pm.
ara que per a exposar en uó' Peri
publica no n·ht ba prou llnlb a 6alt
xer l'ofici. S'ha de tentr Ja un COnet.
del que hom vol anar a fer unalent!~
&1b1litet, un carnt. EI qué ex 5ello
ara no són res més Que obres ~n
sota una cUreccló més 0 men . etet
teHlgent, mé, o menys sensible' 8Pe~
mal no ena demostre~ llur Prò
sensibilitat, llur art..
Pla
A penes hem vist, !!lnó en a1gu
escadussera tela, la mica de 1 na
de senSibilitat pròpia., del quep 8~t.
deix de la tutel::la del proi~r ~
a sortir ell mateix.
Una altra cosa, l aquesta Ja InDI\
més normal, es que en molts QUe no
estan tan dlntre murs de l'Acad6mia, hom hi veu molt fàc1.1ment
grana influències deia nostrea Ptn.
tora ja consagrats. Un que Pinta ,
la manera de Mir, un altre a 1a <lt
Bosch-Roger, .aquell, que gairebé dirieu una còpia exacta deia dibutxoe
d'Hellos Gómez... El de méa ellllà
que havia trobat la finor d'expressió,
única, en els retrata de Ca.l.llcó
En fi. tots, qUi més Qui menys,
mostren que no ban sabut desfer._
de les influencies externes.
Haurtem vol.¡ut veure una cosa
més personal, més audaç. méa jove
(en el sentit bo del mot> que la que
hem vist. Ens plau encoratjar, però
el senyor J. Nicolas, el qual ens de:
mostrà una personalitat mes segura
que els altres, encara que força in·
!luenclada, princlpalment per BOSCh.
Roger.
Jordi JOU

LA CULTURA •

ASSOCIACIO PROTECTORA DE VER SITARI AI ESCOLAR DE CA·
l'ENSENYANÇA CATALANA
TALUHYA

¡

claus de l'Acadèmia. S'tu
~:;:: coneixença, a voltes,

eiii

dis-I

CASTELLVELL

'.
••

CURS DE CA1'ALA

càrrec del senyor Jaume A1mà. St>rà
donat els dimarts I dijous de cada
setmana, a un quart de vuit del vespre.
La matricUla. és de 12 pessetes 1 e
per als socis de la tcProtectoru.
lnformacions i matricules al local
de l'Associació Protectora de !"Ensenyança Catalana, canoer dels Arc.s,
núm. 1, principal. Telèfon 18862.
CONCURS ESCOLAR A VA.
LENCIA
En la darrera sessió del Consell directiu de l'«Assoclnció Protectora
de l'Ensenyança Valenciana», que
soHlcitava el concurs econòmic per a
la celebraCió, a València, d'un llOoll•
curs Escolar de Lectura 1 Escriptura», en el Sl.'ntit de destinar la quan·
tltat de cinc-centes pessetes n prcnus
per als mestres 1 del"'<ebles que prengiun part al referit concurs amb èldt
rellevant.

CONCURS
En compliment. del que disposa el
Reglament per a la conce.;sló de
places per a becans a les Resldèn·
etes d'Estudiants de l'lnsutut d'Acció
Social Universitària i Escolar de catalunya», la Direcció General de
l'lnstitut. convoca els estudianta que
vulguin prendre part al Concurs per
a prove1r cinc places subvenclonade.s
a la Resldéncla d'Estudlants, I a la
Internacional de Senyoretes Estudiants. corresponents a lea vacants
1 renúncies del Concurs anunciat al
mes de setembre passat. 1 d'acord
amb lea ae¡tienta
BASES:

o certificat d'estudia de l'interessat.
l l Aquestes places es concediran
pels mesos de ¡ener a juny, 1 el concurs poorà esser declarat desert, total
o parcialment. La perUongactó deia
ajuts economies durant ela mesos
d'estiu, és facultat dlsercclonal del
(.;onseU. el qual resoldrà a l.nstàn·
ela de l'interessat, estlmant les ctrcumstànctes especials del solllc1tant.
IU. Ela estudlant.s que gaudeiXIn
d 'aquests ajuts econòmics, gaudiran
dels mateixos dreta a les Residènclca
que els seus companys I estaran sot.
mesos. com tots ela restdent.s ala
Estatuts 1 ~glaments de tes Reslrlént.les. sense que se'ls pugui exigir
cap obUgaclÓ especial. No podran de.
dicar·se a treballs remunerats que
no stgUln expn:ssament autontzats
pel Consell de l'lnsutut. pre\'1 informe de la Dtreccló General, que s'aasessorarà als Centres docents I Re31·
déncies respectives.
IV. Pr0du1ran «lpso facto• 1a pèl'dua del dret a te.a places obttngudu
en r.1erits d'aquest concurs: a> La
lnJraccló del numero lli d'aquestes
bascs. jutJada pel C<>nsell de l'Insti.·
t...t. b) La pérdua de la condiCió de
«res!t.lcnt.». Ja s1gui voluntàna o per
expulSló ordenada pels Directors. e)
Sl el beneficiat és becari, la pèrdua
t:~ la beca per motlus disctpllnar!s.
v. Els ajuts econòmics conced!ta
es fnrnr e'ect1us
en ésser abonad"•
1 1
les factures mensuals de la Resldént.la. segons nòlnina que acrediti ela
dies de pensió completa del benefi·
clat en el mes tmter10r. La quantitat
per dia de pens¡ó acreditat serà la
co ''"'acló
qu~ correspongu1 a 1a
ns.., ....
mensufll acordada.
CISPOSWIO ADDICIONAL
El t~rmlnl per a la presentació
d'm tànc s documentació acaba el
. s
lt' 1
rò
del
dia 7 de gener P XIm .• a 1es 12 •
mati. a les Oflcmes de lln.Stltut. Ur
gell. 187 (Universitat Industrial) J3all.
celona.

L _ Els Interessats solllcitaran
les places sense indicar la quantitat
de la dotació que preteneu. la fixac1ó de la qual serà discreciOnal del
Consell de l'Insutut mitjançant la
proposta reglamentària.
DARRERS SOCIS INGUES•
Les solhcituds bauran d'adreçarSATS
se a la Dlrccc!ó General de l'lnsuEl Consell dil·ecuu. t>n la seva St's- tut, acompanyades d'una declaració
sió ..darr~ra, _aprovà. l'acceptació dels s1gnada per l'interessat, segons els
seguents. soc1s:
.
.,
Impresos acfllitat.s a les Oficines de
CoHecLm!l:
Federacló cde
CnsLtans
de Catalunya,
ent reJCE\es
x- ¡l'Institut• que contindran: noms 1
cursiorusta «Els Blaus», de Sarrtà; , cognoms; naturalesa; data de natAgrupació Fotogrà!icn d'Igualada; 1 xement; estat ctvll; Centre on cursa
Centre Catala d'Esquena Republica- f els estudis. data de l'ingrés I curs
1
na, d~ Badalona.
.
que estudia; tltols académlcs, dlpl~
lndlvldual~: Barcelona,
Tiana, mes 0 certificats; professió (Sl ba
10; Alella, 6, Badalona, 6, Figueres. tingut un ofiCJ tnnnual o prolessló
5· Reus. 2· Igualada 2· Coloma.
Güell. 2: 1 'un de cad~ u~a de les, lliure, darrera ocupact~ en qué ba
poblacions segilents: Caidetes, Cas-I treballat>. Sl és becar!, data de la
tellblsbal, Centelles, Pubilla Cases, 2; concessió de la beca 1 la seva quanCALEFACCIO IDEAL
Balsareny, Mas Les Monges, Santa titat anual; Corporació o Fundació
Eugènia de Ter. Santa Eulàlia Ron- que u va concedir. Nom I adreça
REUS
•
•
• sana, Vilassar de Mar I Valénc1a.l del pnre, mare
tutur; nombre de
FRUITS
VALENCIA. 348 11 TELEFON, 73018 La Comissió Delegada de Buenos 1germans menors 0 d'edat que visquin
A\ellll.lla grn 1.•. 121 ptrs. els
Aires, en el matelx Consell, proposa a casa dels pares. lt'llls que tm~ut
41'6JO
qullos.gra petitn.• 118 ptes. els 1 ptes.;
.Fr.ves,mlnlm,
e¡ulntar
metrlc, mAxlm 50tl'ulacc e ptsció de nou altres SOCI& To- el so!Ucitant.
és menor d'edat,
A\'ell~nn
44 ptes.
61
82
41'600 quilos.
1 Cigrons, quintar metrlc, màxim 90
i:e~émple d'aquestes entitats i p:tr- nol11 1 &dreça de la persona que re- '¡[?¡ir¡¡!iijm~~~~
Avellana crosta negra, 73 ples. els ptes.; mlnlm, 64 ptes.
ticulars cal que trobi forces segut- pre.senU a la seva familia, a Barcelo- 1 lri
58'400 quilos.
I Arròs. qumtar mètric, màxim, 65 d¡;.s pel favorable desenrotllament na. Professió del pare I de la mare.
Avellana r.rosta comuna, 69 pts. els' ptes.: mlmm. 62 ptes.
de It's activitats de l'Associa.cló Pr~ ingressos totals, per sous. grutltlca58'400 quilos.
1 Fesols, quintar mètric, màxim, 98 tc::tora de l'Ensenyança Catalana.
clons, rendes <1'un 1 altre. que s'acre1
Ametlla molla, 67 pessetes els ptes.: minim, 86 ptes.
.
<litaran a bastament.
50'400 quilos.
1 Avellanes, quintar mètric, màxim,
1 1. Totes aquelles cll'cumstê.ncies que
gra llarg g1·ossa. 360 ptes. 1 110
rtes.; quintar
m!nim, 95
ptes. m:lxlm 27
L 'eficacla de l'anunci
puguin esser mèrit adient, tals com
elsAmetlla
50'100 quilos.
Patates,
mètric,
Ametlla gra llarg propietari, 350 ptes.: lninlm, 2S ptes.
I ó d: ta mb la d' haver obtingut premis académlCS, u.
CAMISERS
ptc.>. ri.$ 50'100 quilos
Palla. quintar mètric, màxlln, 10
CI
.rec
tcraris o clenUflcs. cllrrecs congruents
NOVETATti Eh CORBA·
gra60'100
llarg quilos.
esperança 1.•. ptes.;
9 ptes.
fllsi(l r1el diari
n~~~bdleal
csoon'dli¡Ccittòanut~.~v~:_s~teàrlr
aoblttcngscu~33SAm:;t!a
ptcs. els
Cari.Jómlntm.
veget3.l,
quintar métrtc, mà·
U:3, <.-A~&d
BA TES
~
•
......
Ametlla gra llarg f!!pernnça 2.•, Xlm. 27 ptes.: mlnlm. 23 ptes.
MO<.'A!Jül\S .1 MITJONS
matricUla gratwt.a als centres d'en325 ptt>s. els 50'100 quilos.
Carbó mineral. quintar mètric. ACClO EDUC.\TI'w'A PER RADIO jsenyança, etc.
PORTAFI!:ri.h..lliSA Jt 1 ~
Ametlla gra llarg comuna pals, 320 màxLt, 18 p¡es.: minlm, 16 ptrs.
__
Amb la soHicltud es presentarà la
ptcs. els 50'100 quilos.
Llana blanca, qulntar mètnc. mAP'ONTAfloELLA. 18
~d 1
¡ ¡ cèdU1 d 1
Ametlla gra llarg comuna Aragó 320 xim, 2()0 ptes.: minim, 150 ptes.
Conferència del senyor Se· cc u a persona . a
a e pare
ptes. l'ls 50'100 quilo.•.
Llana negra, quintar mètric, mà·
o cap de familia 1 el carnet. escolar
llargquilos.
marcona grossa. [ xlm,
ptes.
bastià
Pla
390Ametl!a-gra
ptes. e!s 50'100
VI, bectòlltre,
m.àxlln, 70 ptes.;
La formac10
Lotaht.'\rla de l'Infant,
Ametlla fJra llarg propldarl, 350 mlnim, 50 ptes.
dins el concepte d'educació integral,
ptcs. rls 60 100 quilos.
j Aiguardent, hectòlitre, màxim, requereix, cada dia amb més lnten225 ptes.; m1n1m, 1::1 ptes.
sitat, un lligam ferm 1 constant cn\ ' I :"iS
Aicollol, llectòlitre màXIm, 310 pes- tre l'escola 1 la familia.
Vi bltmc camp, a 8 rnls.
setes;
mlni.m,
300
ptcs.
L'obra conjunta de familia i escoVi negre camp, a 8 rals.
OU d'oliva, hectòlltre. màxim, 1a es la modalitat mes ellcicnt t de-l
Vi blanc Conca 1 Urgt>ll a
8 rals. 235 ple:s.: rniuim, 200 ptes.
fin1da que ajudar~ ll p11rcs 1 mcstr¡¡a
Vi rosat. a 8 rals,
Formatges. quilos, màx1m, 7 ptes.: a portl\l' a cap, amb esperança de
V1 nczre 11 8 rals.
realitat viva, la tasca. dif!clllsslma
VI nc¡¡re Priorat sec, a 9'50 rals. minlm, 6 ptes.
Mantegues, quilos, mAxlrn, 3'50 1 complexa de formació de les nosVI negre Pr!orat amlstelat, a 11 ptt.s.;
mfn!m, 3 ptes.
trc3 joventuts.
T'liS.
Sucre. quilos. mt\xlm, 1'80 ptes.;
Per disSort, aquestes dues forces
VI blanc Ribera EIJre, a 9 ral.
mfnim, 1'70 ptes.
creadores del sentit construcUu de
VI ne¡;rc Ribera Ebre. a 9 rals.
Sucre terròs, quintar mètric. mà- la personalitat de l'infnnt, VIUen, guiVi blanc Manxa. a 9 rnls.
Xlrn. 230 ptes.; nilnim, 190 ptes.
rebé sempre, completament dlfltanServtu-vos anulat ta meva tubsC1'fP·
Mistela blanca.. a 13 rals.
Bacallà, quintar mètric, màxim ciades i moltes vegades en contrapoMistela nc¡¡ra. a 14 raL'I.
ot()
ca L A B O M A N 1 'I A 'I
215 ptes.: mtrum. 18~ ptes.
sctò, 1 d~vlrtuen l'acció de la llar,
Most blanc ensofrat, a 9 rals.
Ous. dot:.ena, màxim, 3'60 ptes.; el vcntnble concepte d'escola.
Most negre ensofrat. a 9 rals.
ITJn•m. 3'25 ptes.
L'escola, en la se\'8 tasca 11um11 l '
Preus per grau i Cà!Tt'gn 121 6
UCavalls,
cap. màxim, 1,000 ptes.; rulenclo&a de cada dia, en el seu
tres tmc Reus.
múJm,
500
ptes.
batallar
constant. per la rormncló dc 1
Alcohol Industrial. 96/97o, 260 ptes.
Nom •••••••••••••••••• ,,, ........., ,,, •••••••• , .••
Mules, cap, màxim. 1,400 ptes.; novc·s gernacions que o.ssolc!JaD Wla
Alcohol Refinat vinlc, 961117•, 245
minim,
::150
ptt>s.
total
dlgn10cac!6
hum::m,
ncccsstta
ptes.
Ases, cap, màxim, 350 pte.s.: mi- sentir voro. d'ella un call u confortaa COtll'J)tat de& à t ... , •• , ..... ••• ...... ••• .... ••• ••• ••• .........
Alcohol Oestllat, 95106<>, 238 ptes.
dor dc slmpatln 1 afecte. Ha d'estar
Preus per hectolltro franc Reus. nin·. 90 ptes.
I!:>us, cap, mil.xtm, S pte&
S.."t:\\ra que no l's troba ~oln, nrunrla.
Durtt tctlt •• , .... •• • ...... ••• ... ... ••• ••• ••• ••• ...
Vedells. cap, màxim, 5 ptes.
sinó que C011St1t~.;etx el punt de conCI::REAl.S- FARINE ·DESPULLES
Cabres. cap, màxim, 2 ptes.
\ergêncla rle tots els n!anys I Pl'l'OCUBlats de forço., ela 100 quUos, a
Porcs. cap, mAJtim. 3 ptcs.
paclons famUian.
Publacto •••
55 ptes.
Coni!:s, parell, màxim; 11 ptes.;
Sl l'escola ha d'ésser csscnclatmcnt
Bhits com.arca, els 100 quilos, a thlr:ltn, 7 ptes,
creadora, sl ha de \!nlr com a mñ48 I)~
Galllnes, parell, màxim, 23 pUls.; x1mn preocup:~.cló,
d1acoblar tots
f'annoa de força. eb .100 quilos, a ttúnl;n, 14 tJtes.
el3 elcm~nts 1ndiS}X!nsables pfr a
<St¡natura o segell dol iUbSCllptor)
69 ptes.
crear unn pedagogia nostra. racial,
P'artncs corr«Jnts, èls 100 quilos, a
cntruaua. c¡uc esUgul d'acord amb to.
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DfffNSfU ELS VOSTRfS PU OMS
contra els efecte~ perniciosos del fred.

de la humitat r dels canvis bruscos de
tempera tura, amb alguna cosa me~ efi·

caç que els vestits d'h1vern. Poseu els
vostres òrgans respiratòris en candi·
cio •u de refroctanetat als atacs dels gèr·
mens especiflcs que sòn causo de le•
molaltie) de les vie' respiratòries. N 'hi
haurà prou, o l'efecte, amb deÍltar di~·
soldre lentam~nt o lo boca uno posh·
Ilo de

re a

a

té
,.

I.------------t~:=-=------------'1

2~0

la humanilat

eP

...........

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

els vapors do formoldehide do lo qual
do$truiròn els gèrmen s morbosos i us
preservoròn del contog• en temps de

Et ... , o tote.
le• tarmòcie)

Refredats, Grip, Ang"nes

6'JFarmeta,
ptes.
els 100 QuilOS. a 36 Ptes.

' altres infeccions.

f ub qron ~'e) 3 05 f ub d e butllo to, d'olumlnt~ pteJ I

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

15.

~IllA

VI[JO HIA (~ aIet)

tes les
necessitats
espil1tualsen
delCOll·
I*
tit,
orlent.ant-lo
1 posant-lo
Tercerillo, el~ 100 quilos, a 27'50
diclons de v1ure una vtda m~a huptes.
mana i m~ bella, cal, per damunt.
Trits, els 100 quilos, a 26'50 ptea.. •ao&.. àcmun. d.liolr.Mtauu... amubJa. de
tot, un ll1Ul'allleut total, absOlut.,
Segó, els 100 quilos, a 29 p~
:tes tnt l'OUiott ~es d:: l1 Pks UHrllC. de la. !runllla a nque.stn obra de for-

Onll,
100 quilos, a 16 ptes.
l:t:O lndlv.duals. UU'rer Nl.ra Uuua rnactó, que ha de pOrtar n cap l'es- l--------------------------~-:;
~::~r;n;n~r~;~;·;·~;~;;··~!O;·;o;~~B;o;'o~,.~~;;·~r;o~c;o;r~r~;'~8;o;;IA;n~Q~5:·07~;~;";·~~~n~n;c~::~~~C:I~:m:da~
, ~t:ls;;l:OO~q~U1;l;os;,~n:;4:1:'60;;p~t:eL==~~:
. o:l~l;;n;ú:m;:;1n;:;l;~;R;;~;~;~;;;l;el:;7;H;7:1;'2~~:::.;:;;;::;;:;:;;;;;;;:::;;;;::;:;:;::;::::::::::::::::;::::;:;:;::::::::::::::::~::---~·~
els

Obrer català cons_cierit: el teu diari es u~ HUMANrrA'f
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la humèllllfat

"'vertDRES, t7 DE DESEMBRE DEL 1"1
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LES LLETRES

cPETER PAN Y WENDY»,
DE J. M. BARRIE
Traducció de Marià Manent
(Editorial Joventut, S. A.)
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Individualisme
u

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO

• • •

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

Un coUega del matí insereix la /<r
to dels-segon& ell-artistes i depen-

Epoca de transició

El debat sobre individualisme 1 co-

l

-Si totes les dones fessin com ;o
-ettiva una noia de la casa- no
caldria di.scutir tant. Fa temp& que
he prescindit de les mitgu...

6

Comunisme

I

munisme fou el debat magne del
congrés de Paris 1 el sostingueren
rescriptor &Oclalment més indiVlduallsta i l'escriptor personalment més
comunista de Prança: Gide 1 Malraux.
Gide preté coontlnuar essent pro•
fundament individua.ll.sta en ple assentiment comunista i amb l'ajuda
mateixa del comunlsmet. e ... La literatura no té, o almenys, no ho. d'ésser solament un espill. Fins ara. la.
literatura de la U. R. s. s. s'ha acontentat poc més o menys essent a.ixòJ.
«Ha de fer més: he. d'ajudar que
es des~rengul 1 formi l'home nou. En
la. SOCJetat capitalista, la literatura n.lk» no pot ésser un somniador?
ha d'ésser d'opoSició; l'escriptor no Digueu-nos, ¿en què pensa el dia del
pet combregar amb els de la. seva seu descans, mirant el rtu rissat
classe, però la veritat és que tampoc pel vent? ¿Es que un sergent és inno pot combreg~· amb el poble men- capaç d'esdevenir gelós, astuciós,
tre aquest no canvir, com. s'ha de fer trist? Es pot donar el cas que un
que canviï. L'escriptor no pot ter més fonedor perdi la seva filla, 1 és un
que dlrlglr-se al lector desconegut error consagrar vint pàgines a. la
futur i tenir la seguretat de trobar-lo descripció de les noves màquinesquan ell, l'autor, hagi arribat en sl útils, i a aquest esdeveniment dues
cal que té de més profund 1 irreduc- 11n1es pelades com una inscripció al
tiblement hwnàJ. A la U. R. s. s. el registre civil ...t cEls nostres obrers
cas no és el mateix: l'escriptor pot són homes vivents, pensen, lliuten,
entrar en ccomunló directa amb els estimen, s'abracen, llegeixen lllbres,
seus lectors». No ha de navegar con- somien, 1, de vegades, els vénen
tra el corrent. Això presenta també idees estranyes, o s'engeloseixen,
els seWI perills, perquè l'obra d'art breument, viuen. I s'assemblen tan
suposa una. «reSiStència vençuda». poc als obrers de xoc, clàssics dels
«... En tota obra d'art duradora és nostres 111bres, com llurs avantpasa dir, susceptible de satisfer a~tits sats, oprimits 1 malaurats, s'assemr enovellats, hi ha més 1 millor que blen als pastors galants de les passimples respostes a les necessltats torals. La burgesia assenyala als seWI
momentànies d'una. classe de gent 1 autors aquest imperatiu socJa.l: did'una època».
verUr o fer oblidar el desastre ineviEn el nostre lamentable Occident table, amb l'ajuda d 'angoixes Imagi«es corre el risc que les qüestions nàries. Ben diferent és l'imperatiu
socials es sobreposin durant cert social que ens designa la nostra s<r
temps a totes les altre1 - no és a~ cietat. Nosaltres escrivim els nostres
cap manera que ens semblln més in- llibres per a ajudar els nostres cateressants que totes les altres - marades a construir el paisll. cMal
però l'estat de la cultura depe~ es- ni enlloc, els escriptors no han estretament de l'estat de la. societat 1 tat en situació semblant a la nostra.
l'amor per la cultura és el que ens Arreu on anem, a la tàbrica, al tafa dir: mentre la societat sigui el ller, al ckolkhos», a la mina, pertot
que encara és, la nostra primera arreu som acollits amb amor I, sopreocupació ha d'ésser canviar-la. bretot, amb esperança. Hom espera
Avui, tota la. nostra simpatia, tot el de nosaltres grans coses que són innostre desig i tota Ja nostra necessi- dispensables a tots els homes. El lltat de comunió van vers una huma- terat burgès podrà escriure mllior o
nitat oprimida, contrafeta. i so!rent. pitjor, cap canvi, però, no es proPerò no puc admetre que l'home dei- duirà en el pais, només alguns c<r
xl d'interessar-nos quan cessa de te- n eixedors diran: a.lxò està mllior 1
nir fam., de sofrir i de sentir-se oprt. això no està tan bé ... Però nosaltres,
mit. Em nego a admetre que mere1x1 amb els n05tres llibres, modifiquem
la. nostra simpatia només en estat la. vida; és això el que augmenta la.
miserable». - Al contrari, Gide, el nostra responsabilitat ...» ci no es
que cerca en el comunisme, es él que cregués que nosaltres reneguem l'heha. cercat en tot, tota la seva vida: rència del passat. No som ni uns
escites ni uns perdularis. Són, per
l'home nou i superior.
El problema de com obtenir-lo no contra, els nazis els que creuen Beil'ha tractat Gide en el seu discurs i ne, mentre que els nostres joves essegueix plantejat dintre del comu- criptors segueixen a Tutxev, que fou
nisme. No ja. l'oposició entre indivi- monàrquic i censor del Govern del
dualisme 1 comunlsme-<¡ue, és clar, tsar...»
Josep SOL
només existeix quan es planteja falsament, - sinó l'oposició entre individu i humanitat planteja malament el problema. No existeix tal
En veure per l es cantonade& una
oposició. ¿Què és l'individu sinó humanitat? La qüestió està a saber carteUera que diu: «Benaventurat!
el3 lladreS», més à'un straperlista
~serva Corpus Barga.-st cadascú
s'unelX més a la. resta de la humani- ha. dit en veu alta:
-Pot&er que a l'últim hom ena artat tractant d'aprofundir-se i rec<r
nèixer-se o sortint fora de sl ¿Es ribarà a ter ju&tícia.
menys humana, per ventura, la. sole• • •
dat que la. societat? Resulta rar que
en la reunió de Parts, on tants escritors han parlat de la. societat, cap
Aquest és un primer actor i direcno hagi parlat de la solitud. Ningú tor, home d'aquells que en castellà
no sostindrà que l'home capficat en anomenen «redichoJ.
el problema del coneixement, està
una matinada, Uesta la /Unció de
més lluny de la. humanitat que els la nit, hom assaja, sota la &eva diassistents a un miting polftlc. l en r ecció una obra d'espectacle en la
un home qualsevol, ¿no és el més
'
'
humà, el més purament humà, el 1 qual intervenen molt& comparses.
que el fa. estar incòmode de vegades,
- ¡A ver! -ordena el director-.
tantes vegades, en companyia dels Formen Vdes. una circunferencia.
altres? Les clàssiques molèsties del
A Ze& tres de la matinada, la ge~
tracte humà, ¿no són antihumanes? metria devé un xic espesaa. Els ce>m-¿Serà, potser, dlficil I, en algun m<r
ment, impossible transmetre cpers~r parse& no es mouen.
nalmenb> el més humà? Quants h~
-¡Analfabetos!-torna a cridar a-mes, si sabessin parlar-se, no reco- queU-. ¿No sabéis que ctrcunferenneixerien que en el fons s'han sentit ela. es un circulo trazado alrededor
una mica estranys entre els altres d" su centro?
homes, entre els més afins i amb els ~
que han estat més units. S'han sen•
tit en fals. No han arribat mai a la
darrera velitat. Han estat Units al
un grup d'amic3 comenten en una
món per les dones, que són com una.
altra raça. I, per contra, en trabar- taula de cabaret, els recent~ debats
se sols, és quan s'han sentit centrats hagus a. França per 4 l aboljctd
1 veritables entre tots els homes. de les Ll1gues,

\~
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PETER PAN

Celebrem que «Editorial Joventut»
hagi volgut oferir-nos, en l'edició
meravellosa en què ho ha. fet (dintre
la mateixa collecció que «Rondalles
de Grimm.J, «Contes d'Andersen» 1
«Llibre de fadeS»), aquest llibre clàssic de la literatura infantil de tots
els paisos, amb les 1llustracions de
Mabel Lucie Atwell 1 en el català,
Jmpecable, de Marian Manent.
cPeter Pam - el coneixeu? - és
el noi que no volia créixer, el que
s'endú la Wendy volant, el que mana
a la seva ma., el que empaita sirenes
1 guanya els pirates... Era hora que
Peter Pan, el noi meravellós, parlés
en català als infants de Catalunya.
que ho deuen a Marian Lanent i a
«Editorial Joventut».
Peter Pan arriba enguany a Catalunya amb un vestit enlluernador,
l'edició d'aquest llibre, 1 els nostres
petits lectors, que hi faran amistat
de seguida, el coneixeran tal com és,
a través dels dibuixos vlvacissims
que lllustren de cap a cap el llibre
i de les làmines meravelloses a color
de Mabel Lucle Attwell, reproduïdes,
en aquest llibre, amb una tipografia
impecable.
Dintre la collecció d'cEls millors
contes pels millors lllustradors», «Peter Pam> s'arrenglera, amb tot el
prestigi, al costat de les «Rondalles
de Grimm», dels «Contes d'Andersem 1 del cL11bre de fades», que «Editorial Joventut» o!ereix com a gran
llibre de present als infants de Catalunya.
Encara enguany «El noi que no
volia créiXen, té dedicat el primer
dels «Llibres animats Joventut», que
és la. gran novetat d'enguany. Un
llibre desplegable, amb escenes retallades, que és mig escenari 1 mig
joguina.
LA

COL.LfCCIO POPULAR
QUE VOS ESPERAVEUa

tilb:lotua ~U[iO.òUita rontemporània
PEL MON
DE LES LLETRES

*

L'autor de eLa
Banderat - que suar&. hem pogut
veurtl al llenç - ha. llançat al mercat Wl nou llibre : «Verdum>>. Hom
diu que aquest llibre sobre la ciutat
heroica també serà portat al llenç.
M AC ORLAND. -

EUGENE LABICHE a la U. R. S.
S I El comP<Uògrat de la màxima

PQJ>uiarttat en els teatres on es culUva el cvaudevWe• de Paris, h6 estat interpretat t. un teatre de M05cou. L'obra escollida és Dolt-on le
dlre?t, canviat el tltnl, però, pel de:
tl4l. santedat del matrlmon!J La
manera brillant i joi051l de Labiche.
lntranscende~t. sembla que ha pla-JUt a M05cou.
TOLSTOI - Amb motiu del vint1-elnquè aniversari de la. seva mort
S'han reunit a la rasa on nasqué, a
Yasnaia Pollana una gran quantitat. d'eSCriptors soviètics en prova de
l'ecotd etern.

DE LA U. R. S S.
«Pilemes sobre el metro» és un ~
CUll de poemes d'UJUI. dotzeM de
I>Oetes soviètics en els quals canten
la Ma del treball i l'alegria dt- l'<r
~ra acomplt>rta SlmOJ• Tchikovanl
s un dels ,><>etes més coneguts de
:. Geòrgia SOVIètiCS. Ha publicat,
.rrerament: cLn sort de la República». Llibre consagrat a la lluita
reiolucionà.ris d( la Geòrgia. Un alir<! Poetrt sovtèUc. Monsa Djalil, ha
llUblicat un llibr~ dc !)(.emes. cJr he
~t. Pels anyc <tt treball I dt guerdviL Jo he prod!gnt la meva j<r
ventut a les nans rle les fàbriques
noves del meu ¡l8..s regunt-Jes amb
!Otes de la meva suon esrrlu en e1
,.tef~trt del seu llibre.
POETES

Aquest
~Ptor rus, el qu!ll gfludebt d'Una
1 lltJpularitat a la U. R. S. S., està
~!:llk·ant una nova novella, «L'últim
:a~ Atldêgués», a la revista Krassa Nov. Fadéev JC$Cr•u en aquesta
=~·activitat clanc'estina dels bOlCio
1 de Plotz W1 dels organitza..
~ del movl.ment. deb tranc-tiraliti& durant :·ocupació de la Slbèrt&
:::::: rus~ >lan1·r.

E e os

••
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LA MORT

DE L'OS
POEMA COREOGRAFIC
de

YENTURA
GASSOL
EXHAURIDA
LA PRlMERA EDICIO, HOM •-----._...;;;....,_
_ _ _ __
IMPRIMEIX ACT 1 VA-

MENT LA
SEGONA

Les Vides de
Tiberi i Caius Gt·at
La Revolució
Agrària a Roma
lú)APTACIO I PROLEG
de
MARIAN RUBIO
I TUDURI

e:"EXANORE FAIJEEit -

PUBLICACIONS REBUDES
LA YA, magazine modern. - Heus
ac1 un dels més reeixits esforços
editorials que s'han fet a. la nostra
ciutat en llengua castellana. De cap
manera no té aspecte provincial dlvagulstlc que sovint té allò que no
apareix a. Madrid. La qualitat, el
volum i la presentació, ultrapassen
el concepte habitual que hom té
d'aquesta mena d'i.Hustracions.
«Laya» ens l.mpressionà, d'antuvi
per la seva novissima portada, un
va-1·tot de riquesa, 1 segueix impressionant-nos en !ullejar les pàgines
de magnific paper couxé d'aquest
magazlne de gran luxe.
Desitgem a cLayat llarga vida 1
una continuïtat ascendent en ordre
a. la seva perfecció artistlca i tècnica.

• • •

BRISAS.- Amb una empenta en-

Una 1nterpretac10 del e d'octubre 1 una CJ'1Ul
Wçó d'h!atòrta. - Dtrl¡rlu lea "rostres comandu
a LUbreda Cata16nla, Rda.. Sa.Dt Pere, J. •
El Wbre ea .,.udrt a ~ote. lea WbreriN I a
la Redacció d.e LA HUMANITAT. - L'autor
11eat1na el8 procluc:tee de l'obra a fUl.t bellt-

tlc..

Els divuit obrers i vint-iquatre més <46 setm.).
Els divuit obrers 1 vint-iquatre més (47 sem.).
Els divuit obrers 1 vint-i·
quatre més (47 setm.).
Els divuit obrers i vint-iquatre més (48 setm.).
Els divuit obrers (49 setmana>, donatius extraordinaris Nadal ... ...
UN GRUP D'AMICS CA-

TALANS:
M. B., a la memòria del
seu germà ........... .
Miguel Prats .. . .. . ... .. •
A la. memòria de Macià.
Concepció Viiíals .. . .. . .. .
Concepció Vila. ... .. . ...
Trini Abelló .. . .. . .. . .. ,
Teresa VinaiXa .. • .. • ...
J. P ......•..• ••• ••• ••· ··•
Josep Brunet ... .. . ... ...
Carme Pintó ... •.• .. .
J. P . ................... ..
Camil O. Hortolà ....... ..
GRUP D'EMPLEATS
MUNICIPALS (10 vegada):
A. C ............. ..... . .. ;
A. R ..................... .

Artur Pèrez Valls ........ .
Jaume Esteve Santacana
Alfred Giralt .. . .. . .. . .. .
Amadeu Bernadó .. . ... .. .
Manuel Parés ... .. . ... .. .
Enric Sànchcz Roca. . .. .. •
Joan Fruns .............. .
F. G ..................... .

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

Carles Die .. . . .. .. . . ..
vejable i un èxit sempre creixent, M . N .............. ..
arriba al seu divuitè número aques- A. Jordà ............ . ..
ta elegant revista mensual, que ve a. G. O ............... .
entrellaçar dintre una garlanda. de R:tmon Pla ... .........
bon gust 1 d'exquisidesa la vida s<r Jaume Salvans... ... .. . ...
clal de Madrid, Barcelona, Palma ... Lluis Llaurador ... .. . . ..
El sumari del número que tenim da-- Mercè Guitart ... .. . . ..
vant respon gentilment a la slgnl- J Jaquima Coll ... ... . ... ..
flcació de tan acreditada r evista.
Josep Pià .............. .
• • •
CINE-STAR. - Es un magazlne Isidre Bastlis .. • ... •.. . ..
B. P ......................
cinematogràfic sorgit de les matei- Jaume
Puig ......... .. .
xes !onts que cBrisas». Dit això està Vicenç Bort
.. . .. . .. . .. . . ..
dlt tot quant a la seva perfecció I Ramon Vinyes...
... ... .,,
exceHència. L'edició de novembre é!,
G.V..................... .
sense dltlrambls, una meravella.
Narcls Barrera........ .
• • •
CATALUNYA. Revista d'Informa• Lluis Elias .. . .. • .. . . ..
Robert
..................
oló I expansió catalana. lluenos Al- Macià Pascual...
.. . .. . .. .
res. - Hem rebut el número setem- Rafael Lòpez ... ... ... .. .
bre-octubre d'aquest avantatjat por- F. M ......... . ........... .
tantveu de les Inquietuds artisti- Carme Riera .. . ... .. . .. .
ques 1 patriòtiques dels nostres ger- Llorenç Ramonet
.. . ... .. •
mans de la capital del Plata.
La seva primfilada direcció exccl- F. l.'.f. R ................
leix una vegada més a. donar-nos Ramon Matarrodona... .. •
un oferiment d'allò que és capaç de Antoni Grau .. . ... .. . .. •
produir l'ànima catalana, àdhuc trans N. N ..................... .
plantada. enllà de la mar. Cal re- Josep Maria Quintana.. .
gistrar la nota trista del traspàs Santiago Flgueras ... .. •
del senyor Ramon Canals, anl.mador Vicenç Riei'a . .. ... ... .. .
fins ara de cCatalunyaJ, al qual Antoni Bru .............. ;
aquesta dedica una sentida nota. ne- Plàcid Vidal ... ... ... .. .
crològica, a. la qual afegim el nos- Teresa. Bes .. . .. . . .. .. . .. •
tre més sincer condol.
x. x................... .. .
Enric Marti ............. ..
F. P ..................... .
Fèlix Gené ......... ..... .
Un republicà ... ... ... . ..
Romà. Vinyes ... ... .. . . ..
Felip Vall.major ... ... •..
Ezequiel VIgues ... .. . . ..
A. Guiu ..... ............ .
Ahir tingué lloc la inauguració de Francesc Fa bregat .. . . ..
cCotton Club», un cabaret muntat J. A ..................... .
J osep Alcrudo ... ... ... .. .
a l'estil de les cboltest d'Harlem.
En l'acte d'inauguració el director J. V ..................... .
senyor L. W. Ribes invità la. premsa Senén Vergés ........... .
bareelonlna. Amablement acompa- Vicenç Valls ... ... ... .. .
nyats pel gerent, senyor Parga, visi- C. M ..................... .
tàrem les dependències de la casa. Xavier Rodés ... .. . .. . . ..
Sobresurt la decoració, feta per l'ar- A. E......................
tista senyor Lluis Moles, el qual ha x. x ..................... .
fet unes pintures murals molt ade- F. Pèrez................ ..
quades a l'ambient.
Dues azafiistes... .. . .. . .. •
Veiem una pintura d"Ethel Witss, Al!red Oriol... ... .. . ... .. ,
la popular artista negra. També hi
ha pintures que representen Bill Ro- CALDES DE MONTBUI.
btnson, J05eph1ne Baker, etc. Harlem, el barri negre de No\·a York, CENTRE DEMOCRATIC
PROGRESSISTA .. .
és el tema de tota la decoració del
Pere Ventura ........ .
cabaret.
A la pista hi actuen diversos ar- Bartomeu Fàbregas .. .
tistes, entre els quals es fa remarcar Antoni Marti ........ .
Josep Masclans ......
el ballari Wllly.
En conjunt, un cabaret que és Francesc Manubens .. .
agradable d'estar-s'bl. Un troç d'Har- J . Masclans ... ... ... .. •
J. Calvo ................. .
1em a la nostra Barcelona.
Mitjà i am1cs .. . ... ... .. .
Francesc Cano .. . .. . •..
Francesc Masclans ......
Agnés Fru1tos 1 fills ..... .
Joan Bernades .. . . .. .. •
Jaume Ausió ... ... ... ...
J. Fonteu berta. .. • ... .. • •..

INAUGURACIO DE «COTTON»
CLUB OF HARLEM»

La mar i l'aire
*

Lòpcz ................... ..

Casanoves .............. .

Cos ................ ..
NOVES l\llLLORES EN EL SERVEI F.
Miquel Clapés .. . ... .. . . ..
uAffi FRANCE!, El'I!'TRE EUROPA I Bruslll ................. .
Al\IERICA DEL ::iUD
Collados ................. .
Ens comunica la Companyia A1r x. x. .................... .
France que, a partir del vinent diu- Mnsclans................. .
menge, dia 29, tots els seus correus F. E. Güells... ... ... ... .. .
Josep Bell.avlsta .........
Espanya-Amèrica del Sud 1 viceversa Pere
Amó .............. .
(Brasil, Uruguai, Argentina, Pam- Plàcid Pastor .. • .. • ... •..
gual, Xile, Peru 1 Bollvl.a), eran sanwuna.rta .. . ... .. . ... •..
enterament aui.i. o s1gul que l'avió A. Pons ... ......... ..... .
correu que sortirà de l3a.rcelona tot.s J . Fabres. ............... ..
els diumenges arribarà a Buenos •• Clivlllés .. . ... .. . . .. .. .
Aires els dimecres de la mateixa T. Badia ............... .. .
Anglà ................. .
setmana, 1 per altre costat. el que JA.. Figuerola...
.. . .. . .. . .. .
surt de Buen05 Aires el dissabte a J . Figuerola... .. • •.. .. . .. .
mitja nlt arrtba.rà tnmbé a Barce- Miquel Ca.Ivo .. . .. . .. . ...
lona el dimecres segticnt.
R. Sutries .............. .
L'Atlàntlc-Sud (3.100 quilòmetres), E. Roca ................. .

setrà travessat per nútjll. de &rll.Da

HA SORTIT

No poden
mancar
a cap
llar
d'esquerra

prestigi. Un bell aplec d'aquesta mede narracions constitueix el v~
lum de Maspons 1 Labros quP, amb
el titol cEl RondallaiJ:et, figure. a
la coHecció Antologia, de 1'Editorial
Barcino.
Llibres d'estrenes: antologies dels
clàssics catalans. - Els bOns llibres
d'estrenes ajunten l'a.menttat 1 la
tnstruccló, fenomen que s'esdevé òptimament en les bones seleccions dels
grans a.utors catalans. Esmentem
l'antologia de les cròniques catalanes
(Autors catalans antics, HlstoriO(t'~
fia) que figura entre les «Crestomaties Barcina», 1 les Pà.(inea escollides
de Ramon Llull, a cura. de Ramon
d'Alòs-Moner, de la cCoHecc!ó Popular», de la. mateixa editorial.

hidroavions dc mes de 20 tones, tipus
ccreu del Sud» 1 cSant05 Dumonu,
ta velocitat dels quals és de 200 qlUlòmet.res per hora. Aquestes gra.n.s
aeronaus Eera.D confiades a pilots
tan excel:!cnts com Mermoz, Gtvot,
RoUchon. Gulllaumet, e~
D'aquesta manera els usuart.a del
servei esmentat podran rebre respost.a a les seves lletrea &ls deu dies
d'haver-les dipositades a Barce!ont\.

Josep Serral... ... .. . ... •..
Abel ... ......... ......
B. Gay ................ ..
Taulats ............... .. .
Casabay6 .............. .
E. Font ................. .
J. Roca ................. .
J. Tura ................. .
Ramon Pobla. ... ... ... .. .
ld:. Casadesús ........... .
J. Torras...... ... ........ .
V. Glll'Cl.ll. ......... ......

J. C&sabayó .........
J . Sala

e

2

·-•

[J

28'-

l'-

0'50
0'20
0'30
0'50
0'60
0'60

l'-

28'- Malla .................... .
Ll. Puigdomènech ... . ..
Mtramanda ...... ........ .
28'Pasqual ..................
Francesc
Condal .. . . ..
28' Frederic Nebot... ... .. .
Abelard Montoliu... ... .. .
10'- Ll. Dachs ......... ..... .
J. Gregori ...............
J. Moya ..................
J. Miranda .............. .
Clapés ..................
10'- R. Farré ................. .
2'- A. Bach ................. .
1'- Pi ................... ..
1'- Corominas .. . .. . .. •
1'- J. Picañol .............. .
1'- J. A1merich... .. . .. . .. . .. .
3'- F. Camps .. . ........... .
6'- Lluis l\1art1 ............. ..
2'- J. Banlls .. ............... .
1'- J. Crusellas ........ .
2'- J Ventura .............. .
6'- E. Vilaburges .. . ... ... .. •
Cendra ..................
J. Bernadas... ... .. . .. .
M. Fossas .......... ..
J. Clapes..................
J. Vilaplana ... ... ... . ..
10'J. ClUTO ................. .
6'- Domènec Roca .. . .. . . .... .
5'- M. Arnó ...... ........ .
li'- J. Sar;tamaria ........ .
s·- P. Monterde . .. ... ... .. .
2'F. Mass1p ......... ......
6'- A. Cano...... ...... ..... .
2'- Martinez ..................
2'- J. Vifia.s ••• ••• ••• ••• •.••••
6'- E. Pastor ............. ..
2'- J. Sallent ............ .. .
2'- J. Baron ................. .
2'- J. Pelg ................. .
2'- J. Marés ................. .
2'- P. Villanueva. .. . .. . . ..
6'- Condal ............. ..
-4'- J. Bellavi.sta ... ... .. .
2'- J. Banús .............. .
2'- R. Comerma ........ .
2'- R. Busquet.s.. . . .. .. . . ..
2'- F. Blades ........... .
2'- F. Banús .......... ..
2'- J. Morera .......... ..
2'- J. Magi .............. .
2'- F. Sala .............. .
2'F. Clapés ........... .
6'- J. Torrades .............. .
2'- 1\.L Daura ...............
2'- Cruells ..................
2'- A. Font ................. .

c. cases ..................

2'- Zara ........... . .........
2'- S . Marià ........ . ........ .
2'- S. Ferré ................. .
2'- J. Bernades . .. .. • . .. .. • •..
2'- J. Busquets .............. .
2'R. Cortés ............ .... ..
2'- V. Devesa .............. .
2'- Solà ....................... .
2'2'- B. Solé ........ .
...
2' - Jaume Roura ...
2'- Jaume Marfà ... ... ... •..
2'2'2'2'2'2'-

2'-

6'3'2'3' -

2'2'2'2'2' 2'2'2'2'1'2'5'2'-

E. Vila. ...... ........... .

M. Hugue .............. .
r.a.aru Colo:ner .. . .. . ..... .
J. Ro1g ................. ;
Josep Serra .............. .
F1garola ........ . ....... ..
Joan Font .............. .
Recaptat. de més .. . .. . .. .
Aveli Subi.I'llua ........... .
Rosa. Ortuñ.o .. . .. . ... .. .
Josep Coll .............. .
J. Torras ...... ... ..... .
Climent Catajau .. . . .. .. .
Serra .................. .. .
Ausió .................... .
Carles Canals .. . .. . . .. . ..
Gabnel Banús ........... .
Qwrze Vila ............. ..
M ..~.tasclans.............. .
A. Canals .............. .
J. Torras Puigdomènec .. .
Ponsa .................... .
J. Mlquel ....... ..

25'1'-

1'-

6'1'1'1'-

1'7'0'50

0'50
0'50

Joan Graells ... ... .. ••••
Joan Riera <St. Guim)
Pere Corrales .. . .. . .. .
Pere Mart1 <St. Guim)
Francesc Bergadà... . ..
Joan Baró .. . .. . .. . .. .
Abdull Gavaldà .. . •..
Josep Vives... .. . ... ...
Francesc Montraveta.
Enric Herrera .. . ... ...
Angel Casals .. . .. . .. . . ..
Josep Casanellas ........ .
Un ferroviari .. . ... .. . .. .
J. F. T., deixeble d'en
Comorera... .. . .. . ... .. .
Francesc Pujaló .. . ... .. .
Josep Miró ............. ..
Pere Pont .. . .. . ... ... .. .
J. Casanellas ... .. . .. . .. .
J. a A ...................
Joaquim Llop ... ... ... .. .
Marti Salcedo ... .. • .. . ...
Jaume Ta.rra.gó... .. . ... . ..
Pere Carulla .. . .. . ... .. •
Josep Peiró .. . . . . .. • ... .. .
Manuel Salvadó ........;
J oan Solsona ............
J. F ......................
Ramon Casam.itjana ......
Un mestre ...............
Un mestre .. . .. . .. . .. • •..
Joan Ibàñez... .. . ... ... ...
Joan 'l'rullols .........
Delfi Bonjoc .. . .. . ... ...
Bartomeu Pont .. . ... . ..
J osep Solé .............. .
Jaume Clarll Figueras ...
Jaume Portella Ca.rboneU
J. D .... ............ ..... .
Joan Pomés... ... ... ... . ••
Jaume Magre .. . ... ... .. .
Ramon Comorera .........
Joaquim Corrales ........ .
Ventura. Fallp ...... , .... .
Ciprià Oriol... .. . ... ••. •••
Franc.e~:: Biscarrt ... ... .. .
Ciril Cos <Nalec) ........ .
Josep Vllalta (Torreser<r
na> .................. '"
X. X. (esquerrà) ... ... •..

I
1'- 1
2'50

Sabatés ......... ........ .
v. Casabayó .. . ... ... .. .
Bl.t·ba.................... .

2'-

3'...o4
8'- -.
2'....;
2'1'2'1'6'1'li'1'1'1'-.
1'0'IiO
2'1'1'1'-

P. E .......... ........... .

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

•

JUI

2'.-(

Ramon Curt ... ... ... ...
Joan Morell ... ... . ..
Marcelll Boladeru ...
Josep Rosic...............
Ramon Jové ........... .
Ramon Capell .. . ... ... .. .

0'15
0'50
0'60
0'50
0'60
0'60
0'50
1'-

Ptes.
A. Samsó .............. .
dents d'un dancinu de Lleida, afaB. Casadesús .. • .. . •.. .. •
Suma anterior ... .. . 180,253'10 Primo ..... ... ............ .
vorits per la Rifa.
Vicenç Sabatés... . .. ... .. •
Un simple cop d'ull és prou per a TIVISSA. Comitè Pr<r
•
Amnistia:
Daniel Cendra . .. . .. . .. . ..
donar-nos a entendr.:: que això d'ar0'50 T. Clapés ... ........... .
Carme Bodera ... .. . .. •
tistes, dependents i dancing, no pa&- Rafael
Brull 1 Brull..... .
0'25 A. Masclans .. . .. . ... .. •
n d'un eufemisme elegant,
E. S ..................... .¡
l'50 Moya .. .................. .
0'25 Argenú ............. ..
Josep Maria Cedó •••
¿Seria possible una humanitat en la.
•
•
•
1'
- M. Plcafíol .. . . .. .. . .. •
Jaume
Nadal
...
...
.
..
qual els homes sabeSSin parlar-se
0'25 E. Gareia ...............
Jaume Figueras ... .. .
tots uns a altres 1 no sabessin perA Anglaterra, enguanl/, han apa- M . C. 1 S .......... . ..
0'50 F. Rambia ............. ..
lar-se a si mateixos? Ara només res0'30 F. Fontserè.. . .. . .. . .. . . ..
ta preguntar-se si l'individualisme és regut 483 novelle& mt8 que l'anv Vicenç Bordera ... . ..
1'- F. Fuster ...... .......... ..
BaU Castellnou .. . •..
la manera de parlar-se 1 de veure's passat.
0'25 J. Gener .............. .
Perquè a Catalunlla apareguin en un Jaume Cavaller (Porró).
un mateix.
0'30 s. Massip ...............
4nl/ no paa 413, &tnó 83 novelles mi& Joan Chertó .. . . .. ... .. .
0'30 J. Estadella... ... ... ... .. .
Auvi ... ......... . ..
que l'anterior, caldrà el miracle que, Josep
•
3'- Tomfts Arderiu ..... ...... .
X. X ..................... .
durant aqueat, !'hagin produït aque- Josep Bordera .. . ... ... .. .
0'50 Josep Valls .............. .
e ... La n05tra literatura. peca d'u- Uel.
o·.s J. Tura ..•...•••••••.••••
Enric Figueras .. . .. . . .. . ..
na altra deformació- digué Illa Eh0'50
s. 1\!asa.ts... . .. .. • . .. .. . .. .
Rafael Cavaller ... .. . .. .
renburg al Congrés d'Escriptors s<r
Boy....................... .
Els divuit obrers 1 vint-1MISCEL-LANIA
vlètics, de Moscou. - I és que sovint
10'50 J. Riera ........... .
nou més (43 setmana).
només ens mostra. els homes en el
Mag! Gener ...............
Wbres d'estrenes: 11El ROJ>JaiW- Els divuit obrers i vint-italler o en la direcció d'un ckol- ren, do Mllspons. - Quan s'acosta.
10'50 J. Valls ................. .
nou més (44 setmana).
khOS» ... L'home es troba isolat de Nadal, hom torna a adona1-se que Els divuit obrers i vint-iA. Font ............ .... ..
tota la seva vida. ¿Perquè un «udar- les velles rondalles conserven tot llur
28'- F. Soler ............. ..
quatre més (45 setm.).

CERVERA:
Ramon Corrales .. . .. . ...
Francesc Casam:itjana
Francesc Regué .. . .. .
Josep Griñó ... ... . ..
Ramon Corbella .. • ... .. •
DeU! Bonet ... ... ... ... . ..
Jaume Casella, .........
Josep Ribera .. . ... ... .. •
Ric art Serra .. . .. . .. .
Miqut>l Ximènez ... . ..
Marius Escofet... .. • .. .
Francesc Pereta. .. . .. .
Joan Servet .. . .. . . ..

l'0'25
0'30
0'50
o'25
0'25
0'50
0'50
0'50
0'50
0'25

1'2'~:,
0 ,50

0 ,60
0 ,25
1~~g

0'25

1'-

1'-

a·-

1'2'-

1'1'1'-

r-

r~

r--

:r~

2'....;

1' -

2'1'1'-

r--

:r2':r-

2'1'-

0'25
:r~~g
2'.
r0 ,50
G'0,30
2'~
1
r0'
1'.....
1"~
l'25
,
2'0 ,25
1'15
00'20
1'0'50
.
0'50
0 25
0'60
Suma
i
segueix
•••
•••
180,945'05
0'50
2'0'60
0'25
0 '25
0'50
0'30
0'25
L'agent de policia Jasep Cuev~
0'25 veié uns individWI que l'infondlren
0'50 sospites, però, en anar a detenir-Joe,
1'aquests pujaren a l'Autòm.nlbus Ro0'30
0'50 ca. L'agent intentà pujar-hi t.am.W.
0'50 però relllscà 1 calgué.
S'esquela a passar, en aquells m,o.
0'50
0'50 ments, un a.utomòbU particular <tU•
0'50 ll passà pel damunt. Recollit, fou
0'50 traslladat al dispensari més pròxim
0'50
0'50 1 després a l'Hospital CUnlc.
0'50

o-20

Un agent de policia atropellat
per un automòbil

0'50

()'50

g:~

LES RENDES DEL TREBAll

0'60

Ha mort l'obrer que fou vio·
tima, abans d'ahir, d'un ao·
cident del treball

0'25
0'25
0'50
0'50
0'50
Gaspar Lloret, ferroviari, que tal
0'50 com diguüem en la nostra ed1c1ó
02'5
0'25 d'ahir, resultà · mb les dues cames
0'25 tfl!.ades a causa d'un accldent del
0'50 treball a la llnia de M. 8. A., morf
0'25 ahir, després de molts sofriments, en
0'50 una cl.lnica particular on havia estat
1'trasllndat.
1'Per ordre del jutge el cadàver del
0'60 malaguanyat Gaspar Lloret fou tra.
1'-

0'50 !lactat al dipòsit judicial de l'Hoepl.
1'- tal Clínic.
050
1'1' 0 '50

1'1'05
2'1'1'1' 0'50

1'1'1'35
1' -

Excursions i viatges
NO OBLIDEU
Autocars i Autoòmnibus

Ramon lnro

2'- L'organltzacll) més rormid.able d'au1'tocars de gran luxe Preus redmta.
0'50
Servei lm¡;ecable
1'1'0'25

[asanova. núm. 34 -Telèfon 347~2
Gran festival a l'Actuació
Valencianista d'Esquerra

6' 2'2'El ala de cap d 'any se celebrari
2' 1'- al domicili sxui (Aldana. li, entr.
2'- sol). una festa famlliar 1 un nun

1'- ball a. profit dels desvalguts absent&
1'En aquesta festa les senyoretes ...
1'- ran obsequiades amb valu05os p~
2' - sents, obsequi del nostre consoci en.
1'1'- tusiaste. valenciaxililta senyor E. Vt.
2'- f:enç ::ena.

1'0'50

0'50
1'0'50

r- I
0'50
0'50

0'50
5'0'50
3'-

0'50

la

1'-

VALVULA

0'50
0'25
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
1'0'50
0'4{)

1'-

0'50
1'0'25
1'0'50

0'50
C)K.)()

0'50
0'50
l'0'25
0'50
0'50
0'50
0'35
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OIVE NDRES, tT DE DESEMBRE

DEL lt¡¡

El conflicte italo-etiòpic

Cent mil ·etiòpics emprenen una ofensiva al Nord
Una informació italiana diu que els abissinis avancen cap a Dolo
o

-

La situació en els rronts ha estat encalmada uns dies --- EN ONZE MESOS HAN ESTAT
Els italians acusen els etiòpics d'utilitzar bales Dum-Dum, la PORTATS MES DE TRES·
qual cosa neguen els etiòpics --- En canvi, un periodista ame- CENTS MIL SOLDATS llAricà afirma que els italians les fan servir --- La Premsa an·
UANS A l'.AFRICA
glesa diu que per ara no hi haurà ampliació de les san- Han tornat a la Metròpoli
soldats segurament
cions
Els ex-combatents francesos han acordat oposar-se vint milmalalts
o ferits
P ort Said, 26. - Durant els últims
a una guerra amb Itàlia
sis dies, passaren pel canal de Suez
CENT MIL ETIOPICS HAN
EMPRES UNA OFENSIVA
AL NORD
Addis Abeba, 26. - Segons persist ents rumors .ebuts del front Nord,
a prop de 100.000 homes sota el comandament del Ras Kassa, han emprès una important ofensiva. contra.
els italians a la regió de Makalié 1
Gheralta.

LES BAIXES ITALIANES A
ADDIS ABBI
Asmara, 26. - S'ha declarat a
a questa ciutat, de font autoritzada,
que les perdues Italianes a la batalla d'Addis Abbl, fox:en de 7 morts
l 167 fer its de tropes peninsulars, 1
160 morts I 167 fer its, de forces L'l·
digenes.
Les pèrdues abissinies es calculen en 700 morts i 2.000 ferits.
EL CANVI DE TACTICA
DE LES TROPES ETIOPI•
QUES
Asmara, 26. - En els nous moviments de les forces etiops ¡¡'ha nu·
t at un canvi de tàctica, que sembla
confirmar l'augment d'oficials europeus inStructors. Els etiops, sense
abandonar totalment el sistema de
guerrilles que operen especialment "
la nit, hostilitzant constantment r:ls
llocs avançats italians, segueixen ara
procediments guerrers mOderns, a
la qual cosa coadjuva la gran quant itat d'armes 1 municions que reben
constantment. El nombre de metralladores lleugueres i de lloc ha augmentat considerablement. Tot això
ta preveure que els pròxims combats han de prendre un caràcter
ben distint del que han tingut fins
ara.
EL COMUNICAT OFICIAL
ITALIA PARLA D'AVANÇ
PEL rAKAZZE
Roma, 26, - El comunicat oficial
número 80, sobre les operacions a
Africa Oriental, facilitat pel Minist eri de Propaganda, declara que un
grup de guerrers abissinis, que int entaven descendir a les planúries
de Danald.l, foren rebutjats per tropes nadlues italianes. Els abissinis
a bandonaren 5 morts i 6 ferits.
Afegeix que les forces de recone1·
xement del Takazze no troben resis·
t èncla ' que l'aviació del front Sud
ha bombardejat una concentració
ablssinta. entre Daua i Doria.

de Madera, és evident que els abiSSi-

LA PREIIISA I TALIANA DE·
FENSA
LA
SOLIDARITAT
FRANCO-ITALIANA

nis hauran passat pel terreny brità-

nic del Kenya.»
ELS ITALIANS VOLEN SD·
BRE DA GABUR PERD ND
LLANCEN BO MBES
Addis Abeba, 26. - Not1c1es de Dagabur informen que dos aeroplans
italians de reconeixement han volat
sobre l'esmentada població sense
llançar bombes. L'artilleria antiaèria
ablssinta ha disparat contra els aparells i, segons sembla, han aconseguit tocar tm dels av1ons, que s'ha
vist obligat a aterrar al sud de la
població. Afegeixen que els tripulants h an estat fets presoners i han
destruït l'avió.
Notícies del front informen que els
combats conttnuen, però no es con · ;;t cap detall.

Les sancions
EL PRlNCEP DE PIMlONT
I EL SANT PARE S'HAN
ADREÇAT A ANGLATERRA L'UN, I A LAVAL L'ALTRE, I HAN FET NOTAR
ELS PERILLS INTERIORS
PER A ITALIA D'UNA l\IALA LIQUIDACIO DE LA
GUERRA
Paris, 26. - «L'Oeuvre>> es fa r essò
de les reserves que comencen a formular els periòdics francesos més
italianòfils arran del desenvolupament dels esdeveniments i explica
aquest canvi com segueix:
«S'assegura que el príncep de
Piamont, hereu d'Itàlia, ha fet saber
a Londres -precisant més, al propi
rel Jordi V- per mediació d'una
altra cort europea, que si no es
facilitava la liquidació d'una expedició militar mal entesa, ocorreria a
Itàlia una veritable catàstrofe interior. Monsenyor Maglione, en nom
del Papa, sembla que ha donat al
senyor Laval el mateix avis. Anotem
simplement 1 objectivament que Ja
comunicació del princep de Piamot.t
no sembla haver orientat a la po.
litica anglesa en el sentit que ell
esperavp1>,

Roma, 26. - ell Messaggerot defensa
calorosament el manteniment de la solldarltat franco-Italiana 1 dlu respecte a
això:

diversos vaixells mercants italians,
els quals transportaren 37 avions
«Caproni», tipus gegant de bombardeig; 7.463 tones de bOmbes incendiàries i 704 tones de municions. Durant el me de novembre travessaren
el canal 56 vaixells italians amb dl·
recció a E.. trea i conduïren 38.000
homes, entre oficials, sergents i soldats. Des de gener fins novembre
han estat transportats amb destl a
l'Africa Oriental més de 300.000 soldats. De febrer a finals del passat
mes, han retornat a Itàlia 20.000 soldats.

«!.'amistat entre Itàlia 1 França és un
!et històric més que una posició diplomàtica, 1 la solldarltat d'aquests dos
paisos és una condlcló d'equ1llbr1 no
solament polltlc, sinó espiritual d'Eu·
ropa.
No hi ha hagut esdeveniments decisius
per a la sort de l'Europa contemporània
en els quals França 1 ltàUa no s'hagin
trobat veïnes I solidàries. No hl ha ha·
gut !nlclatlves de gran abast que s'hagin
portat a cap sense el concurs de les
dues nacloDll que tenen el segell d'un
origen comú 1 d'una mateixa noblesa.
Aquesta tradició mal no s'ha lnterrom·
put 1 quan els esdeveniments sembla·
ven desenrotllar-se d'altra manera, els
Ginebra, 26. - El secretari de la
corrents populars han tallat tots els
obstacles 1 han provocat les revlslon.s S. de N. ha rebut una protesta del
contr11 l'acusació
que han anllat les antltesls que destor• Govern abissini
d'Itàlia sobre que les 1oces etiòpibaven la llluro expaDllló de la vlda.

U~LITZEN

BALES DUM-DUM,
ELS ETIOPICS?

oues empren bales cdum-dwn».
ELS EX-C O l\l B A T EN T S
FRANCESOS CONTRA UNA
GUERRA Al\lB !TALlA
Paris, 26. - Revesteix veritable
importància els acords adoptats en
¡la seva última reunió per l'Oficina
Federal de Ja Unió Nacional de Combatents. Diu textulament abd:
«Vivament emocionat davpnt les
declaracions extremadament greus
fetes en la sessió del divendres de
la Cambra dels Comuns, en les quals
es despren que no es troba exclosa
tota possibUitat de guerra, i encara
més alarmat davant les proclames
•L<ades pels homes polítics per unanimitat en ocasió de la darr~ra reunió dels pt·esidents de grup; l'Ofl·
cina Nacional de la Unió Narlonal
de Combatents, es nega a deixar la
Unió com a còmplice muda dels
errors comesos que pJguiu couduid
a un conflicte armat.
Considera que és el seu deure i
constitueix un acte de lleialtat declarar solemnement, des d'ara, que
la Unió no deixarà córrer un sol
soldat francès el risc de morir en
una guerra fratricida contra Itàlia.
La defeilS3¡ dels textos que, durant
15 anys, no s'han respectat; la voluntat de salvaguardar eventualment
la pau de demà, acceptpnt o desencadenant una guerra immediata de
caràcter preventiva, no poden ésser
arguments suficients per a justlf1car una intervenció que la majoria
del poble francès considera com a
sacrílega. Mal no es podrà fer admetre a la generació del foc que
haurà de prendre les armes contra
els qUi hlln combatut al seu costat
sobre el territori de França, sigUin
anglesos o italians.
En conseqüència, queden avisades
les 9.046 seccions de la u. N. c.
perquè facin conèixer als elegits del
seu departament que els faran responsables dels esdeveniments que
puguin produir-se.
Tots els rnin1stres rebran ta comuntcacló d'aquest acord.»

ELS ETIO PI CS PROVEN
DOCU ME NTALMENT QUE
ND ES CERT
Ginebra, 26. - En la protesta tramesa al Secretariat de la S . de N.
pel ministre de l'Exterior d'Ablsslnia,
contra l'acusació itnllana referent
al fet que els abisslni:; empren balea «dum-1um», es declara que la
dit& asserció italiana no és certa.
Hom afegeix que totes les municions
que Etiopia ba comprat a l'estranger
han necessitat una llicència d 'exportació 1 han travessat països que n'exigeixen l'examen.
I
UN
COR RESPONSAL
AM ERICA DI U QU E ELS
QU E LES U"l'ILIT ZEN SON
ELS ITALIANS
Paris, 26. - El corresponsal del
trNew York TribunJJ> Mr. Wells,
parlant de la protesta italiana contra l'ús de bales «dum-dum» per
part dels abissinis, telegrafia dient
~ue ha estat en contacte a Addis
Abeba amb mUers de soldats etiops,
I que en moltes ocasiona ha examinat les municions de què van proveïts. Declara. que no ha vist mai
bales «dum-dulll» a. pOder de soldats
abissinis. Dlu que. contràriament, ha
vtst fotografies I parlà amb el doctor Hockmann, americà., recentment mort, 1 diu que aquest doctor
ha tractat casos en elc; quals s•evid~nciava que els Italians empraven bales explosives.
Aquest corresponsal afegeix que
ba. recollit o. Addis Abeba l'oplnió
sobre que les coses van tan malament per als italians que recorren a
acusacions d'ús de bales «dum-dum»
per part dels abisslnis per tal de
justificar en el futur l'ús dels gasos.

LES SANCIONS NO S'AUG1\lENTARAN, DIU EL ctMOR·
NING P OSTu
Londres, 26. - El redactor diploLA SITUACIO DE LES TRO· màtic del «Morning Post» diu que
PES ETIOPIQUES S EGONS als cercles lodinencs ben informats
UN PERIODISTA ITALIA
no creuen que el conflicte italoRoma, 26. - un periodista italià abisslnia prengUi més amplitud.
t ramet des de Lugh Ferandi, locaConsideren que, pel moment, la
lltat de Ja Somalla Italiana ¡¡ituada tendència general és deixar les coses
a l'extrem Nord-oest d'aquesta regió, que segueixin el seu curs. Les san·
a pocs quilòmetres de la frontera clons actualment en vigor funcionen
amb Abissinta, la següent interes- regularment i s'estima que, pel mosant intormació:
ment, no és desitjable reforçar-les.
«Els abissinis continuen fent avan- O>nslderen que s'ha exagerat molt
car Jes seves avantguardes al sec- la importància sobre l'embargament
tor del riu J uba, el qual continua es- del petroli, perquè, donat l'estat acsent el més Lnteressant del front tual de les coses, resultaria gairebé
meridional.
impossible fer-ho efectiu.
Betlem, 26. - Als voltants de l'esLes prtncipals columnes del Ras
També es diu que la veritable presglésia construïda al lloc on nasqué
Desta, gendre del Negus són dues · sió que pot exercir-se sobre Itàlia
Jesucrist, i on tots els anys es ceUna d'elles posseeix les seves avan..:. és la de privar a aquest pals de
lebren grans cerimònies de comme'guardes a Amino, al marge dret del monedes estrangeres, sense les quals França despendrà mil set- moracló en els dies de Nadal, s'har iu Ganale-Do1'1a, gaire~>.! a una ter- no pot comprar les matèries primevien adoptat algunes precaucions
cera part de la carretera de Gobo- res. tals com el petroli el carbó i cents milions de franCS per davant el temor que els pelegrins
ru a Dolo, 1 l'altra colunma es tro- l'acer, que, no obstant: no li són
italians topessin amb els abisslnls.
ba a Salem!, al llarg del curs del prohibides.
augmentar l'aViaCiÓ de Sortosament no ha passat res i tots
riu riu Daua-Parma, a uns 20 quilòL'esmentat redactar diplomàtic
els actes s'han desenrotllat amb abmetres a l'Est de Malca Blssica. Els acaba dient que la tmposicló de l'em.
guerra
soluta normalltat.
guerrers,
dia,la s'amaguen bargament sobre el petroli condU1p .... ~ 26
La 0 arnbra h a aproHom s'ha adonat, amb tot, que
al bosc 1durant
s 0 bre toel
t en
a......
.
vegetació ria indubtablement a l risc que ja
l'amenaça d'una nova guerra, ha
que hi ha en gran quantitat a les corren els parsos sancionistes d'és· vat un crèdit de 1.700 milions de minvat quelcom l'alegria que el dia
voreres dels rius. El seu avanç el l ser objecte de represàlies ~litars francs per a augmentar les forces de la vigília de Nadal Nadal s'ad1
realitzen durant la nit.
per part d'Itàlia.
d'aviació dl,lrEint l'any 1936.
vertlen en aquesta població.
I
flnalment
hi
ha
una
tercera
ce>- ,_
lil!!~--~!l!"'!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;;;~!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!
l umna, menys important, que avanCi\ amb marxa cautelosa seguint; el
curs del riu Uebi Gestro. Aquestes
forces ja es troben en contacte amb
els nostres llocs avançats d'observació, mentre que le:¡ altres dues ce>lumnes majors es troben bastant
r etardades.
No crec que sigUi propagar un secret mil1tar dir que, s1 la columna
abissínia. que avança pel riu Daua
Panna intenta voltar Dolo, trobarà
tm potent dic italià des de Malca
Parma amb el Ganale Dòria. A més,
l'extrem de l'ala. esquerra itallana
està recolzada als confins de la Somàlla Italiana amb el territori brit ànic del Kenya.
A Madera, aeròdrom anglès del
Kenya, hi ha la carretera que segm <X la vora dreta. del riu Sonchino
runb freqüents guals per on passe~
nombroses caravanes de proveïment
que la colònia britànica tramet al
Ras Desta.
Les nostres esquadretes d'avions de
caça 1 reconeixement escometen aquestes caravans tant bon punt comencen a avançar ¡¡obre terreny abissini; PE'rò la marxa s'efectua, generalment, de nit, 1 l'obscuritat protegeix: el tràfic.
Ara resultarà interessant esperar
veure sl el Ras Desta té el deslg de
intentar atacar la ciutat itallana de
Lugh per occident creuant tma. ex- Al front ct.1 Tl&re a'etü. cs.enrotllant aque~ta d ... una gran batalla - potMr la prtmera aran batall&~ vetensió de terreny britànic del K&- ritable de la guerra d'Ablsslnla -. Ela ablsalnl• porten a terme una gran contraofensiva, ta qual dóna
n.va. El que és indubtable, que si les lloo a combats sagnants. En ta fo to velem un aviador ltaHà - Itàlia té una de IM eevea millors defen... en l'aviació - que prova Ja seva metralladora abans de volar ~ al front
nostres tropes són atacades per l'Est

I

La guerra d'Etiopia
a Betlem

tli'oto Key~tone.)

La situació interior de França
ES CELEBRA EL CONS ELL
DE MINISTR ES EN EL
QUAL S'HA PARLAT DE
POL ITICA INTERNACIO•
NAL I S' HA APROVAT LA
GESTIO DE LAVAL. ES SU·
POSA QUE HERRIOT FA·
RA UN DISCURS D'OPO•
SICIO A AQUESTA POLl•
TICA DAVANT LA CAM•
BRA
Paris, 26. - La reunió ministerial
que s'ha celebrat avUi a l'Elisse sota
la presidència de Mr. Lebrun, ha
durat solament 50 minuts. La major
part del Consell ha estat dedicat
a oir el senyor Laval que ha parlat
sobre la situacif· internacional, 1 ha
tractat dels últims esdeveniments
a Londres i Ginebra. Mr. Laval ha
defensat fortament la posició adop.
tada a Ginebra respecte al Govern
britànic.
En el comunicat oficial publicat
després del Consell no es fa referència àmplia del tractat; però se
sap que no hi ha hagut oposició a
la posició defensada per Laval.
No se sap, amb tot, l'actitud a.dop.
tada per Herriot, que amb freqüèn·
cia. ha criticat la politica exterior
d · Laval, però ha estat objecte de
molts comentaris el fet que Mr. Herrlot, després d'acabat el Consell hagi
celebrat una llarga conferència amb
el President de la República, Mr.
Lebrun.
Als cercles politic.; predomina la
impressió que Mr. Herriot vol parlar
en el seu nom contra Mr. Laval en
el debat sobre politica estrangera
que se celebrarà demà a la Cambra i que el President Lebrun ha
volgut fer ús de tota la seva influèn·
ela per a dissuadir Herriot del seu
propòsit, per tal de no compllcar
més la labor de Mr. Laval en les
presents circumstàncies.
Sembla que el Consell ha arribat
a la decisió d'acceptar l'opinió del
Senat en allò que es refereix al projecte de llei per a la dissolució dels
grups politics semimilitars. El Govern proposa que la dissolució podia
ésser declarada pels Tribunals, mentre que l'Alta Cambra manté que la
dissolució sigUi decretada pel President de la República, després d'oir
el Consell da mlnistres. Aquesta llei
serà debatuda a la Cambra la prbx:ima setmana.
«LE POP ULAtn Ell DIU QUE
ELS QUE HAN REAR MAT
AL EMANYA SON E LS
GRANS IN D USTRIALS
FRANCESOS
Paris, 26. - L'òrgan socialista cLe
Populatre» planteja el problema dels
armaments alemanys i escriu que
després d'una minuciosa investigació sobre els mitjans tndustrials amb
els quals compta Hitler per a tornar

a convertit: el Reich en un Estat
militar, ha pogut establir una lllst;~. en la qual figuren trenta-una societats franceses de les regions de
Meurthe 1 Moselle, Noselle, Normàndla i Anjou-Bretanya, que exporten
mtneral de ferro a Alemanya.
«Des del 1927 -diu l'esmentat periòdic -, aquestes societats han tramès a casa de Hitler 23.224.000 te>nes de mineral, Heus ad el que el
«führer» ha trobat en els seU$ esclops de Nadal, i que li ha estat
lliurat per aquells que bramen com
a boigs davant la idea que Alemanya pugui rearmar-se.»
LA CAMBRA DISCUTEIX
LA LLEI DE L'AU GMENT
DE TEMPS A FILES EN
RELACID AL REARMA·
MENT ALEMANY
Paris, 26. - En el curs del debat
sobre la llei de recrutament que ha
tingut lloc aquesta. tarda a la Cambra, el ministre de la Guerra, Mr.
Fabry demanà a la Cambra que ap:ovés urgentment el text de la llei
presentat pel Comitè corresponent i
es basà. en diversos arguments, entre els quals elperlil del rearmament
alemany, el qual, a judici del Ministre, fa indispensable la prolonga.
ció del temps del servei a les fUes.
Mr. Fabry descriu el rearmament
alemany com a molt important, com
públicament ha admès el mateix govern del Reich. Diu que la situac.:ió
no ha canviat des del juliol darrer,
quan el Govern Flandin adoptà mesures de precaució 1 diu que contra
els 800.000 homes d'Alemanya, França només disposa d'uns 400.000 com

a màxim.

Digué després que aquesta força
només pot ésser mantinguda si es
r edueix l'edat del comenament del
servei militar, sense arribar, però,
a menys de vint anys.
Mr. Fabry diu que el Govern refusaria totes les mocions encamina·
des a reduir la força dels efectius,
per sota del nombre esmentat ant-eriorment, afegint que, a. part de la
qüestió de reclutament, ell admet
que el Govern quedaria satisfet amb
què les forces de defensa. especialment les motoritzade.i, fossin excellents.
La Cambra ha tramès per últim
totes les esmenes al Comitè corresponent.
Abans d'aixecar la sessió, la Cambra acordà que la segona lectura de
la llei sobre dissolució de les orgar:..1tzac1ons semi-militars, tinença
dl'armes i abús de la llibertat de
premsa, tingUi lloc el dissabte a la
ta.rda 1 que el ::ebat prop de la po11tica exterior comenci demà a les tres
de la tarda.

La
·
s
ituació
a
Xina
del
Nord
,
es cada dia més pe.rillosa
EL GOVERN AUTONOM
D'HOPEI ES FORl\lALITZA
Pequin, 26. - Gyng-Yu-Keng, governador de l'Hopel Oriental ha anunciat la transformació del Consell
Autònom d'Hopei en Govern autònom d'Hopei amb caràcter perma·
nent 1 sòlid.
L'ESTAT DE GUERRA A
SHANGAI
Shanghal, 26. - S'ha proclamat
la llei marcial a Shanghal, Nanquin
1 Hankeu a conseqüència de les repetides manifestacions anttjaponeses
dels estudiants nacionalistes.
S'ha reemprès el servei ferroviari
sobre la llnia Nanqu1n-5hanghai,
després d'haver estat suspès durant
tres dies a causa de l'actitud dels
estudiants que ocupaven les estaclons.
ELS ESTUDIANTS S'APO·
DEREN DELS TRENS I A·
VANCEN CAP A NANQUIN
Shanghal, 26. - Segueixen les activitats patriòtiques dels estudiants
que s'han apoderat de diversos trens
i condueixen ells mateixos les locomotrius cap a NanqUÚl. Per aquests
esdeveniments han estat tramesos
importants contingents de tropes
per a detenir els estudiants.

cldent que va produir-se a la frontera, a Bulundersun, el dla 19 d'aquest mes.
En la nota s'exposen les circumstàncies de l'atac efectuat contra el
lloc de la frontera mongol per part
de 300 soldats mandxukuans, proveïts de 12 metralladores. En van
resultar morts quatre soldats mong ~ls 1 el comandant del lloc de frontera 1 els soldats manxús s'emportaren 10 persones mongols com a presoners.
L'incident va produir-se en ple territori mongol a vult quUòmetres de
la frontera. Els soldats manxús s'apoderaren de tot el que trobaren a
les tendes del lloc com farina, carn.
municions, etc.
La nota del cap del Govern mongol protesta enèrgicament «contra
l'acte inoït de realitzar tma. incursió
armada sobre el seu territori» 1 remarca que Mongòlla Exterior encara
no ha rebut cap resposta a la seva
proposició que sigUi creada una ComisSió mixta per a entendre en els
incidents de la frontera i adoptar
disposicions que els evitin en l'esdevenidor.
La nota acaba dient que «el Govern de Mandxukuo resta advertit
de les greus conseqüències que po.
drlen derivar de la repetició dels atacs de les tropes mandxú-japoneses
contra el territori de la Mongòlla
Exterior» i caurl t<>ta. la responsabilitat d'aquestes conseqüències sobre
so 1 su mnandxú.

LA P OLICIA BA RECUPERAT LES ESTACIONS DE
1\IANS DELS ESTUDIANTS
Shanghal, 26. - La Pollcla ha po.
gut expulsar de les estacions ferroELS J APONESOS DIUEN
vi.àries els estudiants nacionalistes,
QUE ELS ATACANTS F()..
que les ocupaven des de feia tres
REN ELS MONGOLS
dies.
Toquio,
26. - Segons notícies faciESCLATA UNA BO:\lBA
PROP DEL QUARTER GE· litades als centres oficials, la tlvanNERAL JAPONES A SIIAN· tor de relacions que exiSteix entre
el Manxukuo 1 la República de MonGBAI
Shanghai, 26. - Prop del quarter gòlla s'ha agreujat considerablement
general japonès ha fet explosió una a conseqüència d'l.llllJ incidents a la
bomba de gran poténcta. No han es- frontera.
Segons la versió japonesa un dest at detinguts els autors.
tacament mongol va portar a terme
EL GOVERN DE 1\IONG().. una incursió a territori del ManxuLlA DONA COJ.\IPTE D'UN kuo 1 es produí una topada en la
ATAC
DELS
SOLDATS qual resultaren morts tres japone1\IANXUS A UN DESTA· sos 1 un manxukuà.
CAl\I.ENT 1\IONGOL
ELS XINESOS AFm .'IEN
Moocou, 26. - El President del
TAl\lBE QUE FOREN ELS
Conselli ministre de Negocis EstranMANXURIANS ELS QUE
gers de la República de Mongòlla ha
VARE."'i" ATACAR ELS MONtramès al ministre de Negocis EsGOLS
trangers del Mandxukuo una extensa nota de protesta relativa a l'inNanquin, 26. - T ~s notfclea oue

--=
;ran
MaXU:

es tenen en aquesta capital a
de les topades registrades a la
0•
tera de Mongòlle, amb el
difereixen considerablement d uo
procedents d'origen japonès. e le,
La vers1ó xmesa d'aquests incld
declara que foren a conseqUèenu
d'una incursió efectuada a terr~le.
mongol per un nucli militar t1
Manxukuo sota el comandament
clals japonesos.
o.
S'afegeix, per altra part u
Japó està provocant MongÒU~ : ~
de justificar tma. invasió d'aquest
Pilis al qual tracta de convertir
pals autònom, sota la influència
ponesa.
a..
Es tem fonamentadament u
aquesta conducta provoqUi seri q e
incidents entre el Japó i la o. R.~
S. que té grllll8 interessos a Mo ·
gòlia.
n.

:el

r

Turq~ia augmentarà en 21

m1hons la seva aviació
Ankara, 26. - La. Cambra lla
aprovat avUi un crèdit especial da
21 milions de lliures turques per a
despeses de retorç de l'aviació lllllitar.

A

Suècia augmenten els
sense feina

Copenague, 26. - un importano
diari d'aquesta capital dóna la veu
d'alarma davant l'augment exper¡.
mentat en els obrers en atur forçó.s
danesos, la xifra dels quals ascendeix actualment a 120.000. La població de Dinarmaca té només 3.700.000
habitants.

El Govern anglès vol portar
a MacDonald a la Cambra
dels Comuns
Londres, 26. - S'aferma la creença que l'ex-president del Consell,
Rnmsay Mac Donald, serà adoptat
com a membre del Govern en lea
eleccions parcials de les eleccions escoceses que es celebraran per a tr().
bar un substltttt a un dels tres r&presentants de les Universitats d'Escòcia, el senyor Noel Skelton, qua
va morir el mes passat.
La seva adopció com a candidat
ha donat lloc a laborioses i secretes
negociacions i a una intensa resJs.
tèncla per part de diversos periòdics
conservadors d'Escòcia.
Ha influït favorablement a fal'or
de la causa de Ramsay Mac Donald
el desJg de l'actual Premler, senyor
Baldwin, de mantenir en el govem
a l'antic primer ministre,
Pel que fa referència al senyor
Malcoim Mac Donald. secretari d'F.stat per als dominis, un dels vençuts,
a:· I> el seu pare en 1es eleccions generals del novembre darrer, es diu
que figurarà entre els cinc candidats
possibles a la successió de slr Illll
Maspherson, del grup liberal de str
John Simon, que ha anunciat la seva
dimissió.
Hom creu que aquestes eleccions
es celebraran el gene. vinent I ea
creu que els Mac Donald, pare i !ili,
triomfaran rodran continuar, aixl.
al si del Govern.

La moda de cabells xamfaina
que volen fer portar a les
dones
Berlin, 26. - S'ha inaugurat una
interessant exposició del pentinat, en
la qual es llança la mOda dels cabells tenyits amb diversos colors, com
verd, roig, blau, taronja, violeta, etc.
També es llança la. moda del retorn
a les trenes llargues.
S'estableix igualment la moda de
intercalar entre els cabells un penjoll
postis de diversos colors, contrastant
amb el color natural del cabell.
Un dels models que més ha cridat
l'atenció ha estat una rossa plaU
amb postis.."<>s rojos tmats al \'Oltsnt
del cap.
El color dels cabells
coincidell
amb el del vestit.

Stalin condecora caps i oti·
ciats de la marina soviètica
Moscu, 26. - El dictador roig St~
Un acompanyat per vorochlloff, M
lotoff 1 Ordjonlkldze ha rebut en au·
diêncta. especial, al palau del ~~
lin, 280 caps 1 oficials de la mar~ls
de guerra soviètica entre els qu nJ
han estat repartides condecoracto la
do l'Ordre de Lenin, Ordre de oBandera Roja i el nou emblema b
noriflc.
tal'
Entre els condecorats cap 0 f'lad·
el cap de les forces navals de
la
nc,? Vlctoroff, el cap suprem~aU
Matina de Gperra soviètica, a gojaOrlo!! i els almiralls Galler i del
noff, caps respectius de les flotes
Mar Negre l del Bàltic.

L'actriu Zasu Pits anava
amb ta colia que acompa·
nyava Thelma Todd
Hollywood. 26. - :Mr. Groe~i;:.
chester, jutge que lnstrue~ de rac·
eles per tal d'aclarir la. mo
'l'odd.
triu cinematogràfica Thelma 'Illlr el
ha. declarat que ha pogut es-~.a aJllll
nom de la persona que fou \ la pit
aquella en el seu automòbil.
de la seva mort.
a rao1 jutge ha citat a decLarar va plllf
trtu zazu Pits, Ja qual !oraren Tbel·
del grup de quatre que mclopan\1Ult.
ma Todd i a la seva acoiil -
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Mentre les dretes, que no abandonen la pos· El front electoral d'esquerres
li nota anlle~a fon a~reta~a al 're~i~ent sibilitat d'entendre's amb el Gove~n,, mante- ~~Jt~;.rli~~~j .~~~ ~~~~;~~f;~~
,~II·ra
nen contacte amb tota mena d afinS, les
~~:~t!~ lad'jl=r~~~it:.:p;op~u;:
•
,
~e la ~eJU
ao;~à ~~~:m~~~c~~~~nçaran.
esquerres Van dec.ld.ldament a Ia formaCIO
del Front Popular
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Madrid, 26. - Segons sembla, les
peticions dels socialistes en la unió
j
1
d'esquerres, per a la unió en les que del c~ntrarl es faria el oc a

(Per SER VAND MEANA,
Capità d'Aviacló,)
S'ha comprovat l'existència de la
pota 8 nglesa tramesa a Espanya, referent a Ja coHaboracló mútua a la
Uediterrànla. L'escrit l'ha rebut el
president de la República, el qual,
d'acord amb la Constitució, decideix
elS afers de caràcter Internacional.
Qui!Ul serà la resposta? Sigui la que
sigui, representarà la posició d 'Espa!lj''ll, que, més enllà de les fronteres,
és Ja. \eu dels nostres governants.
u essèncla de la nota, ja ho diu la
prelllSa flancesa, és que Espanya
tu~rmonltzarà els seus desigs de pau
1 de neutrnlitat amb els compr omisos adquirits amb la Societat de les
Nacions
EL PERQUE DEL FRACAS
DE LA PROPOSICIO HOARE-LAVAL
Itàlia, que no na pogut conquerir
amb les armes les concessions que
figuraven en el tracassat projecte
a oare-Laval, es proposava aconseguir-les mitjançant la pressió que
exercisSin damunt Etlopla Anglaterra 1 França, les quals pe:. ésser frontereres s'hllvien de convertir en còmplices de l'agressor. Les opinions de
rrança l d~ Gran Bretanya no podien dar la seva conformitat a.
aquest acord I, després, la S. de N.,
amb l'article 10 del Pacte, que diu
que tots els seus membres tindran
garantida amb la defensa coHectiva
la integritat 1 la inviolabilitat de
uurs territoris. El mecanisme de Glne!lra i l'aplicació de sancions solament es poden aturar en els dos casos segUents:
Prlmer.-Quan l'agressor, per les
raons que siguin, desisteixi de l'empresa 1 evacuï el territori ocupat pels
seus exèrcits.
Segon. - En el cas que la victlma
de l'agressió, malgrat els auxilis de
la Societat de les Nacions, contracti
CC'ndlclons de pau amb el pals agressor.
Els esdeveniments l els fets no
s'han realitzat, 1 per això aquest
tractat, com elS altres que es confeccionin, fracassaran irremissiblement.
La Societat de les Necions no pot
a.ra n1 podrà mal abandonar el feble 1 recomperu:1r l'agressor. Seguiran, doncs, les sancions en progressió ascendent, fins arribar al bloqueig o on sigut.
LA VICTORIA ETIOPICA
ES ASSEGURADA PER LA
POLITICA
INTERNACIONAL
Tres graons ha de pujar Mussollnl

per arribar al triomf. El primer el
la Societat de les Nacions, o millor dit, ~1 fracàs d'aquest
organisme; el segon, vencent Anglaterra 1 el tercer conquerint Etlopla,
pam a pam amb l'empenta de l'exèrcit.
¿Es possible per a Itàlia, efectuar
ru:uest salt gegant!?
La situació actual de la política
internacional, contrària per complet
a la causa del dictador de Roma, assegura la vict~ria al poble abissini,
que representa en aquests moments
la raó, el dret i la justicia.
constitu ~ix

EL PERILl.. DE LES PLUGES
FA RETIRAR ELS EXERCITS
FEI }\J STES
Sl en l'època normal les tropes italianes no poden conservar les seves
posicions 1 van perdent terreny lentament, ¿què els ocorrerà el dia que
les pluges interceptin les comunicacions l els abissinis que les esperen
ataquin de ferm? Diuen que Badoglia ha comunicat a l'alt comandament italià '.1 t.:.1possibüitat de resistir en 1 època de les pluges 1 quelcom hi ha d'haver de cert quan l'estat etiòpic de l'Ogaden notifica que
el1, italíaLS s'estan retirant a noves
posicions.

CAL ESPERAR EL CON·
SELL DEL DIA 30
Madrid, 26. - C'-ontinua l'expectació pollt1ca, que no ha quedat acla-rida amb les manlfestaclons que ha
fet el senyor Portela Valladares després d'acabat el Consell de Minlstres celebrat aVUi a la Presidència,
port particular per a lots, on poden amarar avions 1 pertany a ia
familia Thompson, mlllonarls de Cleveland.
També es sap que Lindbergh volia
llogar la villa per a tres anys; però
que les negociacions no han acabat.

¿INAUGURARA LA LI NI A
REGULJ.:.R AERI A, EUROPA•
AMERICA, LINDBERGH'l
Nova York, 26. - Un periòdic llança. la noticia que Charles Lindbergh
passarà alguns mesos d'absolut descans a Anglaterra, l durant la pròxima. prlma.vera retornarà als Estats
Units per vla aèria tripulant l'avió que inauguri el projectat servei
regular aeri a través de l'Atlàntic
NOTICIES DE DARRERA septentrional,
amb sortida a Londres
HORA
l arribada a. Nova York, després
El missatge que el Negus ha adre- d'haver fet escales a Irlanda 1 Terç.. al poble d'Itàlia ha causat excel- ranova.
lent Impressió a la nació anglesa. A
l'esmentat manifest es demostra rodonament que els governants d'Abissmla, en tots els seus actes 1 en la
seva conducta, :,ón creditors del respecte i l'admiració de totes les naLA NEU DIFI CULTA LA
clons clvllitz.:l.c;;,
CIHCULACIO Df TRENS
Els comunicats itallans confirmen
Moscou, 26. - Des de 48 hores enla pèrdua de llurs posicions a vança- çà la capital soviètica es troba mades de la regió del Temblen, com terialment enteiT&da sota una capa
aixi mateix reconeixen que en les o- èe Deu, el gruix de la qual arriba
perncions d'Addi-Abbl sofriren 323 a 50 centlmetres. El !ort vent regbaixes entre oficials i soldats. ElS te- nant ha acumulat enormes quantilegrames d'.t.ddis Abeba asseguren tats de neu a ler. trinxeres del efrque les tropes de l'Emperador han roc9rrll, tot desorganitzant les coenvart els terrenys de l'Eritrea, i al municacions ferroviàries amb tota
mateix temps protesten contra les la regió.
autoritats tallancs per haver fet córTretze mll obrers amb 2.000 carer la noticia que els soldats abissi- mions treballen activament transnis empraven bales dun-<lun (això era portant la neu als afores de la ciulògic car s'ha de tenir en compte que tat.
els etiòpics no fabriquen municions,
El tràfic aeri ha quedat totalment
1<- adquireixen a. l'estranger). I jo suspès.
pregunto: ¿quina nació és capaç d'aVAIXELL~ -=:tt PER ILL A
firmar que ha !acUitat als etiòpics
les municions prohibides 1 quin pals
LA MAR CASPIA
Moscou, 26.
culte no féu el control?
Damunt la Mar
Càspia s'abat una forta tempesta..
<Pro!:tibida la reproducció.)
Han demanat auxili diversos vaixells
que es troben en lmmlr.Pnt perill de
naufragar. A socórrer-los han sortit els vaixells «Asla» t aMolodetz»,
però aquests s'han quedat encallats
pels glaços.
Per ara no es poden utllltzar
ni e.vtons ni hidroavions perquè la
vlolentd. tempesa 1 la lr.tensa boira.
paralitzen tota a.ctlvltat aèria.

Una gran tempesta
sobre Rússia

LAFUGIDA DE LINDBERGH
DELS ESTATS UNITS

AAMERICA DEL NORD ES COMET UN CRIM CADA 45 MINUTS
lindbergh volia arrencar una confessió a
Hauptmann en el moment d'ésser executat
LINDBERG FEU UNA VI-,
SITA SECRETA A HAUPTMAN
Nova York, 26. - A darrera hora
es declara que sl el coronel Lindberg
decidl marxar cap a Anglaterra fou
cedint a les reiterades instàncies de
la seva esposa.
El «Daily News» assegura que
Lindberg es guardava la intenció
d'arrencar personalment una suprema confessió a Bruno Hauptman, en
el precls moment d'asseure's aquest
a la cadira elèctrica.
Afegetx aquest periòdic que Lindberg abandonà aquest projecte desPrés d 'una visita secreta que fèu
al suposat autor del segr estament
I assassmat del seu flll.
EL CRIM A AM ERICA DEL
NORD
Nova York, 26. - La decisió adop.
tada pel coronel Llndberg d'expatriar-se amb la seva esposa i el seu
!lli per tal de preservar aquest dels
tkidnappers» 1 altres «gangsters» segueix atraient l'atenció de tota la
Premsa sobre els espantosos progres.
sos de la criminalitat dels Estats
Untts.
Segons les mes recents estadistiques ohcials existeixen actualment
• als Estats Units mès de 400.000 persones els recursos regulars de les
QUals es deriven de l'exercici del
Crim en totes les seves manifestacions
E:s calcula al territori dels Estats
Units que es comet un assassinat cada 45 minuts.
Les penitenciaries 1 presons nordamf.'rtcanes ocupen 140.000 persones
acusades di! crtms diversos.
E:l cap de la Policm dc Nova York
~i'oo'or Valentine, que disposa de
agents de policia ha demanat 2.400 homes de retorç.
a.r~ «attorney» general Cummings
~ ...a que la sltuactó ba arribat a
~s;,:n~~talmcnt intolerable. Diu que
··-ua del coronel Lindberg equijilJ.a una critica !ihumiliant» per a
US~1c1~ amcncana per la forma
~~ Que sca aplicades i r espectades
seves lleis als Estats Units.
ctNosaJtres ex1Jem als nostres pro~~ 1 mes gloriosos fills - ha afetJ - 1 sembla com sl els Estats
lan!ts fossin mcapaços de garantir
seguretat de la vida privada
~ug~ hauria d'ésser el primer privi~
dels ciutadans americans.»
~ majoria dels grans periòdica se~etxcu criticant obertament el sisI ~a dc lleis penals als Estats Nnits
Jaa manen que s'efectuí runa neteMal terrttorl nacional.
\Vase;tre alS cercles del Congrés, a
lll&ton, es discuteix oflciosa111
~~t la convemèncla de reforçar les
rcpresores dels segrestaments

;-

d'infants, tots els òrgans de la prem.
sa i l'opinió pública convenen que
Lindberg ha fet be de marxar encara que no oculta el seu ~gust
causat per la seva marxa.
LA FUGIDA DE LINDBERG
PROVOCARA UNA DISCUS810 AL CONGRES
Washington, 26. - S'espera que
la marxa del coronel Lindberg cap
a Europa, tindrà r epercusstons al
Congrés, quan aquest es reuneixi
el mes entrant. En les esmentades
sessions es discutiran lleis Imposant
severes penes als autors d'amenaces
per carta o paraula I altres adoptant
mesures contra el cnm molt més
enèrgiques que les que prescriuen
les actuals lleis.
LINDBERG CELEBRA EL
NADAL A BORD. DOL NA·
ClONAL
ALS
ESTATS
UNITS
Nova York, 26. - A les oficines
de la United States Lines, companyia. a la qual pertany el vaixell
«Amerlcan Importar», a bord del
qual viatja el coronel Llndberg, han
declarat que aquest l la seva familia han passat els Nadals en el
vaixell, puix que aquest, amb tot
I tenir una velocitat de 14 nusos
per hora, no podia arribar en terra.
anglesa abans d'aquells dies. El vaixell «Amencan Importou segueix la
ruta del Gran Circulo, efectuant habitualment la travessia en nou dies;
però les gran.s tempestes que es
desenrotllen per aquesta època a
l'Atlàntic Nord retarden sempre l'arribada dels vaixells a Anglaterra .
Afegeixen que el coronel Lindberg
portà amb ell un Arbre de Nadal
i tres grans Santa Clatt.s, per tal
de celebrar els Nadals a bord. La
premsa segueix comen~ant la sortida de l'aviador, que considera com
un esdeveniment de pena nacional.
S'atribueix al governador Hoffmann
de Nova Jersey, per l'actitud d 'aquest, molta culpa en la decisió
adoptada per l'aviador.
La marxa de Lindberg ha provocat una gran reacció popular con·
tra el suposat assa.ssl del fill d'aquell aviador, Richar Bruno Hautpman, assegurant la premsa que
aquest té complicats fora de la presó, que han contribuït amb les seves
amenaces a fer que Lindberg marxl d 'Amèrica.
¿S' ESTABLfRA A LA COSTA BLAVA L'AVI ADOR
AMERICA?
Nlça, 26. - Es sap de bona font
que l'aviador americà coronel Llndbergh, ha estat en negociacions per
a arrendar la cVllla Glòria», llltua<b a Cap Ferrat. La propietat té un

L'Acadèmia Francesa celebra una vetllada necrològica
a honor de Paul Bourget

Paris, 26. - L'Acadèmia Francesa
ha celebrat una sessió necrològica a
la memòria del seu degà Paul Bourget, l'elogi fúnebre del qual ha estat
fet per l'acadèmic Francesc Mairlac.
L'enterrament de Paul Bourget
tindrà lloc demà divendres.

Els comunistes grecs deportots pensen declarar la vaga
de la fam
Atenes, 26. - COe un corresponsal
particular). - Cent quaranta comunistes o considerats com a talS, i que
foren deportats pel Govern del genE>ral Condilys a l'illa de Santa Esutració, han manifestat el seu propòsit de declarar la vaga de la. fam.

Titulescu va a París per a
ultimar el Pacte comercial
'lucarest, 26. - El president del
Consell de Romania senyor Tatares.
co marxarà a Paris dintre de la primera quinzena del proper mes de gener per tal d'ultimar l'acord financer franco-nmanès del qual s'esperen certs avantatges per a la situació politica general.

Durant l'any 1935 s'han
publicat 16.110 llibres a
Anglaterra
L,mdres, 26. - Durant l'any en
ctll'S han vist la llum a. Anglaterra
16.110 111brcs. Aquesta xifra és la
més elevada assolida fins ara per
la producció literària anglesa.
Durant l'any 1934 foren editades
15.618 obres.
Es posa de relleu qu~ durant els
deu darrers anys el nombre de les
publicacions ha augmentat en un 22
per 100, que equival • més d'un 2 per
100 anual.

Sis comunistes alemanys detinguts per haver sabotejat
un discurs que Hitler pro·
nuncià l'any 1933
Berlin, 26. - La policia ha detingut sis autlcs membres del partit
comunista alemany, els quals són
acusats d'haver sabotejat el discurs
que pronuncià Hitler a Sttugart el
15 de febrer del 1933.
Aquest d!scur.; - el primer que
pronuncià Hitler com a canceller havia d'ésser rad~at a. tot Alemanya
i a l'estranger pE>r mitjà d'ones curtes, però uns desconeguts tallaren
els cables elèctrics 1 Impossibilitaren
la transmissió de la major part del
disrurs, la qual cosa c.ausà flrta sensació a Alemanya 1 a l'eslranger.

puix que, segons ha dit el cap deli fracàs seria rotund, 1 que triomfaGovern, tot 1:.:1. quedat pendent i rlen els elements més extremlsLes
esbossat per a una pròxima reunió d'aquella. regió.
ministerial que es celebrarà el 30 del
S'espera, doncs, amb gran interès
corrent mes.
a tots els centres polililca una deReneix l'activitat poutica 1 conti- clartlcló concreta del Govern sobre
nuen les reunions, entrevistes 1 trac- els punts següents: forma de substc:.. per a arribar a les diverses coa- utulr els Ajuntaments actuals, data
llcions electorals amiJ vista a les prò- de publicació del decret de dissoluxlmes eleccions.
ció de Corts i actitud del Govern
Els partits polítics. tant de dretes amb els partits de l'antic bloc, és
com d'esquerres o de centre, estaven a dir: sl persisteix en el seu primer
pendents de la resolució que adoptés pla de presentar candidats governaet Govern en ferm sobre la situació mentals de centr"• o sl està dlspodels Ajuntaments. Aquesta resolució sat a recolzar la reconstitució de
nn figura <.n la nota del Consell de l'antic bloc.
Ministres, 1 com que d'ella se n'ha
tractat al Consell, dóna a entendre
¿LES ESQUfRRES HAN
1<1. mateixa dilació de la reunió que
EXAMINAT LES CONCLU·
lcl. discussió ha estat llargr 1 que
SIONS PER .A LA COALI•
s'han confirmat les diferències que
CIO ELECTíJRAL'l
hom deia que existeixen sobre aquest
Madrid, 26. - Aquest migdia, a
particular en el :;1 del Govern.
les 12, s'han retmit eis Srs. Azaúa,
MartineT. Barrio 1 '3ànchez Roman
¡.UNA REUNIC MAURA• en el centre d'Estudis històrics 1 han
GIL ROBLES?
examinat les conclusions per a la
Prescindint d'això, els partits po- coalició electoral que el.:: ha enviat
litlcs actiVen els seus treballs. Hom el pRrtlt socialista.
parla d'ur.e. reunió que a\llr sostinEn surtir aqcestes pen:onalltats,
gueren els :senyors Gil Robles 1 MI- es mostraren reservades, car les requel Maura, en la qual sens dubte es entona ban cie continuar per a tract ractaria de la probable aliança que tar ael mateix temu.
h~ de portar a cap la Ceda amb alPer conducte particular hem potres partits més o menys afins. El gut saber que en la reunió s'ha exa-senyor Maura, disgustat per la so- minat el programa minlm dc coalilució donada a l'última crisi, sem· ció. Hom sap que els socialistes esbla apartat per complet de la poU- tableixen la coalició sota ll\ premisttca del Govern. l per aquesta causa ea prlmordi9.l d'una amnistia genere .. no tindria de particular que po- ral , que la representació de cangués arribar a un acord amb el se- didats sigui proporcional a la torça
nyor Gil Robles per a lluitar junts numèrica de cada partit c-Jlligat.
en alguna provincia en la qual ambdós partits comptin amb forces. Es
ELS PUNTS FONAMEN·
clar que el senyor Maura, donada la
TALS PER 1. LA COALICIO
seva posició dintre de la Republica,
ELECTORAL REPUBLICANO ·SOCIALJoTA
haurà de supeditar aquesta. allança
a la concreció qu:) la Ceda designi
Madrid, 26. - - · 1 periòdic de la
candldats amb !Uiació netament re- nit ha publicat la noticia que la
publlcana, sensJ ar....blguïtats, 1 ell- Comissió encarregada. per l'Executiminant de to'.l. candidatura entre ce- va del Partit Socialista, havla fet
distes 1 mauriste~ elements de fora lliurament al senyor Azaña d'un indel règim.
de;< en el qual consten les proposiclons del partit obrer per a la coaliES DONA COM A FETA LA ció electoral.
COALICIO REPUBLICANOAmb aquest motiu hem visitat el
SOCIALISTA
senyor Cordero, el qual, junt amb el
Per la sev.1 part, Azaña estudia senyor Jor '1 Slmeón Vldarte, !orma
les propostes dels socialistes per a part de la comissió.
l'anunciada aliança electoral, 1 aquesEl senyL!' Cordero, desmenti la note-: propostes seran estudiades tam- Ucla, puix que a ell no se li ha cobé pels senyors Sànchez Roman 1 municat rec ni, fins a la data, no se
Martinez Barrio. La Impressió domi- 11 ha indicat dia i hora per a visitar
nant entre socialistes l republicans el cap de l'esquerra republicana. I a
d esquerra és que la unió és un fet, major abundament, falten per desig.
solament penden de petits tràmits. nar el3 representants de la Unió GeJa. es parla d'algunes candidatures neral de Treballadors, els quals, en
du conjunció, especialment a Biscaia untó de l'Executiva del Partit, han
l Alava, provlncH• en les quals s'es- de fer lliurament del projecte de
menta el nom de futurs candidats, conjunció.
eli senyors Prlèto, Barcla, Azaña,
el contingut del document,
Zugazagoltia, Susaeta i algun altre. el Sobre
senyor Cordero guardà absoluta
Els elements dc Renovaclón~. Es- r eserva.
paúola també segueixen ami> la ma~~ que ha passat sembla que es reteixa activitat per ta: de formar candidatures el més àmplies possibles. dueix a una correspondència entre el
El bloc nacional presentarà candida- senyor Azaña i l'esmentada Comissió
tures a tot Espanya. Manca saber si En aquesta correspondència els repodrà estendre la coalició a tot Es- publicans, en principi, l sense perjudici de conèixer en el seu dia el ],.lropanya a cedistes 1 a agraris.
Segueix parlant-se també del Le- jecte, accepten la collaboració amb
ma de la publicació del decret de tc~J els partits obrers.
A tal respecte «La Llbertad» diu
dissolució 1 de la convocatòria ae
noves eleccions. No se sap encara, que el project ~ consta de dos punts
amb plena seguretat, sl el decret es concrets l comprèn des de l'amnistia.
publicarà a finals del corrent o a fins a la transformació e. fons dels
primers d'any, en el qual cas les organismes de l'Estat. A aquest proeleccions haurien de celebrar-se 11ls j ~te, aprovat per l'Executiva del Coseixanta dies, o sigui a flnala de mitè Nacional del Partit, falten afefebrer o pruners de març, o sl, com gir unes proposicions del Partit Codonen a entendre alguns, es podrà munista 1 de la Unió General de
trobar la fórruula convenient per a Treballadors.
s~pendre per trenta dies més les sct
sions de Corts, amb la. qual cosa el
decret de disSolució es publicaria a
finals de gener l les eleccions podrien tenir lloc a finals de març.
Ela qui defensen aquesta última s<>
lució creuen que es donaria un maMadrid, 24. - El cap del Govern
jor marge de temps al$ partits per
a la propagauda 1 per a la ultlmaciO passà el dia d'ahir a Gredos amb els
d'allances, 1 al matel.x temps es po- senyors Ventosa i Badia.
Sembla que la conversació sostindrien celebrar les eleccions en mlllor època que en febrer, ja que en guda per aquestes tres personalitats,
algunes regwns les condicions clima- girà entorn al problema poUtic d'ac.
tològiques no són les més a propò- tualltat 1 especialment a la pròxima
st~ per a celebrar eleccions en ple lluita electoral en relació amb la
hivern.
posició que ha de mantenir el GoConcretament no se sap per qui- vern amb les coalicions electorals
na decisió s'inclinarà el Govern, Ja que puguin formar--se.
que les declaracions del sen> or PorEl senyor Portels exposaria :rens
tela Valiadares són amblgUes, cosa dubte el seu criteri, ja conegut, de
aquesta que remarca les dllerènc1es formar un partit centre que manqJe hi ha dintre el Govern sobre el tingui l'equilibri de la Cambra.
particular.
Es possible que el senyor Ventosa
El cas és que el tema de major 1t fes observar el.i matisos i dificUlestudi 1 treball per a tots els ¡.¡ar- tats que això ocasionaria donada. la
ti ts polit!es és el de les aliances situació I l'actitud en què es troben
ele::torais. To:. els partits estan collocades les diferents forces de drecompletament convençuts amb la t,,, principalment aquelles que fins
llet electoral actual, prima excessiva f'\ poc temps fonnaren l'anomenat
a la majona, no és possible d'anar bloc governamental.
a unes elecciOns amb les forces oròPotser aquestes conversacions no
pies solament, perquè les sorpreses,
en aquest cas, .>odnen ésser del>Bgra- trigaran a reflectir-se en orientacions concretes en ordre al propòsit
dables 1 de ccnscqtiéncies fatals.
polltlc del Govern.
LA CEDA CERCA AJUTS
La Ceda tstà Cv.JSultan~ totes tes
seves orgamtzacions autònomes, cspecUI.lment .a valenciana, que comp..
ta. amb molta
rça, t le3 respostes
rebudes fins ara sembla que donen
majoria als que sostenen la tea!
que cal ampJ.ar les aliances fins a
les forces que formen part del GoMadrid, :.:s. - Els periodistes hao
vern. El senyor GU Robles no està preguntat al senyor Rahola sl en el
gaire disposat a formar aliances Consell s'havia tractat dels decrets
amb els partits actualment repre- relacionats amb t!'c.spas..«os a CatasenUits al Govern. Per tal de des- ll'r.ya, que havien estat anunciats
armar l'host111tl't del cap de la ce- en el Consell anterior.
da, els senyors Martlnez de Velasco
El senyor Rahola ha respost que
¡ Alvarez tMelquiades) estan dispo- pE'r la Importància dels as:;umptes
sats als sacrülcís que fossin neces- tractats al Consell no havien tingut
sart.s, ja que aquest:: dos creuen tle temps suficient 1 per això no pogué
gran importància comptar amb ra- exposar a 1:\ consideració delS seus
jut de la C'..edA. Melquiade:. Alvarez CI: mpanys ln qüest'<" dels traspassos..
considera que a Astúrie.;,, de no ar· Per tant, els exposarà a estudi en
rlbar-se a t:na ali.ança entre cedJs.. el pròldm Consell que es celebrarà
t~. llberalb demèk.:rates I radtcals, el el dia 30 d'aquezt mes.

CAP ALA CONSTITUCIO D'UN
PARTIT DE CENTRE?

pròximes eleccions. es concreten a
recabar per al SC"U. partit el SO per
100 de les actes. En la reunió d 'aquest mati sembla que les esquerres
s'han mostrat en principi disposatle.> a acceptar la proposició socialista. sl bé el senyor Martinez Barno hi ha !et e.Jgune~ objeccions. En
aquesta primera reunió s'ha tractat
solament de la possibilitat d'establir la coH.aboracló electoral amb els
pertlts obrers, l sobre aquest punt
es pot dir que s'ha arribat e. la.
conclusió que aquesta aliança pot
ésser un fet.
Eis acords seran esteblerts sobre
punts con::rets I clars, els quals es
faran públics, pe¡· tal que l'opinió els
coneix!, ensems que coneixl també
el programa electol'll.l 1 de Govern
de la coalició. En aq-..tests punts cons.'tarà. el compromís sobre que, per a
la realització dels esmentats acords,
entre els quals haurà de figurar en
pruner terme l'amnistia i determinades lleis de caràcter social, eis socialistes St)lament prestaran al Parlament l'ajut dels seus vots sense
una participació directa al Poder.
S'ha tractat d'altres aspectes, entre elis, el relatiu a la repJSlcló d'A·
juntaments, sense que sobre aquest
extrem hagi recaigut cap acord, ja.
que no és possible fins que el Govern assenyali el rumb que s'ha de
seguir. S'ha parlat de la. conveniència d'adoptar alguna actlfr.l.d sl, una

les
converses entre socialistes
representants de partits d'esquerra.
ELS COMITES DE «UNI ON
REPUBLICANA>> I DE al %4
QUIERDA REPUBLICANA»
ES REUNEIXEN
Madrid, 26 . _ Aquesta tarda s'han
reunit, als seus respectius domicilis,
els Comitès de «Unlón Republlcana» i «Izqulerda Republicana» per
tal de designar els seus respectiU&
representants.
El senyor Sànchez Romàn, d 'acord amb els seus amics politlcs, ja.
ha. designat 'lls sett.s.
Segurament aquesta mateixa nit
es participarà nl!l senyors Vldarte i
Cordero quines són les tres persones
que amb ells forn:aran el Comitè
electoral d'esquerra.
aHERALDO DE MADRI D»
DONA COM A FET/\ L'A•
LlANÇA
Madrid, 26. - «Heraldo de Ma.drld», comentant la unió d'esquerres,
dlu que, naturalment, es pot afirmar una vegada més que la unió
electoral de socialistes partits republicans d'escru.erra serà un te~
incontrovertible 1 indestructible. Ela
tre'>alls d'acoblamer.t de candidatures es potaran a més amb la màx1·
ma rapides:J. 1 amb elevat esperit de
ponderació 1 equlllbrL

Un manifest dels inteHectuals
d'adhesió al poble etiòpic
Madrid, 25. - Signat per TeòfU les pldieran ..er emancipados de una
Hernando, Antoni Machado, Ferran tirania.
de los Rlos, Angel Ossorlo i GallarCon asombro e in<Mgnación condo, Alvaro de Albornoz, Rafael de templamos que se quiere romper
Buen, Lluis Jlménez de Asua 1 Fre- ahora esta norma. y agredir al paia
derlc Garcla-Loroa, s'ha publicat el e',iope, s1n razón alguna, pretextenmanifest segUent d'adhesió al poble do que no se debe tolerar un Jrado
etiòpic:
de clvillzaclón inferior. Nunca seria
«Un movimlento internacional ac- esta razón suficlente para una intua. con vigor creclente en apoyo mo. vasión violenta y atropelladora. Mural del pueblo de Etlopla y en pro- cho menos puede serio cuando el
testa contra la vejaclón que le a- pueblo que Jo intenta no lo hace en
mcnaza. España, por su pape! pre-1 nombre de Ja llbertad, que el ha desponderante en la creación del Dere- tru!do y negado a todos los conciucho Internacional, por su tradlción dadanos, .slno invocando una neceslll.beral Y juridica, por Jas declara- dad! de expru.sión, que por lo visto
Clones condenatorll\.3 de la guerra que no sal>.! obtener sino a costa ajena
constan en su Constituoión, y por neTal actitud ~ intolerable. Nadi~
cesldad decorosa de responder a una tiene derecho a enriquecerse con dainvocaclón de humanidad, no pue- ño de otro ni
de3truir vldas, blede ser indiferente a aquella Iniciat!- nes e instituciones por el gusto de
va. La presente proclama es un lla.- ejercer una poll•lca Imperialista, armamiento a los hombres de buena bitrarla y dominadora, ni a destruir
voluntad.
con su espada una situaclón de culEl adelanto de los tiempos, las con- tt::ra, de derecho y de paz, que surqu~tas de la clen.cla Y terroríflcas en- gió como reparaclón de Ja última
senanzas de la última. guerra mun- guerra y con la asplraclón de que
dial, parecian garantlzar que, en ma- no hublese otra.
teria de polltlca. Internacional se ha.Los pueblos que presencian lmpabla. llegada, cuando menos, a. una sibles Ja rulna de Etlopia siembran
concluslón Indiscutible, que ningún la suya propla, porque po~ ldéntlcos
pueblo podria entromete~se con las motivos que se atropella hoy la nación
armas en la politlca intenor de otro, etiope, se atropellarà mafiana a cuala me.nos que la utillzase para fines qulera, de cualquler contlnente. Basagres.vos o que los propios naclona- tarà para ello, que el invasor se re.
pute màs fuerte que el lnvadido 1
que los demàs Estados lo presencien
con santa mdiferencla.
Españoles! Poner hoy vuestra
fuerza oral al lado de Abislnia es detender vuestro propio porvenlr, que
no debe estar vinculada màs que a
la razón, al derecho y a la paz. A·
bandonar el débll y al inocente es
(Ve de Ja primera pàgina.)
una conducta infame. Permitir, siLA REPARTIDORA lenciosos, un retroceso de la clvillEls alts càrrec:> vacants seran co- zaclón encarnada en Ginebra, es deberts per persones afectes a les que gradarse. Dejar que una vez mà.s,
estan representades al Govern. Per sln razón alguna, absolutamente nina això demà el senyor Portela Va- guna, corra sangre humana, se hunlladares es reunirà amb el senyor c:- · la economia y la cultura, SE'an
De Pablo Blanco, per tal de fer destruidos pueblos y quede nuevamente manclllada la Historia, es torels corresponents nomenaments.
pe, cruel y cobarde.
Invitamos a nuestros compatrloNO S'ACCEPTA LA DIMIStas para prestar apoyo a Etlopia y a.
810 DE SAMPER
El ~enyor Portela Valladares donà cualquler pueblo que pueda, en el
compte als seus companys de la di- presente o en el porvenlr, ver desoomissió que h apresentat del seu càr- nocldos sus derechos a la vida y a la
rec de President del Consell d'Es- llbertad.»
tat, el senyor Samper, per motius de
delicadesa, 1 el Consell acordà en
principi no admetre-U la dimissió.
Malgrat la negativa de tots els ministres, el Consell tingué indubtable
interès politlc l hi hagué discrepàncies de parers entre els diversos sectors que integren el Govern encara que el senyor Portela ValÍadares
Corunya, 26. - El Governador ha sigconfia en una solució harmònica de nat ela nomenamcnt.a de la nova oomLsaló
gestora provincial que demt. u
tots els problemes pendents, per a
la qual cosa tots els ministre~ hau- publicaran al ButlleU O!lclal, amb l'obque es puguin posesstonar amb raran de posar de la seva part tota Jecte
pidesa deia seus càrreca I assolir alxl que
1"- bona voluntat possible 1 ell per la cessi l'estat d'Inquietud 1mperant, doseva, cedint en aquells punts que nada la descomposició de la Comissió
ofereixen majors dificultats.
gestora que cessa. Tota ela gestora, excepte ela corresponents ala partits Judl·
MARTINEZ DE VELASCO clala de Corunya 1 Oalho, són alcaldes
NO ESTA
A
procedents d'elecció popular.
D' CORD AMB
Pel districte de Padron-Santlago han
PORTELA
estat designats Estallalau Pérez ArUnes,
Madrid, 26. - El senyor MarLinez ex-diputat provincial d'elecció poputar,
de Velasco, en el Consell d'avui ex- Se suposa que serl designat president
posà un criteri oposat al cap del de la Gestora. Pel dlatrlcte de FerratGovern quant a la publlcacló del de- Ortlguelra ha estat nomenat Josep FoJo,
eret de dissolució I convocatòria d 'e- alcalde d'Ortlguetra, amJc del senyor
lecclons. També es mostrà discon-1 Plta Romero. Per Arzua-Ordenes, Ramon
forme amb el criteri del cap del Go- Esplnelra, alcalde de Curtla. Per Noyavern de reposició d 'Aj tam t
1 Muros, Josep Fernandez, alcnlde de RI·
un
en s.
velra, ambdóe del partit Nacional RepuEl senyor Martinez de Velasco féu bllcà; Per Betanzo&-Puentedeume, Josep
una ventable OpOSició als propòsits coucelro, alcalde de cesures, de tendén·
del ¡¡enyor Portela Valladares, com eta e&que!Tista. Per Corunya-carvalho,
a únic ministre que a. l'actual Go- Joan Wonemburger, d'e¡¡querra. 1 oa.~par
vern representa una. força efectiva ArauJo, del Partit Nacional Republicà,
dintre 1 !ora del Parlament No ac- ambdós regidora per Corunya d'elecció
ceptà de cap de les ma
·
popular I Lluis Calvo, regidor per Car.
neres 1a re- valho, d'elecció popular E.• amic d'Emtposicló dels Ajuntaments com es pl'(). u Gonzàlez López.
posava el cap del Govern.
Quant a la publicació deis decrets,
creu que ha de retardar-se fins E:l Per «injúries>, adreçades a
31 de gener l durant aquest temps
don Alfonso
fer les gestions necessàries, inlciades
la. amb altres cap afins de dretes .Madrid, 26. - eLa Libf>I:ad.» dóna
que participaven a l'anterior bloc. compte que el senror Ferran CoEn dir alxò assenralam 1a Ceda, biàn 1 Fernàndez de Córdoba ha
per tal de trobar una. fórmula que presentat una querella contra dit
permeti una intelligència per a pre- periòdic, acusant-lo de suposades ln·
sentar-se unides a la pròxima lluita júrles dlngldes a don Alfons dc
electoral aquestes torces de dreta. Borbón.

EL CONSELL DE
MINISTRES D'AHIR

COM ES CONSTITUEIX LAco.
MISSIO GESTORA PROVINCIAL DECORUNYA

EL GOVERN ESTAVA MASSA
ENFEINAT PER ATRACTARDE
TRASPASSOS

•

LA HUMANITATJluita pels ideals_cata~a.ns .Lrepublicans
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DIVENDR ES, U

EL MOMENT POLIT lC

fli~UIX M~RfJ~DA DIHlRf U~~~fRH
'

Què pass ara d'aq ui a dilluns?
(Crònica del nostre redactor a Madrid, Alard Prats)
Madrid, 2'7. (1'20 matinada) (Per
telèfon). - La jornada d'avui ha es·
tat d 'intensa emoció política. L'expectació que havta. desvetllat el COnsell de ministres era justificad a. En
la reunió ministeria l s'hao plante jat
unr1. sèrie de problemes amorosam ent
treballats des del primer dia de
constltmr- se el Govern p er les extremes dretes 1 d'una manem especial per ls. Ced:1.. Un fi concret presideix aquests treballs en els quals
pa.rt1c1pa un extens sector que forma part del Govern. Provocar una
crisi per tal de veure la manera de
treure avantatge s al redós de les
seves incidències davant l'eventualitat immediata de les eleccions.
El parany per o. caçar la crisi ha·
via estat preparat. amb una cura ex·
quisida . S'havia ajornat en el moment d'afrontar els problemes en els
quals, necessària ment urgia que el
Govern, entengués . Mentresta nt,
però, en l'ombra, es pr eparava la maniobra. Els conjurats han anat al
Consell a. provocar la. decisió del senyor Portela. Valladares, enca.mlnada
a,_ marcar un criteri sobre aquells
problemes 1 sortir al pas d'ells amb
una afirmació de rodona disconformitat de manera. que el cap de Govern, es veiés UnpeH.it a. plantejar la
qüestló de conftança. davant el President de la República.
Una vegada més, el senyor Portela,
amb l'habilitat especial que el caracteritza d'ajornar situacions de resolució dificil, ha salvat la més greu
que en els actua.ls moments podia
presentar-se. Tot ha quedat ajornat
fins el Consell vinent que ha de celebrar·se el dia 30. L'interès que es
creia que tindria la jornada d'avui.
s'ha traslladat a la data esmentada ,
1 81Xi mateix les qüesW.ons que han
estat debatudes al COnsell de ministres. Descompt at l'acord sobre la
pròrroga de pressupostos per Decret,
queden en peu l'afer de la renovació de les COmissions gestores 1 el
relatiu a la data en la qual haurà.
d'ésser publicat el decret de dissolució de les Corts. Els arbitris que
se'ls ba ocorregut als consellers da·
vant la impassible actitud del senyor
Porteta, no deixen d'oferir aspectes
veritablem ent risibles que solament
en una. ment degenerad a pel caciquiSme 1 de vigèsima categoria. es
poden produir. Aquest procedime nt
automàtic pel que es pretén lliurar
els Ajuntame nts als metges, apo~
ca.ris secretaris municipal s o empleats subalterns dels municipis no
pot ésser considera t més que com
rma idea per a sainet. La decidida.
exclusió del mestre d'escola d'aqu~
tes bandes de cacics que hom pre-

tén muntar, ja no és certament res
que fa.cl riure, sinó signe revelador
del que representa per aquest conJunt de maqUiavels de via estreta.
La. participac ió que alguna ment
cultivada 1 alguna sensibillta t ciuta-dana en aquestes preteses ootrUs&ions. Això mateix pot aplicar·se a.l
procedime nt d'acord amb el qual es
tracta de governar transitòri ament
els ajuntame nts dels pobles importants 1 de les capitals de provincia.
Art del govern, aquells
consellers
confabula ts amb la. Ceda estimen el
Covern per r aó de la seva pròpia.
existència, ha. de prendre partit en
lA. batalla. electora.l en forma tan escandalosa i cinica que averganya ria
el mateix Romero Robledo.
El Front Popular d 'Esquerre$, es
un fet .. Aquesta mateiXa nit s'ha
donat un gran pas endavant quant
a la seva formació. Aquest fet és el
que produeiX un desvartelg de les
dretes i dels seus exponents a.l Govern, fins a tal punt, que llancen
projectes, la. realització dels quals
serien replicats per les esquerres de
manera poc corrent. L'exp~ició de
les pretension s dretistes portades al
Consell de ministres, ha o.clarit un
llarg procés de maniobres 1 d'intrigues a les quals precedeix sempre
l'amenaça. d>una implacable hosti·
litat que provoqui un conflicte. Però
no totes les intrigues han e::stat posades de manifest. Falten les que
giren entorn de les altes esferes
constituci onals amb la persistènc ia
de burinats contumaso s en Ja. feina
de donar consells 1 de suggerir conveniències, com per exemple la d 'una dis3oluc16 automàtica. de Jes
corts, davant l'acord de la. reforma
constitucional.
El acnyor Portela, d.esprés de tacllltar

que tot aquest mar de tons concitat
en contra seva transcendel .xl al p úbllc,
ha obttngut uns quants dlea de termlnl
perquè renexlon1 l'opJ.ntó pUblica 1
prendre temps per a poder actuar amb
certa Ulbertat. Podria molt ben ésser
que el greu problema potitlo que anun·
claven les dretes per il. avui, es plnnte·
gés en el consell vinent. Amb tot, tenim entès que serà molt dificll evttar
que surtt o. la cGnceta• el Decret do dissolució de corts 1 1.'\ convocatòr ia d.'eleccton.s perquó el pals d!gu.t la seva darrera pru"aUln. Perquè aquest fet es pro·
dueixl es donen dues dates; 1'1 1 el 2.
No seria tampoc estrany que el tet es
produ!s molt abans. En toJ. cas, el problema quedaria resolt canviant ela mi·
nistrcs dissidents. Als oontres politlcs no
es desca.rt8t lo. posslbuttat que els ccoHo.·
boradors:t del senyor Portela. li plantegin
el conructe aba.ns del Consell. El moment es dl!ic!l 1 tendeix ~ l'empitjorament.
Només hl ha una cosa clara 1 de pertus concrets: cEl Front Popular, que es
d.lspoaa a escombrar la bruticla acumulada damunt del pals.

El senyor. Escales, a Madrid

«No sòc polític, però desitjo que s'evitin
1es lluites entre partits afins» ··· ha dit
el Governador General de Catalunya
Madrid, 26.-Una E.ltra nota d'in- ¡ concretam ent els assumptes que em
terès politic l'ha donada avui l'arri- porten a. Madtid sense haver parlat
bada a Madrid del governado r ge- abans amb el cap del Govern i amb
neral de Catalunya , senyor Escales. el ml.nistre de Finances.
A aquest viatge hom li concedeiX
Ha acabat dient que pensa em·
més importància. que el d'unes sen- prendre el viatge de retorn a Bar·
zilles conferències amb el Govern celona demà. a la. nit.
per a. tractar d'assumpt es adminls• • •
t.ratlus relacionat s amb Catalunya .
Madrid, 2G. - El senyor Escales,
Es creu, pel contrari, que Ja. visita
té gran &bast polític, puix que fins una. vegada arribat a Madrid, fou
al cap del Govern, coneiXedor a preguntat per diversos periodistes
fons de 1.. politica de Catalunya. l sobre l'objecte del seu viatge, i dide les seves lluites i de la. situació gué que era simpleme nt per a com·
en què actualmen t es troba la re. plimentar el President de la Repú·
gió autònoms., han arribat queixes blica 1 celebrar unes entreviste s amb
de diversos partits i d'amics poll- els senyors Portela. 1 Chapaprie ta
tlcs del senyor Portela Valladares, dels quals r equerirà inspiració per
que entenen que en aquests mo- a l'exercici de la seva missió. Digué
ments la polltica a Catalunya t.S que no l::..a pagui complime ntar el
desenvolupa. en un senttt excesswa.- cap de l'Estat per trobar-se aquest
mcnt unilateral. Podria molt ben {', València.
Hom li preguntà si participav a
ésser que en les entreviste s que celebrin els senyors Portela Vallada- de' criteri del governador anterior
res 1 Escales es tractarà. de donu respecte a 19. convenièn cia d'una
a les organitz.'\cions polltiques 1 ad- intelligèn cia electoral de tota els
ministrati ves actuall 'ent constituï· elements de dretc. d'aquella regió,
des a Catalunya una mês gran am- ; concretam ent de la Lliga 1 de la
plitud. a ft que entrin a formar·ne CEDA, 1 el senyor Escales contestà.;
part altres elements, si no d'alguns
-No sóc polític, però he de dir
partits politics que es neguen a la que el meu desig és que per part de
cooperació, de persor.alit ats inde- tots s'evitin les lluitea entre els parpendents a fi que hi bagi el degut tits afins. El mn criteri és el del
contrapès, que a vul no existeix, a més absolut respecte a tots i el meu
judici dels que han exterioritz at les desig que per amor a Catalunya. i
queixes.
Espanya, s'evitin discòrdies.
EL SEIIYOM ESCALES , A
Referent de l'estat social de CaMA!JRID
talunya, dlgué que té la complexiAquest u.aLJ, en l'exprés de Barce- tat d'una regió de gran potència
onn, ha arribat a Madrid el gover industrial , amb extremism es inevinadar general de Catalunya 1 Presi- tables, que evidencien precisame nt
dent de la Generalita t. senyor Esca· aquesta p )tencialita t.
les, acompany at dels senyors Cases
L ' ENTREVI STA AMB EL
Bosch.
CAP DEL GOVERN
A la tar'.la hem parlat a.mb el seMadrid, 26. - A les l)is de la. tar·
nyor ~ca! es~ el q ' ens ha dit:
da arribi a la. PresidènC
-S'ha llanat una llran im.portàn- del Govern el qual no féuia el cap
manifea.

cll al meu VLatge a. Madrid, que no
obeeiX mes que a una cosa purament
protocolà.r ir.. f•ui.:: que, nomenat recentment governador gE:>neral de Ca~l unya l President de la GeneraU·
tat, be vingut a Madrid a agrair, en·
ca.ra que cixò no sigui protocolarl,
e! meu uomenam ent ai senyor President de :f' Repub!lca 1 al senyor
Presldent del CCnsell de ministres.
-No he ~gut veure S. !". perquè
anb mot.iu c!e Ja n:ort del seu nét
C'5 troba a ValèJ.cJa. He d entrevistar· me amo ,J Pr~dent del C'on~ell
1 amb el crJnist:·• d'Economia per
ta! de tractar d arer.c que mteressen
l..t. v1da soeid, p~litica. i econòmica
d · Catalunya..
-Us entrevistar.;. ... amb eJ ministre d'Instrucc io per a tractar d'M·
sumptes d." ensenyança a Catalunya ?
-No ho crec... Jo, almenys, no
tinc aquest prepòsit.
-Podeu dir·.• l ~ quins són els as·
sumptes que tleu de tractar amb els
senyors Porteta 1 Chapaf)rieta?
-No em :.embla correcte dir·VOS

tactons als periodiste s. Poca est.Qna
després arribà el senyor sots-secretari de Governació, senyor Echegu.
ren per t.al de despatxar amb el
senyor rortela.
Durant tres quarts d'hora estigué
conferenc iant amb el cap del Govern el president de la Generalit at
d~ Catalunyt. , el qual en acabar la
conversació amb el senyor Porteta
digué als periodistes que havia tingut nna entrevista molt agradable
amb el cap del Oovem.
-Quines impressions teniu?
-Complet ament satisfactòries, ja
que poder oonversar amb el senyor
Porteta, sempre es una satisfacció.
-¿Podeu dir-nos els assumptes
que heu traclat amb el cap del Govern?
-Naturalm ent, haL estat d'interès,
però no puc concretar-los sense fo rmar abans la meva composició de
lloc. Hem tractat amb amplitud de
diversos problemes. Després d'entrevistar-me amb el senyor Chapaprie t... us diré tot el que bl hagi.

LA RENUNCIA DEL SENYOR . L'entrevista Maura·
PRIETO BANCES
Gil Robles
El ministre d'Instrucció Pú· Maura no s'aliarà més que
blica lamenta que no hagi amb els que acceptin la Re·
pública i siguin gent honesta
acceptat la designació
Madrid, 26. - El ministre d'Instrucció Pública senyor Becerra, ha
manifestat que lamentava molt l'actitud del senyor Prieto Bances no
acceptant la designació que d'ell
s'havia fet per tal d'ocupar el càrrec de COmissari d 'Ensenyam ent a
catalunya , càrrec que havia. exercit,
amb slngular encert, en nna altra
etapa ministeria l.
A!egi el senyor Becerra que la
d1miss16 11 havia estat presentad a
amb caràcter irrevocable, però que
amb tot 1 això, donats els seus grans
coneixements 1 judicis encertats, procurarà. entrevistar-se amb el senyor
Prieto Bances amb el f1 de conèi·
xer la seva opinió prop de diversos
extrems r elacionats amb l'ensenyament a. Catalunya, àdhuc en allò
que es refereix a l'esmentad a Comissaria d'Ensenya ment 1 a la memòria. pr esenteda al Ministeri, obra
del senyor Prieto Bances, que jutj&
d,_ gran interès. En aquesta memò-rln. s'aborda també l'assumpte referent al Patronat Universitari~ 1 el
ministre desitja. conèixer l'opinió del
senyor Prieto Bances abans de reso!dre sobre el particular .
Parlant d'altres assumptes digué
el 6CDYOr Becerra que es proposa
visitar e.mb detenim ent l'Escola Na·
clonal die Sords-muts, l'Escola de
Cecs 1 el Teatre Maria Guerrero. Les
dues primeres institucions, per tal
d'apreciar si és cert que no estan
degudame nt acondiclonats els anor·
mals que es troben acollits en a-.
quests establiments, 1 quant al Teatre Maria C uerrero, per a apreciar
l'estat de les obres, puix que desit·
ja, a ésser possiblè', que s'lnaugUii el
pròxim mes dc març.

SAMPER, DESPRES DE LA
BAIXA DEL PARTIT RADICAL,
ES MANTINDRA COM AREPUBLICA INDEPENDENT
I creu que les baixes cursades fins avui, són 18 ó 20
Madrid, 26. - L'ex-president del
Consf'U. senyor Samper, referint-se
a 1& seva recent entrevista. amb el
senyor Portela, ha dit:
-No vaig anar-hi espontàni ament,
puix que el senyor Echeguren em
cridà a. casa meva. per telèfon 1 em
digué que tenia interès a. parlar amb
mi. Com que jo aleshores em ellsposava a sortir del meu domlcill, 11
vaig dir que a.nria jo al Ministeri.
Una vegada. alll, on es trobava també el senyor Hidalgo, valg parlar a
més a. més amb el se-nyor Portela, al
qual valg anunciar 1 explicar una
carta en la qual dimitia la presidèn·
cia del Consell d 'Estat. L'explicació
d'aquesta. actitud, és que havent-se 'm
encarrega t de dit lloc com a armat
al partit radical, en donar-me de bai·
xa d 'aquest, havia. de declinar per
delicadesa aquest honor. Per tant,
la dlm.issió no suposa~ com aixf bo
faig constar a la carta, oposició a.
l'actual Govern; és simplement un
cas de delicadesa.
Quant a la bain Jel partit radical, ja fa temps que alguns dels
membres d'aquell partit consideraven equivocada la politlca. que seguia el grup. /".ra bé, esperàvem que
es reunis el Consell Nacional Una
vegada. vist l'acord del Consell, he
cregut que no havia. de ter-hi res
a!.· . Es clar que ho he sentit molt,
per l'afecte al partit i p~·incipalment
per la meva. antlgú. i bona amista~
amb el senyor LPrroux. Aixf U ho he
expressat personalmen~.
No sé si són mo1ts els que s'han
separat. No he intervingu t en absolut en la separació dels altres, n.l
tan sols he canviat impressions
amb ells. Aix.i ts que no puc con,
cretar quantes són les baixes. He
sentit a dit que 18 ó 20. De moment
r.o m'inscric ~ cap grup politic
Em quedaré com a republicà inde..
pendent. Referent a les pròximes
eleccions. no acostumo a. fer pro..
nòS'"Jcs, sinó parlar de fet.s con
erets, 1 per tant, primer cal veure
el decret de dissolució.

Madrid, 26. - t . noticia de l'entrevts•
ta celebrada. ahir entre e ls senyora Maura 1 GU Robles, ba estat comentadls sl·
ma. Ambdós s'han mostrat reservats, 1
àdhuc el aenyor Gil Robles ba arrtbat
a d eementlt l'entrevf.&ta .
Sembla que el aenoyr on Roblea ha
tln&ut la. lntcla.tlva. de l'entrevista 1 ha
demanat lll ecnyor Maurn que tormês
part del bloc de dretes. El senyor Mau·
ra, aegons reteréndes obtingudes , ba dit
que ell no Podia a.na.r r.mb ela monàr·
qutcs ni a.mb certa radicals. Aleshores
el aenyor au Robles eembla que 11
ha. tet veure ta tmportAnc ta del bloc 1
que no havien ct'aparelxer desuntt.a davant la untó de les esquerres. El aenyor
Maura ha reiterat que el que no podJ.a
acceptar ua. anar en candidatur a al
costat deLs monàrquica perquê &Jxò era
hipotecar la sort de la Bepúbllca ale aeus
enemics. No rarta llb:ò -ho. dtt- de cap
numera. Antré amb tota els que aceep·
tln la República 1 siguin gent honesta,
però amb els enemics del réglm, n1 e.mb
aquells que ban pres la República com
una tòmbola benê!lca, no.
Sembla. que el aen:vor au Roble~ 11 ha
r eiterat la lmportAnc1 n del bloc, 1 quo
de no ti.Ilar a ell els conservado rs, po·
dr1a quedar tn6a redul'da la. 10va repre•
aentacló pa.rlament lrta. Es poselble tam·
W, que U aclarfs que per la seva part
no estava encara acordada la unió amb
ela monàrQ.U!ca.
Es po&slble que el aenyor OU Roblea
celebri nons ent.reVl.Stes ~tomb el senyor
Maura per veure sl els convenç de tor·
mar pa rt d'aquest bloc de dretes.
!\-lAURA &CLABEIX ELS MO·
TIUS DE LA SEVA. EN'l'Pr..EVJS ..

T.& AMB GU. ROBLES
Madrid, 26. - EI senyor Miquel Maur&
ha lliurat per a la. seva publicació les

notes aegüenta:
cHe llegtt en un periòdic de la nt't
una extens& tntormactó sobre l'entrevia·
t& que valg tenlr amb el senyor OU Ro•
bles ahir. Aquesta informació és un
magnJtlc alardó de rantasla pertodistlca .
Però, encara a rtso de contrartar els
meua exceHents amics els periocUstea
quo la publiquen, em considero obligat
r. dee.I&.rar que, de la creu a la data,
a'a.llunya e&Sellclalment de la veritat.
Els temes de la conversa que, en
etecte, mantinsué rem, en lis del noetre
Indubtable dret 1 fins en complimen t del
nostre deure, donades les clrcumstàn ·
eles actuals de la polftlca, foren ben
distints 1, per suposat molt mês elevada
d.el que ei pretês polftlc cassabenta t• ha
auggerlt al diari de la nit.
Els espanyols, consctent.a de la noatra
reeponsabl litat com a dlrtgentl de forces poUtlques, en el moment pel qual
travessa la politlca nacional tenen certament motiu de conversa, d'anàll.s1, de
preocupaci ó t d'et~tudl al marge de les
mlsêrles electorals. Aquests motius foren
els de la n ostra entrevista, en la qual
no h1 ha.gué, nt hi pogué haver, actituds
tnúttls, n1 gestoe agres:!Jlus.•

NO HI HAURA MODIFICACIONS
MINISTERIALS ··- DIU El
SENYOR RAHOLA
Els rumors circulats no tenen fonament

Madrid, 26. - El minlstre &ense car·
tera, eenyor Rahola, ha dit als ln.formadors que pensava marxar a Barcelona el cUa prtmer d'any per estar a.lll
dlversoe dies.
Un informador 11 ha cUt que el diA
potitlc ha estat de molte rumort, 1
ldhuc s'ha arribat a dtr que es pensava
en una modlt1cació m.tn1ster1al &bans
de la publicació del decret, 1 el minllt.re ha contestat:
-No féu cas de rumors. Jo, d 'ençà
que sóc lllinlstre adverteixo que ee torma un ambient a. base Cie rumors que
no tenen cap juatu:tcactó . Ee natural
que el Govern estigui ara. en contacte,
perqué són molta ela problemes que ha
d.e resold.re, 1 més estant propera la data que ha d'aparêbter el decret de dt.eoluctó amb la convocatòr ia d'unes eleccions en un termini breu. Es natural
Que toU:s aquestes qüestions es dlscu·
telxln 1 analitzin en el Consell, però
.ense que això don1 mottu a rumors de
cap f onament.
El senyor Ra.hola ha dit, per 'Últim,
que el President del Consell havla tln·
~rUt RYUl molt de treball.

S'HA ACORDAT lliURAR ALA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
LA CONSIGNACIO DEL 1933
Madrid, 26. - Pel mlnJetre de Pl:nances s"ba fet la proposta en Consell 1 ba
quedat autoritzat perquè es Wur1 a ta
Unlveralta t de Barcelona la consignació
necessària per al 1935, que ttgura al
pressupost actual, però alzò no suposa
l'aprovació de gestiona del Patronat en
aquella Unlvel"81tat durant ela anys 1933·
1!134.
El Consell ha acordat la consignació
de l'any vinent, que no quedarà. apronda. mentre no hag1n estat aclarides
lea deepesea d'aquell Patronat,

LES COMISSIONS GESTORES
SERAN SUBSTITUIDES PER
ALTRES COMISSIONS GESTORES
UNA NOTA DEL COMITE EXE·
Madrid, 26. - Els periodistes han
esbrinat que en el Consell d'aquest CUTIU DELS REGIDORS DEL
mati s'ha. concertat una fórmula. per
a. resoldre el problema de les comis14 D'ABRil
gestores.Per descomptat, hi ha.
S10DS

7.000 Ajnntame nts constituït s per
regido-rs del 12 d'abril. S'acordà que
aquests 7.000 AJuntaments continuin
funoicnan t. Igualmen t continuar an
en .llurs funcions sense introduir modilicac.ió de cap mena en ells, aquells
Ajuntame nts o comissions gestores
en les quals hi hagi les dues terceres parts de regidors elegits per sufragi popular, 1 nombre precls per a
adoptar acords. Les comissions gestores radicals-cedistes, nomenade s
pels anteriors governs seran immediatament substituJdes per unes altres, en. les quals, segons sembla, el
seu d~gn&.cJ.ó es realitzarà per un
procediment automàtic , perquè slguin
constituïd es per contribuen ts t representan ts de les diverses entitats
econòmiques 1 polltiques. En aquells
COncells on on bl hag¡ regidors Interins, es designara n substituts amb
a.rra.njam.ent a les oormes que esta.
bleix la Llei Municipal del 1907 1 en
aquells altres on hi hagi nombroses
vacants, en nombre inferior a es
dues terceres parts 1 manqui nombre suficient d'entltata substJtuides
¡:er a. fer la deslgnacJó, aquesta serà
feta pel Govern, el qual procurarà
que reca1gui a persones de notòrta
independè ncia polftica.

Madrid, 26. - El COmitè Executiu
Nacional dels regidors elegits el 12
d'abril han adreçat un manifest a
ropi.nló pública en el qual demana
el r~oD:eixement dels drets que els
mumclplS nascuts en sufragi que imposà amb !"autoritat de la sobirania
popUlar el r ègim republicà. Els Ajuntaments han d'ésser reposats integrament &ense discutir ni disminuir la
se\-·a legitimitat.

LA lliGA NO TE CANDIDAT A

LA COMISS ARIA D'ENSENYA·
MENTI
Madtld, 28. - Hem pula.t amb el senyor Rahoia 1 contestant a les Il08t.rea
preguntes, ena ha d.ll; que no a'barta
tractat en ri Consell de mtntstre d'avui ,
de cap assumpte d'espee1al. 1mportAnct a.
per a C&.talunya. Solament el que llnava eonaJgnat en la nota onetoea. relatiu
a la tramesa de quanUto.t.s .
LI hem pre¡:untat al u
nome.~
aviat el Comtssart General d'Ellaenya..
~nt a Catalunya, c:Arroe que ha del·
ut vae&Dt el eeD.JOr Prteto Bances. El
ern:yar Rahola h& oontet>t.at que ho Jgno.
rava I que tampoc no eabta qUI RJ1a
deaiQat perque la Lliga no unta cap
candi'dat per a aquest lloc.

DE

,._

DESEMBR E DEL

Els organismes gestors i el segon aniversari de la mort de Macià

Llegiu cada dia LA HUMANITAT¡

El Governad or General de Catalunya, senyor Escales, és a. Madrid.
El <Butlletl Oficial» publicà un decret que del a: «A fi que. durant la.
meva absència, amb motiu del viatge
que he d'efectuar a Madrid, quedin
ateses les funcions atribuïdes al Qo..
vernador general de Catalunya .
Decreto: Delego les fWlcions que
té conferides per la llei del 2 de
gener de l'any corrent el càrrec de
Governad or General de c atalunya,
al senyor IJuís Duran 1 Ventosa, el
qual les exercirà durant la meva
absència.»
El gestor de CUltura de la. Generalitat, senyor Duran 1 Ventosa, de
la Lliga., és, doncs, accidenta lment
Governad or General de Catalunya .

El Governador acciden·
tal, ja fa manifesta·
cio ns
Ahir, al migdia. el senyor Duran

Ventosa, en funcion.s de Governa·
dor General, rebé els periodlste s.
Digué que no volia Incórrer en la
vulgaritat d'oferir-se a la premsa,
com han fet el gran nombre de governadors que han passat pel Gogem gcne1·a1. Afegí que la. seva. in·
terinitat a la. presidènc ia &erta de
48 hores únicamen t.
Preguntat pels motius del vlatge
del seuyor Escales, digué que el Governador ha anat a Madrid per tal
de gestionar afers d e caràcter ftnan.
cer, pressupostari, de traspassos de
serveis, atur forçós, i saludar el P~
sident de Ja República. Afegl que
suposava que el senyor Escales tornaria a. Barcelona el diumenge vinent, però que tot depenia especial·
ment de la visita que ha de fer al
senyor Alcalà. Zamora, puix que a,.
quest tal vegad& no slguJ a Madrid.
-Esteu autoritzat per a prendre
determina cions, i fins signar decrets?
-pregunt à un periodista .
-De veritat..• no sé si estic autoritzat o no ho estic. Sé el que diu
el Decret 1 un ofici que vaig rebre,
però espero que no hi haurà necessitat que signi ca;> decret. El senyor
Escales tomarà tot seguit.
Un periodista demanà al senyor
Duran 1 Ventosa. per a. fer-li una
pregunta que no havia estat passi·
ble fer·la al senyor Escales, perquè
aquest, malgrat ésser molt amable,
procura no parlar p.mb els informa,..
dors.
-Es tract& -digué el periodlst aque, en un darrer Consell, varen
acordar suprimir totes les direccions
generals, menys la. d'Adminis tració
Local que es convingué mantenir- la
fins a fi d'any.
-Sl, és veritat.
-Doncs, lllil·eu, el passat dissabte
dia 21, vàreu nomenar Un nou rn:
rector General d' Admlnlstracló Local, 1 el cB.rrec, si voleu complir
l'acord~ ha. de cessar el elia 31. 7." .d'/
-Veureu. Encara no ha. estat nomenat el nou gestor de Governació,

tir

n1 el senyor Escales, que es va que es portés una corona a la
quedar amb el departame nt. n1 el de Francesc Macià, com alxt ~
senyor Vallès 1 Pujals, que ara se Llegiu LA HUM ANea léll¡
n'ba fet càrrec, no poden atendre-h o
t
ITA f
com cal. Quan sigui el moment ja
El ges or de Treball 1 de la Lli ·
nomenare m altres gestors.
senyor Gallart 1 Folc, QUe havia ~h.
-Aixi seguireu el criteri d'elimi- present a a. conversa dels llert~

nar aquests càrrecs?

tes amb el Governador Genera¡

-Això és qüestió del COnsell. De dentat 1 que es llmltava a

moment no ht ha contraordre.

següent:
<L'expressió, pel Governad or General de Catalunya , aenyor Fèlix
Escales, del seu desig que, amp mottu del segon aniversari de la mort
del quJ fou Primer President de la
Generalit at de Catalunya , Francesc
Macià, es digués una missa a la
capella de Sant Jordi en sufragi
de la seva ànima, fou interpreta da
equivocadament, com a substitutiu
del costum de la Mancomu nitat 1 la
Generalit at, de dur una corona a la
tomba dels Presidenta morta en l'exerclcl del càrrec, en el dia de l'anl·
veraart de llar tra.spàa.
Aclarida l'equivocació, fou ordenat

ldadrid, 26. - Ha. estat taclllta.da. la
segUent nota pel Comitè Executiu deia
regidors del 12 d'abril:
cEl Cotnlté EJecutlvo nacional de los
conceJa.lee eiegidos el 12 de abrll de
ur.n, &e dlrtgs a la oplnlón públlca y a.1
Goblerno para pedlr, al amparo de las
leyes, el r econoclmte nto de los derechoa
que los mun1clp1os nacldos del &ufraglo,
que tmpuso con la autoridad. de la. soberania. popular, el régtmen r epubllcano ,
tlenen a ICr rel'tablecld os en sus tuncJo·

nea.

El Ooblerno actual ha. anunclado que
vlene a :restaurar la. normalld.lld y la
paz pública. Basta el moment, esos propósltos no han aido confirm.ado a por
loa actos. La. única prueba. de Ja ofre·
ctda. tmparcla.lid ad. en la. pròxima contlenda electoral, es la de devolver sus
derechoa constltucio nalea a Joe espa:llo·
les y la. de acatar en los MuntclpiOs lae
represente. ctones leg[tlmas de loe conce·
Ja.lea elegldoa por el pueblo.
No ha.y &Ombra. de motivo nl aun de
pretexto para. mantener las dos duda·
dee màs tmportante s de Eapa11a, una do
laa cuales l a. capital de la República, y
a tres provtnclas en réglmen de excepclón. Tampoco razón alguna que per·
mlta ma.ntener apartados de los Ayuntamlentos a sus represcntan tea.
Cualquler obatà.culo que a la proclll·
maclón y respeto de estos dercehos se
oponga, seria tndeblda. argucla que noe
tmpusarfa., no solamente a. tachar de
lnslncera la declaract.ón ministerial , alnó
n. temer que la politlca recayera en Jae
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La. tensió polit1ca ha. augmentat a me·
aura que transcorria el dJ.a. S'han tet
tota clas&e de comentaris eobre l'ocorre gut en el Consell de ministres d'avui I
sobre la posició de les distintes torces representade s en el Go\'ern. El eenyor
Martínez de Velasco manté la seva poal·
c!ó ja conegud.a d'~mnr & una Atnplla
aliança. 1 al mateix temps de donar entrada en el Govern a altres elements
amb el n que ela aliats en la. propera
lluita electoral estiguin tots representa ts
en el Govern. Per la eeva part el aeny~r
Portela Valladares ea mantê en el aeu
criteri de rormacló d'un part.lt de centre per a lluitar en les properes cleC·
clona.
Ha augmentat la tensió poUtlca amb
lea Vlsltea de diverses personalitat &, dc
tendêncta poli.tlca dtspar. Tota els que
han vtelte.t el senyor Portela Valladar ea, han mantingut una absoluta reserva, però és de eupoea.r que a'h.a. tractnt del moment politto.
Per altra part, s'han celebrat reunions
dels ecny0l'6 Azafi.a, Mart.lnez Ba.rrto 1
SILDcbez Roman per a trocto.r de la d.e·
atgnacJ6 de les persones que ban de re·
preeentar a aquests partits en el COmlté,
que amb els element.e soctallstes, a"ha de
const1tu1r, per a prepua.r el bloc popular que ha de llUitar en Iee propuee
cleccJoru, Els senyon Martínez Barrto,
Sànchez Roman 1 Aza.f'la han cuscutlt
àmpliamen t sobre aqueat particular 1
han arribat a un acord en el sentit que
ets respectius partits designin a les per.
sones quo els ban de r epnsenta.r 1nh1·
blnt·Ioe a ella d'aquesta qüeattó, que
quedan\ a l'exclusiu arbltrl del Comlté
que es tormt.
Tan aviat com quedin reunits tota els
repreeenta nts el Comitè en qüestió començarà amb grau acttvltat els leUS
treballs, 1 ultlm.a.rè. tots ela d.etall.s relacionats unb la proporclon a.lltat dels
llocs, propaganda . candidatur es, etc.
En el sl del Govern, segons ela ben
&S88.bentats existeixen les dlscrepilncl es
de qu6 ea parla, però durant aqueata
dies continuara n les converses amb el
menor dany posalble per a l'estabtllta t
d.d Govern. El punt prtnctpal de les
dJscreplnct ea la la reno-1acl6 d'AJunta·
ments. 81 ea pogués eoluetonar aquest
punt d'acord amb ete mlntstres, s'hauria
dona.t un pas de!tn1tlu per a la conaolldació del Govern, I amb major tra.n·
qulltlta.t podrien continuar lea converses
en torn a la propera llUita. electoral.
El senyor Porteta Vallad.area cont.tnua
~n la lleva polltlcn. d'atrèure•e elements
republlcan s Independents 1 ela radicals
dlsal.den.ts, treballs que &emblen coronats per l 'Wt. jo. que esta.n rebent moltea t.dbestons 1 alKUJlea d'elles molt va·
luoeea. Ea clar que pel moment aquestes
a.dhe&lons no tenen més valor que la
~ pròpia d.ell adherits, Ja. que
molta d 'ella no compten amb rorça poU·
Uca. d'imporU.n cla, com aucc:ee.k amb
el RnJ(lr Sampe.r, que separat dels autonomistea valenciana no t6 altra torça
que la een pròpia.
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Par la reposició dels Aiuntaments del 12 d'ab ril

•·-.,..;')r <l 'I, 1 ?-1ft, V};"~" :" .~ I ~ >
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fiUt
ria Olc, vice-preSident delO<ep 14de Treball, 1 el senyor RUiz ~
pel càrrec de delegat de Tre~~
Barcelona.
~ I
El senyor Gallart féu una
cació dels histolials d'aquestaexp¡¡,.
nyors que, segons ell, són
"'
miradors del senyor Prat d~
1 ferventa atlüata e. la L!Jga --....,
~Ll fou preguntat el motiu 1
cord d'aquests nomenamentsqua¡
estat publicat al cButUetb no
pongué que no ¡., per acord ' 1
nsell que s'havia preo aqueata :
termlnacló, linó que ho havia
dat eU tot sol
._

UNA NOTA IMPORTANT

Ir

•t ...i

havia nomenat el senyor J

ULTIMA HORA

•

I,~

Madrtd, 26.

som~

de tant en tant, en veure
Urt
senyor Duran s'acomiadava que et
formadors, els demanà que vO:' b>.
Després de la conversa que so.stin- fer constar els nomenamen e&lln
gué amp els periodistes, el senyor últimame nt ha fet al seu dta qUI
Duran 1 Ventosa, els facilità la nota ment. Explicà el senyor Gal~rtr..
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EL SUCCES DE L 'ESTATG E DELS
SINOICA TS LLIURES

Ha estat lliurat al jutjat el
dictamen del forense
El metge forense del jutjat núme·

corromplde a pràctlcaa del
elect.or1.1n14
monlirqulc o. Sólo pued.en au.tltutr ltpt.
mente a los actuales edlles, los que unt
nueva elecclón popular designe. El man.
dato ha. debldo ser renovada, a1 cumpUr..
ee el cuatrlen1o, por tned..lo del IU!l'lgio; pcro mientras éate RO ae verttlqut
no puede ex1st1r otra repreaentac lón ..,
gitlma. quo la de los elegtdoa el u: 41
abrtl de 1931.
Escatimar al reconoclml ento de t.e.n 1D-o
dlscut1ble derecbo mtentraa !e coustente
que loa Mun1ctploa est.A.n regtd 01 por
personas libres y arbttrartnm ente nom..
brn.dna es contradtccJ On inadmJalble , 11
que presentaria . a eate Gobterno ace~
tand.o la patente de inequidad de aer
escrupUios o y severa para aqullatar derechoe palmarios y beuêvolo ha.sta 1a ~
guem con la obra de arbttrarteda d qut
stgntrtca la exlstencla. de las comlalonet
gestoras. Y comproba.r que cuando 11
habla de que ha termtnado el mandato
de los concejales del 12 de abril, &s ln•
tenta hacer recacr deslgnaclon es interina& en ex concejalea, basta de 1009,
cuyo mandato no eólo està por com·
pleto Y de màs antfguo caducado, slno
que ademàs slgnU:Ica el restduo de UD
ré~1men dlstlnto y de una.a oostumbrel
poUtlcas reprobablee . Ello es ab&urdo,
lmposl ble de 60Steuer, no IJ6Io trenta a
normae do Justlcla, s!no ante la sertedad Y el respeto que el pübUco mereC\;
Sólo por la clrcumstàn cJa de surglr dl
las tln1eblas de mAs de un atio de cen·
sura de prensa., en la.a que por la au.sen..
ela de toda critica lo arbttrarlo ca.mpea•
ba llbremente , se expllc.'\ el que ete , ..
nero de argumento. :, tallad.os sobre 11
absurdo, pued.a.n ser tormulados .
A la optnlón pUblica de la que ha
nacldo nuestra representac tón, acudlmOI
para que exlja. el respet,o de , .... derechOI
que ostentamos , y al GobJemo como
órgano que en un réglmen de democr&•
ela, ha de Interpretar y cumpllr IIJUI IDB•
piraclones. Los Ayuntamte ntos deben aer
rcpuestos 1ntegramen te, stn empaêar n1
disminUir su legtttmldad . No serA mu..
cba. pretenl16n la de pedlr que lntegml
eólo los Munic1plos loa oonoeJalea actua•
les eea cual fuere su número, 1 no "
podrà poner a. ello tacha ni escrOpulo
cuand.o se vetne tolerando que 101
Ayuntamte ntos est.à regldoa por un •
caso nt\mero de personaa nombrac1al pol
el Goblerno.
Repetlremo s la true de un anttguo •
cr1tor: eLa mejor de 1aa habllldadea COli"
sl8te en no usar nlngun&~t. Llu herl•
das que ha ab1erto la a.rbltrarte& d yll
lnju.stlcJa., provocn.ndo el rencor y la ~
cordla, sólo pueden ser reatatl.adn.a por
la lealtad en la apltcación de IM leJtl
y por la. t'ranca votuntad de &Ometel'll
a lo que resuelva. la eoberania popular
en una& elecclones quo dlgnlttquen li
RepúbUca por eu plena alnceridad, de li
que emane la. autortdad moral que •
todoe ae lm.ponga. untcamente 4e li
justlda -nunca ea la 1'uerza mat.ertalpodri.n renacer el orden 7 la pas pd•
bllca.
El Com1té Ejecut1vo na.clon&l de CODcejales. - Pedro Rico, Eduardo Orte(a 1
Gasset, Eugenio Arau.z, LA.zaro I~
SUn, Aranda1 Dario A..q"ue.Lit

GIRONA

ro 15, ha lliurat al jutge la relació
de l'autòpsia de l'empleat mort a L'E NTERRA MENT DE L ' ALCALDI
l'estatge dels «:Sindicats Lliures» del POPULAR DE STA. COLOMA DAI
carrer de la Untó.
FARNERS :•t ASSEMBL EA D' •

Segons les nostres noticies el dictamen diu que la mort fou originada
per hemorràg ia interna, degut a la
perforació de la bala, que era. del
calibre 9 1 de pistola. automàtic a.
La. bala entrà en el cos de Fulgenci
Vera per la regió pectoral dreta, amb
sortida per l'espatlla amb un desnivell de 9 centimetre s.

Els que se'n van

AHIR MORI El CONEGUT CA·
TALANISTA I REPUBLICA CRISTOFOL MARTINEZ
Després d'una. penosa malaltia, ah1r
deb:l d"exlstlr a l'Hospital Clfnlc, Cr1atò1'or Antúnez, conseqUen t catalantsta ,
ferm republi~ 1 soci de la Joventut eLa
Falç •.
Les despulles del !!nat eortlran ds
l'eamenta.t B:oaplta.l, per a tuer tra8lla·
dades al Cementlrt, a. lea tret; d.e la tAr·
da. La oomlssló permanent de eLa Falç•
prega a tota ela aeus eoc1B que asal.stelnn a l'acte del. aepeHJ.
El tina.t era persona estlmadlasl .ma per
totA e l que pogueren tra.eta.r>-lo. En els
renglea dcl republlca.ll lame cata.là el fi·
na.t detxa. un buit dJrlctl d'emplenar .

JUNTAME NTS A LA BISBAL.
ALTRES NOTICIES

Girona, 26. - A Santa COlom•, dl
Farnès s'ha. efectuat l'acte de 1en•
terra.ment
del ca.dàve:- del senyor J~i
sep Carós 1 Vid.J.l, a.lcnlde pop~u.
vice-president de la Federació de
nicipiS catalans, que constitul
ritable manifesta ctó de dol, on a
oumà tot el potle en massaMolts republicf-l).S de 01r00a ~
traslladat a Santa COloma per ya1
poder acompan) 'ar el m.ai.BIUBDdat"
amic 1 correligionari a la seva
11
rera estada, entre els qu~quel
comptava el diputat senyor
San taló.
El senyllr Josep Carós era un ~
ment molt destacat d'EsQuerra;
publicana. de Catalunya i un ~e.XOO"
d 'h. incansable dels Ideals de
cràcia 1 llibertat. i gaudia de~
prestigi a tota 1& comarca de
COloma.
rlció dl
Molt lamentem la desa~ora qui
tan boo amlc I company.
1 !Jn6l
fem ext.msiu a la. familia. deéS
_..
el testimoni "" les nostres rn
pU
tides condolences per la se.ns.tble
dua que avui els o.IUgeiXEl senyor Josep carós 010 ~·
seqüènclo. d'UllO. bronoo pn
Descansi en pau!
....;;;¡¡

un&;

•
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Totes les causes iu_S_tes troben ressò etilA HUMANITAl
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ü~AN FESTIVAL ATlETIC 1~- •
~nREGIO;,Al A l'ESTADI
El campió

d'Espanya, Mene.

5 65 a H p!es. Qrarn
1

5.000 metres
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pel corrent
f
to. H
<•"ells mcrlrC'll oine~
omó tgnorals
<·ort
qao
bUE
pogut
e rrer e
la ... •
,.
.Els cadàvers foren
altres qunt.c.d M
b t à
trobnts pror. en ~~~ ue: rll\ninulld:J.t
A San Est."~ !der·~a;- les parets;
el cerneutlT 1 1 ed t
n
el recinte ha qu a convcr • en
uun llacuna.
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CAPITOL Xl

.IV .s LUI.IIH,

rt t.:.~.u ,, .. .:.:.ot lie t-au u u:~.c ..dun que no pot ooxar amil t.AI•
t.tft.,ga a L'Havana per vor -dinen- que el ~egrutln
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Aquesta nit" al Gran Price

LA PRESENTACIO DEL CAMPIO MUNDIAl WLADECK
ZBYZSKO DAVANT L'ITALIA HUMBERT ARPINO
Per a e,questa nit, al Gran Pr1ce,
hom ha combinat una tnteressamt
vetllada de catcb-as-catch-can, en la
qual el campió mundial, Wladeck
Sbyzsèo, el lluitndor excepcional que
ve precedit de ¡ran fama, farà la seva presentació.
Per tal que el públic pugUi fer-se
càrrec de l'indiscutible vàlua
de
l'actual campió, se 11 oposarà l'lta·
lià. Humbert Alpino, al <¡ual tots r~
cordem després dels seua dos darrera

emocionants combats amb el basc
Gardiazàbal Reconeguda la gran
tècnica I a~rilltat de l'ltallà no cal
dir com aquest combat ha de vemr
a donar-nos una idea exacta de les
possibilitat& de Zbyzsko en l'actual
torneig.
Completaran la vetllada altres dos
interessants combats; el primer, a
base d'All-Han 1 Arplno: el sc¡:on,
entre Ab Kaplan 1 Manuk.

EL CALENDARI DE COMPETICIONS
MOTORISTES PER A L'ANY 1936
GENER
25. Regularitat Madrlt1 • Barcelo19. Prova per equips; Moto Club na; Moto Club d'Espanya.

de Catalunya.
26. Regularitat (Circuit desconogut); Moto Club d'l!:spanya.
FEBRER
16. Regularito.t al Parador de
Gredos; Moto Club d'Espanya.
MARÇ
15. n Premi Motociclista Am&t eur; Moto CIub de Catnlunya..
22. !:'rova de conswn; Moto Club
d'Espanya.
ABRIL
19. Prova do regularitat; llot.o
Club de Mataro.

26. GRAN
PiUavH INTERNAClONAL DE BARCELONA; Moto
Club de Catalunya.
MAIG
3. m Cucsta del Cristo; Penya
Motorista Biscaia.
3. Circuit de Velocitat de Sevtlla 103b; Moto Club AndaluSia.
10. Grnn
" PremJ Amateur·, Moto
Club d'Esn"n.Ya.
17 GR.....
AN
·
PREMI MADRID; M~
to Club d'Esp:¡nya.
JUNY
11 al 14. Gran Preml "Turisme;
M .l Club de Catalunya.
21. PuJada a Galapagar; Moto
CI• b d'Espanya.
28. IV Gran Preml Sevilla Regularltat; Moto Club d'And:llusla.
JULIOL
6• Pujada al Turó de &m Mlguel;
Penya Motorista Burgalesa.
12. Quilòmetre llen""t <condlcto..-0311
; l--eu~ a 1\lotor.sta .burgalesa.
26· Regularitat Costa de la Mata;
Moto Club de Mataró.
26. Campionats de Dlscala; Pc11ya Motorista Biscaia.

Amb el combat Koman • xaubet
b~ f
di
to
, aca "'' a pocs es, aquest rneig,
en el qual el «Ciuo i!:sportiu J::a.n;elona» h a acon.seg Uit 1a ptmt uac1 Ó
més elevada, t, per tr.nt, el dl'et a
detentar el trofeu que un entusiasta
de la lluita ha creat, el qual ha estat motlu de presenciar unes reunlons ben interessant$.
Fms ací ralrellé 1'96 mls no caldria
dir, ja que en eí moment oportu re- m 11 ç bnllantmcnt el dret a ésser un
rem algun comentari dels combatS v~;rita.ble campió.
l del transcurs d'nquestea sesstons,
D::.sprés d'aquestes actuacions lnles quals ban donat lloc al fet que dmctua~ que ara hent esmentnt, ens
llOgucsslm veure damunt el ring ele- cal parlar de l'excellent paper per
ments que, com els ae C. Ca.lellt'uc, equips. que el «Club Esportiu .13arce·
no ó.; fàcil de veure gaire sovlnt. lona» ha focn1t. ~ disposar, poLRem vist, done:;, un bon equip d"at- ser. de cap pruncrl.ssinta estn:lla, ha
lllet.es d'aquesta vila de la cost.a amb po¡ut abastar la nullor puntuaclo,
ur pecu.¡ar esw .•. Home.s forts po actuant scm¡we tot l'equip amb ennaturalesa, que es dediquen a l'es- cert I amb lll1!l. merito· rin volUntat
••
Port amb l'ntll!rtnsme, sense. però. de conquerir el lloc que amb ju~Uc1a
treurc·n. alguns d'ells, el rendiment s'ban adjudit'at. Cal admaar aquest
que llurs ma¡mftques condlc10ns tl- estol d'ent.us1astcs qua, amb Uur pro$l4uea permeteu osperar. Hem viSt, PI esforç, hnn creat aquesta entitat
AGOST
lamb
bMtit una bonn sala de ammàSUca
2. IV Gran Preml Andalusia Ree,
en
el
curs
cfaqucsta.
compet-i·
.
gularitat·.
Moto
Club d'A11dalusln.
l els valors ja consngrats en anteeó,
actuat sempre <1 una numera decldi·
nors ocasions, com conflrma\·cn llur da o. favor dc ;procurnr-se caà!l dia
9. Regularitat Bilbao • I..aredo;
classe• 8 ¡ cos t a.• de1s que pracwquen
·•
nous cdeptcs a les pràctiques de l'es- Penya
MotoriSt.a
30. m
Gran BISCnla.
Premi de Bllbao·,
resport
de 1n lllutc de temps. sense p:.'t. La no:;tn¡, fcllc.taciO. avui, aDIO
llr.bar mr.J a sortir d'una evidz:nt c . ..:sló d'lla\ r-60 r.djudicnt el dct<:n- Penya Motorista Hiscsua.
lllèdlocntat. 1 enc.ttra alguns non& tamcnt d'aquest trofeu als rntustasSETEMBRE
tlements que nan aonnt lloc a pen- tes del C. E. Derce!onn I, d'una mas. XII cuesta Castrejana; Penya
lar que poeten esdevenir quelcom nem espl!Cl.al, n l'cc¡Uip fol."lrult per Motorista Biscnla.
en aquest viril 1 bell esport.
Fom~n. Padrós, Cut'Vas, Pérez 1
6-8. v -rouu,sT TROI-HY ES....Ja que ens hem pos:1~ a parlar tma euscO.
PANYOL. CAMPIONATS D'ESPAuuca d'alaunes d"ac¡uestes actunciOllS,
ultlm, solament loJ:nentarem NYA; Peny~ Motorista Biscaia.
t<ISt. serà, doncs, dir que ens lla sa- -s!!nsc que nlxO slgnlfiqul cènSura
8. Circuit de les GUiUerlea Clollsret, Pn C(lniunt. el trcbnll fom1t. per a nu~gu - que aqw: n compc- call: Moto Club de catalunya,
llet bomea com cuesta 1. Bamalli, ttel6 no s bagi dlfputnt en un lloc de
20. Proves pu equips; Moto Club
l:stta¡:o •.
s.s. Aranyó, entre el- mes cabuda 1 \'i!ltoslLUt. t:.re1c:n que d'Espanya.
tres. Bamala l cuesla I, especial· amb w.w. mJca mês d'Clllpenta l va.- 1
OCTUBRE
lllet. . han uonat mostres d"ésser dos lentiA ~r part dels clements federa18. Pujad!l n Na\'accrradA; Moto
~~~llltnts de pr&mcr ordre 1 figures tlus qua ban tingut cura d'organitzar Club d'Espanya.
•
est&.cnd!ES)mes de toL el tonlelg. lo, s'hauria pogut cclellmr en 11na
NOVEMBRE
!:!:naia, rnnlgmt. llavcr perdut 1ma de les nostres sulcs, tm la qual l&
•
:•l'l"l':!:
-•
lluita llaurin tln""t
el mnrc nd..nuat
8. de
Prova
dc RcgulnrUat, Moto
~..:.
n d.,.
seu cOJnba~• amlJ ""'t
v<> ao....,.
Club
Catalunua.
•w1ya d'un 3 menera un :dc cst.--anva, a la lmportlmcla I n In mcritOrin ln•..,
lmal;mt, també, d'una deciSió QÏ 1e, tenel6 del doannt, senyor Garcia Al·
15. l l Trofeu Quelpo; Moto Club
EVIdentment l'afavon en el combat sinll.
<l'ESpanya.
ll::trnt amb' Padrós cretl'm que es. Lln club b~n modest, Ca pocs dies,
~EMBRS
lln dels millors lhtÍtndors amb què ens na donat Idea, omplint per comS. Prova de Regtilnrltnt.; Moto
~~I>Odcm comptar. De <.'uesta 1 no ple&. Wla àmplia sala. com lA Uutt.a Club de Mataró.
~ res més elogiós que no s'hagi amateur pOt interessar grans se~
20. Copa de Nadal; Moto Club
··~r.:lit Sinó tan sols que hil conn.r- tors dc públic.
<1~ya.

u:•
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CATCH al GRAN PR1CIE
AV UI, ID ,VE NDRES, PRFSENT"A CIO DE

W l A DE K Z B YSZKO
Campió mundial de CATCti·AS·CATC H· CAN.
Flt;uren en el mateix pro&rama

AU·HAN, ARPINO, N~RONE• AB KAPLAN i MANUK
EntraGa &anu&l, t PES8ETU

:

u

l~e pub li cans!

Article 2. Quan €S comet una fnlta personal, té sowmem el dret de
tirar el cop franc el ju~ador que ha
estat victmm de b !alta. Sl un altra
j U"'
.. ndor tira e1 cop r ranc, aquest no
compta. acon.se¡;uit o no, 1 la pilota
ha d'esser pos~d
j ~
- a en oc a1 centre.
Si el Jugador que ha estu v1cuma
~e la f~lta és les10nat, de _rorn~a que
ag1 d abandonar el tenc~y, SOl&ment el suplent te el dret d execut.nr
el cop franc. En el cas de no haverhl suplent, l'~rbitr~ designa el juga.
dor que ha d executar la sant.•ló.
Si el jugador que ha estat víctima.
de la falta ha d'abandonar el terreny a causa de desquah1!cacló o per
qualsevol altra raó que no sigui la
d 'accident, ha d'executar el cop frano
ab~ na dc sortir del terreny.
Art.icle 3. Els cops francs que re·
sultin de faltes tècruqucs p:>den ésser
executats per qualsevol jugador de
l'eqUip perjudicat.
Article 4. El cop franc ha. d"ésse1·
tirat dintre els d.eu segons d'haver-se
coHocat el jugador a la linla de COti
!ranc. AlxO s·aplica a cada cop franc.
El Jugador ha de coHocar-se darrera la Unia de cops francs 1 pldrà tirar la pilota com voldrà, sempre que
no depasst ni toqUi amb els peus
eoucsta linla, abans que la pilota
h agi tocat el basquet I el tauler.
Sl la p1lots. no toca el tauler ni
l'anella 1 cau fora del terreny, la
posa en joc l'equip contrarL Sl la
pilota no toca el tauler ni l'anella 1
cau dins el terreny continua en joc
desde el moment que toqul a terra.
Article S. Sl el punt es aconscrwt, la pilota serà posada en Joc al
centre, a menys que mes d'un cop
franc ha¡.t estat concedit.
Article 6. Sl el basquet no és
aconscguiL després de tirar un cop
franc, la pilota resta en Joc.
Si han estat concedits diversos
cops francs, la pilota continua en
Joc, st el darrer cop franc no és acon&egult.
Desp¡~ del darrer cop franc que
resulti d"una doble falta. la pilota va
al centre, tan sl el ba~quet és oconeeguit com no.

intcn:úta~

començà a d(-5-

labnque~

dels arrabals 1
de curUl& l
d~ farines. La carrt.Lera de Madrld n.a
QL.edat In terce¡, 4!118 per les algUes
a divè.SOS llocs. 1!.1 temporal na !et
caure gran nombre de postes elèctrtcs
i a molt~ llocs han quedat a les

I

punts Des de Valdearro\·o a les vst e.s materli!.Ji per la ¡ran quant!·
H.w..as la "car-ctem està t:illada P"r tat d'aigua l 1Uc ha ca1gut durant IS
• •
•
~
- d
i• •
n
les a1gUes dc l'Ebre que s"han des- passa a n .., ~ensorra lUla l~Sa e_
bord:lt El pont que traYcssa el riu constm¡;c¡O, ¡proptetnL d.. Frence.,c
ha qu~d:J.t sota les algUes.
I A: vare:- ~tre les rune.:; quedaren soA Rcino:>a la majorll!. dels carrers t~rrat.. e.s o!>rers que t:ebaJ.;aven a
apareixen lnwtdats com tambe tes 1 esu1entada cas... Acudiren rapld&plante-baí.'-:es ae moltes cases. Els ml'nt els bombe:s els qual& orgumt;bombers tlan treballat de valent du- zarcn el.:; treball:! d_ sah-ament, ~tmb
rant tot el diA d'avul. Les pcrdue31 tot 1 les •rans diflcuttata amb qut
són consulerables. Les limes telcíò- wparen. :•'Oren extrets set oorera reniques. telegraiiques 1 d"energla elèc- rlt.s, tres d'ells ¡;ravts.suns. l hom tem
trica han soler~ desperfectes d'tm·¡ que morin. HI ha a:trcs di\•ersos reportància, puix que tes algUes ban rtts que han rstat trobat aquesta
arrasat molts pals. Hom tem que tarda. _a casa. ,n.;ulciada era llndlllà
de se¡uir la tempesta d'algUes els amo l'Avtngud 1,
danys siguin mes considerables enEncar.. manquen per trobar alguna
cara, puix que tes crescudes dels OL en 1 es tem que n'ha¡n mort alrius Ebre, Híjar l Hesaya amenacen gun.
Inundar una extensa zona..
Les noticies do la provincia doneu
d la tard
Fins a pnmeres nores e
a co;nptt: que el ..empc.ral ha produU
no hi ha\1o. not1c1es que ha¡uessin grans danys al camp.
ocorregut desgràcies personals.
GOS

ga ha cxpPnmentat Wla forta etescud~ s•Jbrt: ei nivell uormal. La carretera a San~~~~~rò:;;~t~u;~~ 1~te~
ccpbtadla ens e Uoren de ta v"ega
pe e cte nn
t h
nlll'a'- grans destroces
1.
Elalgua
ad e dmb eJ ca;, d'Obre~
eoverna u,,
..
Publiques. na recor:egUl. les zones
afectades pel t-emllUral A vwada
UNA ~ASA ENDERROC~
n'ha enderrocat un dipòsit que con·
HA QUEDAT INTERCEPTA·
DA PEL VENT A VIGO
tenia 119 vagons de blat adquint
DA LA CARRETERA OE
Vigo, 26.-.l:la d.escarreyat dtuJlun'
per l'Estat. J::XisteU. grah alarma
MADRI:l A SALAMANCA
la ciutat t..n fortl.s:.lm temporal d'al•
è
d i.'C a augmentar el caSalamanca, 26. - ti'na desencade- gua 1 vent que ba produït dauys, esbt>P.lNdU 1 tepf ~rga 1 a de.<.bordar-se.
nat tUl violent temporal d'aigua 1 pec!alment en -ls ban1s baixos. Mol·
a e
su
vtnt. Per te!èfon L:S comunlcé. al g~ tes cases 1 •isos be.J.xos han queda&
A REINOSA L'AIGUAT FA vernador des del Puente de Congos- Jinu...<iat.G. Lêa comwuc-actons telegra..
ESTRALLS
te que el ~lu Tor••1e portava una gran fiquea 1 telefòmquea sofriren granA!
santander, 26. - Es reben noves r1Jada.. S adopt.aren precaucions als d.tn~·· 1 la oo.;11untcacló teF-fòruca
not1C1es de la tempesta d'aigua que r~b.es de la nl;a. El riu contln:.ui ; amb Madrid qu"dà tallada a lea 11
ha descarre...at damunt aquesta pro- augmentant a la capital des de les de la nit.
vmcia 1 dnnys r.ausa.ts. A Reinosa els ~ls d-!l mati fins les dotze del migEl vent ensornll una casa en consdanys causats per les al¡Ues són , dta. Com que continuava provent ti1lLCló al carrer de Nicolau Salmoron, 1 les p~ tocaran dl verse.
Jtn aquest partit, ell tranoeeoe ban persones que pa.liSaven en aquell mollagut de eucumblr davant els seua con• m~. per la vorera. Un dels t.ransotrari.e, de¡out a trobar·so Yl41blement e&- ÜlJits rou ¡rewnent ferit 1 'la¡ru6
gotata deia ~~eu darrer partit Jugat el d'Ingressar a l'Hospital. El &eu estat
dia nnterlor a Lel Corta.
l1
és molt greu 1 ami: i els auxili.s dela
pel St\ntbol, obti.Ilgué la prlme• rr ~tgcs. no na recobrat el couetxeLa jornada de diumenge raElias,
marca als cinc minuta de Joc; ela n.en.., per la q:1al cosa no ba pogu•
francesos aooll.ll('gull't'n marror l"tmpat
Primera Divisió
abaue de llnlr el primer temps en una ésser ld~ntl!Jcat.
Jupda persolll.\1 de ~vorter
Espanyol· Atli!tic Madrid..
EL RIU GUADIANA DEir
Al aeaon temps, ela lll.lltbolana tmn
ossaasuoa- Barcelona.
BORDAT
aconaegu!t la marca qua havia de doMadrid • Ovledo.
na.r-l.oa 1a notbrta. de la qual rou auwr
Badaj.JZ, :.16 - A la matinada íiltt·
Atlètic 1lbao- Ractnr.
Déu.
ma ela tempo1als provocaren ..na
Betls - Sevilla.
CCC<iCUCS de tll<i.t.l ~ metres sobre el
liérculcs - valèucia.
nivt>ll ;rdn..aJt del Guadiana. Les aiNATACIO
glies ln.Ulda.. en el pla, 1 Isolaren J1.
Segona DIVIsl4
LA XXVII COPA UE NADAL A verses ¡:~ de famille. modestes.
Pruner grup
I'ARU:I
U!verse.:; d'aqL•..sh:... cases en és:>er
Stadium Avilès- Oaragossa.
ll'l.lLttde.'! per l'aiaua. s'han ensorrat.
Deportlu Corunya· Valladolid.
bombera han intervingut 1 nan
estat guanyada per h"ls
Celta. NacionaL
oon.se~uit treure 4. ¡.erS<mes que ea
Sportln¡- un• .~ s. Vl¡o.
Carttonet
troiJaven sitl'~d •.> per l'aigua prop 1.e
Segon ¡rup
Paris. 26.
8obr.. rl Sena s'ha la 1\esembocndu..-a de. Uae Rivllia..
Jupiter . Sa >adell.
dlsp.:tat per vint-I-setena vegada 1a Els bombers també salvaren ao nens.
Badalona - Baracaldo.
Cop¡, de Nadat de nc~.ta<'iCJ. s tllt d<>-1 ~tes les cases clel barn de la MoreIrun. Girona..
nat la sorllda prop cie! pont d'Aie- na estan m,muades, 1 eren ocup:~.
Arenes uonòatla.
~l'dre llJ.
des per uneti 600 famillc.s les qualS
r;¡ temps era tx~A)Iient. però la han estat tra..lladades ai altres Uocs.
rercer grup
cu:sa ll& r<:SUlta~ pc••os, per ta ra- Altres moltes cascs són ab:mdonadea
Gimnàstic· R. Granada.
pltifU de Ja conent per la tem- davant. la CO'ltluua cresct;da deia
Elx· Múrcia.
¡:.-erutul"ll de l"ai({Ua que cm de 5 riU!. tl1 hn. gran mquletud perque ela
Mnlac:.:tano - Xercç.
1 .au.:s. fia presenLlac. la cursa una aVISOE mctercològic.. donen compte
MirandUla • Lcvnnte.
em•1me g!'rn11do. Ln clr.ssificaciO ba q11e pcr~>1St.cíX el tempura.! d'algues.
la seglicnt ·
FillS ara el nombre dc cases 1 oarCAPITOL Xli
L'equip que desplaça el Bar- esta'
1. Cartt.onet Undi~anaJ. en :l m. 1a~ues de famllit.a u.Jctcst.es que nan
2:i se¡,:ont • 4 d•.'Ciml's.
celona a Pamplona
l'Sta. munuades p~r tes aJgliea en dl·
VIOLACIONS I S/\!'ICIONS
2. M.rtla ..¡per <U. :::.. Métrol
ve1.,os llocs, vtt::sen de 1.000 l els seus
Despres etc l'entrenament electuat
3 Cllarpentlru <CreU.•
habitants h 1 quedat ell Ja m~.s abahir, al maU, ha quedat format l'eUn jugador no ba de:
4 Rtmaud (C A. N P.).
soluta. mis6rla.
qwp aei B!lrcelona per a jugar el
ó. V1euvm <Louv1ersl.
Article 1. Tirar a basquet quan la diumenge vinent a Pamplona contra
6. Fa~a~ Ussy etc etr.
Pilota és morta.
l'Ossassuna. de la segUent manera:
A L(;O>~ QUt;UEN INTER•
Sanclo: Sl el baSquet t's marcat, no
lborra; Zabalo, Areso; Argemt,
ROMPUDES LES COMUNI•
aquest no compta.
Bcrke&>y, Balmanya; Vantolrà, Bar- René Cavalero guanya la
CACION~ fERROVIARIE8
Article 2. Quan es tira un cc!p c::-16, Ra.lc, Pernil.11Ciez 1 Torredeflot.
Leou, 26. - Durant les ultimes 24
Copa
de
Nadal,
a
Marselia
frnnc, tocar o travessar la linia de I Com es pot veure, Escolà que es
h'"rt-.s tla dl'~rreg . damunt oques- •
cop franc, abans qu:! la pilota hagt r~nt d'una lesió ha estat sub->tl·
Marsella, 26.
Al P"n Vell s'lla ta provincia un grau temporal d'&!•
tocat el basquet o el tauler 0 hav~::r lUlt per Ralc; a més reapareixerà disputat la Copa de Nada! de nata- gu~. a OOnst'QUènc!a del qual ha.n
invertit més de deu segons a llençar Fernàndez 1 Barceló passa a ju.¡ar ció pçr s~>tzena vegada davant un .quedat ta.taàes lc:; comuntcactoru~
la pilota.
<l'Interior dreta.
co: !.derable públ1c s'han establert ferrovtàrles. Als pobles de Pillem J
S:~nrió: Sl el basquet és marcat, no
Acompanyarà l'eqUip c;ue sur~ a- L :: 'cnts resUitats:
Santa LUt.la el ri.J s'ha desbordat 1
es compta I la pllota es posa en joc quest. migdia en autocar, el directiu
Nc;.'t!adores: 1 se1.yora Anglessy- ha mundat al.,;w1es ce.srs que ~
al centre.
sen,¡.·or Paull Carbonell 1 l'entrena- l.4Atucu, Climpior.a de França; 2. se- IS..ll"eJ. d'esser dcsall.Jtja<.te.s pe.ls ~ua
N. B.: Si un soJ cop franc ha es- dor M. O"Connell.
t;yore~ Assouad; 3. senyoreta Sed· u oradors A Vetr.l de Gordon, 1~ Ji·
na;u
tnt concedit, salt al centre, ~uet
gbcs arrnstrarcn rran.. Quantitats da
Nedadors de primera categoria: 1. teaa.. pedres 1 br.JS.Sa que taparen
marcat o no. Sl l'article 2 ~ violat
Rugby
internacional
al darl"l'r cop rranc, en ca.s que 60
Rme Cavalero: 2. fú'gis; a. LoUIS una colectorv ..&e .a llnla del Nord,
1. 'hagm concedit diversos. !init a1 cenNavarre: 4 Stouko!t; 5. Spagnoll; 1 quedà detlngu~ durant tota la nit
AHIR, A SAN"l' BOt
6 . Lonobardl, etc
trr b3squct aconseguu 0 no.
un tren rte mercadenes que es dlriArticle 3. Posar la pUota lora de
gi• cap a Leon. .Jes d'aleshores Ja no
jo~.
X Aniversari de la inaugu. .ta pv"ut circular .:ap mé$ tren per
Article 4. Tornar a posar la pilota
tros de •1:. 1 un altre t.en t
ració del Xalet de La Molina a._¡ul'li
en Joc a dintre l'I terreny,
procedent d' AJtúrleJ amb viatgera
ArUcle 5. Posar la pilota en Joc
S'ha celebrat aqucs~ mes el desè també haguó de detenir-Ee a Po:a de
Ahir a la tarda. a Sant Dot, Jugaren en any de la inauguració d'aquest xo.I agafar-la novament atans quo un
G.Jrdon, 1 un a..~re tren a Santa •,u.
partit
amlet.óa.
la
U.
s.
Arle:¡ulna
CSt
let, el qual fou obert als esquiadors c1a. Els viatgers hagueren de passar
nitre Ju¡ador l'bagt tocada,
Perpinyà 1 la U. E. de Santbot.
1
excursionistes,
1a
nit
del
5
de
deArticle 6. Invertir més de cinc se.
tota la nit als vagon;; enmig d"un
sembre del 1925.
gens per a posar la pilota en Joc.
Amb aquest motiu l'entitat cons- Imponent teml)vral. Aquest maU o.
Sauciò: CArtlcles 3, 4, 5 t 61, pilota ment a un altre Jugador, QUan el seu tructora d"aqucsta obra muntanyen- lc.. sia començ& ela t.rasbordament
concedida a !"eqUip contrari a la llrua deure es d'mtentar ficar-la a1 ba.&- ca es complau a donnr algunes aa.. dels viatgers. Els temporals són molt
de toc.
de. del Xnle~ 1 de lea seves trans- rrans.
quet. (Vcgi's capltol Xl, article 4).
Article 7. Entrar a l'èl'Cll de cop
Arl.lCle 10. Fer ttn segon «dribllngt formacions . 1 ampllacions fins arrt0
franc
tocar la lln1a de cop franc Sl la pUota no ha r.ocat cap jugador b:lr 111 Col1Junt d'edificis que actualml'nt consUt.uelxen el Xalet de La
o t.oc.ar la pllota duriUlt l cxecur.tó o pres contacte amb el seu basquet Molina..
L'ESOANDOL D'AHI R A LA PLAÇA
d'un cop franc. abans que ta pilota o tauler, o sl cap t.¡gador no l'ba
Com queda dit. el Xalet s'inaUgU·
D"ESPANYA
toqul el basquet o ei tauler, o bC toca<!a fora :1e1 seu coutroò..
ri. " darrers de l'any 1925. En el
obrar de forma que deliOnenu el JuN. H.: :Sl el Ju~ 1 dor que comet la transcurs dels dos anya següents sllJ
gador que Llra el cop franc. Sl llJ ha falta està en Possess1ó de la llot
r~u ambar l'elccl.rlcil.at. el telèfon 1 Els inconvenients de servir
~lterénCl~ per a ocupar. els llocs al 1és obligat de lliurar-la lmm~iat!: s arranjaren els camms 1 carreteres
amb lentitud
ar¡ de 1 àrea, durant I execució de ment a UD adversari designat. er particulars que hi porten.
L'a¡ost del 1927, el senyor BiSbe
cops francs, l'àrbitre decideix la po- l"àrbltre. que 1a posarà e.o joc ap la
Al
ta!è
cLaa
Arcnas», de¡u~ a què
de la Seu o'UrgeJJ posà 1a primera
slc~ó ~ jugadora.
Unia de costat.
pedra de la capella del Xalet., que trl¡:wen mês del compte n servir els
Sanc•o: Sl la v~olació éa comesa
Article 11. Quan la pllota es
\1ndna a substituir l'oraton mstal- clienta, s 'armA &hlr a la tarda un
per un Jugador de I eqltip que executa sada en Joc al centre 0 qualse~ lat d'una menera provisional 1 aefi. aldarull dels IUlCIIllllllata èpics, Ja.
el basquet, aquest no és vàlid 1 Ja altre lloc, picar 1a Pilota b
d
1 cieu~ dins del mateiX Xalet. La e&- qual cou. motlvà la presència dels
rllota ;;. posa en joc al ccntrè. Sl senyal de l"atbltre o abansnq:uha~ pella fou oberta al culte l'agost del ¡uà¡·dies d'Assalt.
19211 ¡ restà complel.ament enl1cStiQa
a vto 16 la comet un jugador da atèa el punt més alt· 11 f
En arribar aquests començaren a
l"cqulp oposat. el basquet marcat a lota o, després d'hav~-lag~ la pl- nmb l'altar, vltrlllls I Imatges el ju- acttlar 1 pogueren posar fi a una ve-,.àhd· sl no és aconseguit es
a una liol de l'any següent.
dclx 'un alt
f
conce- r.e¡ona vegada, ficar-la abans que haL'estiu del 1929 s'acabà també re- ritable batalla campat. Ja que inclüa
re cop ..ranc. Sl el se¡oo ¡1 toca~ a terra. un dels altre5 vwt. dl!Lcl del ruarda-esquia l raratge S"havien l:.ulçat contra !"aparador 1
no és marcat, la pilota conunua en ll.:gadors, el basquet o e1 tauler
amb un pis dCSU.nat. a noves habita- mostrador de l"esmentBt cale diverJoc. Si la vlolacló ts feta pels juga.
!>ancle: (Articles 8 9
10 1 1ï, La clons, on l'Càiu s"allotjà durant una tes ampolles, ll'3 quals motivaren
sèrie
d'anys la colònia temenina de que tres dels parroqutans
dors dels dos equips, el b;uquet mar. pilota es Wurnda 10;.,_ 'c1e Joc a· un
resultessin
c.atJno compta 1 la pllota és posada jugador de l'cc¡wp contrari. a l'iDdret. l'Instltut de Cultum l BlJ;)Uoteca p~ fent.s, encnra ~ue sortosament. les
pula.r per a la Dona.
en oc al centre.
m~ PCO""' d"
El desembre de i'Sllly passat &"in- ferides no foren de considc.ractó.
Sl han estat. concedlta dl=-.,..'l'
oo s'ba comê.$ la \'lo.
-~ ..... oops la.Cló.
augurà l'amplladó del menjadòr 1 t>l
!rancs a 1 eqUl.p, les dispostdons del
ArUele 12. Contrari
t ·ortr nou edifici constn.lït pcl senyor Adparàgraf precedent rde:-enta
ar o a a\
~
•
• 'PG- el pas de la llllota quan es trobt serà, el qual conté 40 Wta més 1 en
s::r la pilota en Joc al centre, no damunt l'anella del basquet o dmS la seva planta quedà installada la
CALENDARIS REBUTS
cant1na 1 mcnJa<lar po-pular que tan.
aón aplicades a mCU11 que la \10larJO el basquet..
ta. accept.¡¡ c1ó ba Ungut.
slguJ comesa duran~ el dnrrêr cop
SllDClG: a) al ea tracta del bc.squet.
Procedents
dc d.i\'erseB cases coP!nalmcm., aquest. t!SU\l sba lnaufranc.
de l'adversart, nUIJ"cat o no, el bas- rurat la conducció d'ni¡:lies des de mercials barcelonines twm rebut eis
Article 8. Oórrer amb la pilota,. quet compta; b) ates tzacta dcl propi Ja Font rran amb u~ cunalitznc.Jó colcndnrJs per a l nny ll•3S. :gUents:
picar-ta amb e1 puny o donar-hi copa basque¡, el punt éa anula' <uU en· c1e quatre quUOmct.res, amb la quil.l Casa Jorba, \Ul magmno díeLnri 1
amb el peu.
&'lla resolt. aeUn!Uvamcnt el c1'acurada presentadó; dc! Centre Ex
N. B.: L"aedó o. picar lA pilota tre ~ a la !!Illa de cop t.rano mé& COGa
problema àe l'abast.etxcment d'aigua. 'urslonlsta de cataltmya. I. els cail!ll·
amb el peu, oo és una vloladó només
ope l.
A aquest seawt d"acl.ivitats I de à:lrts do les cases «Hi..c-pano Ollvctt.lJ,
mworu l ampliacl<ms ea moU po&- elmprcmtn El::eylrlnn.-u, «Ch. Lorl·
qunn és volun~rta: tocar la pilota
(Coottouad.)
lible que en \ill proXlm esdeverudor
amb la cama o el peu. lnvoluntfu1&,.
llcux 1 C.», «Roldan 1 Gaval<U»,
ment. no él una \1olad6.
(1} Ve¡t•e LA 1111MANITAT deU en segulran Q 'altres que vindran a ccalxa d'EstnlviSJ,
cCoplsterla Ca·
la vit.allt.M c1'uua obra que
ArUc!e e. ED execuw un cop d lea D 24 t 10 es octubre 1 1. 18 l mOitra.r
sa!D, •C'aSa Cilrltat», Perfwnerta
ara
compta
nmt>
deu
anya
d'CX!S!elf~ passar la pUota voluntària- 2a dt DO>emtl~
cO!JutrS», «Banc \'lta!icl d'E'Spanyu
da.

.
LI egj U :
-

an.b molta

I ~ vda.r-se, tnundnnt diverses cases

INUND ACI ONS A AVILA I d'importàncl:l., especialment als ta- !~ues.
PODI. S PROPfRS
I llers de 1:1. Constnrctora Naval que En els pobles de !:l riba del Tor·
Avllu, :.!tl - El temporal d.: piU· ¡ hln quedat tnuudats en gran part. me les algues !lan produit inunda·
ges n tota In prcn1uc¡a causu perjuLes cases de camp dels voltants cions l danys a les hortes 1 flnqli('S.
1
<licis d'impurluncia. Noticies proce- ¡ de nelnosa han sofert ~rans da.uys
de!lts de s.m ~tcban drl \'n1len l els S~U¡; Mbltants perdu~.s <1'1mA ORENSE, L'AIGUAT CAU•
dmc.n q·¡e a 1 onsequenrla del tem- } portànc1a, puix que les a1gues han
SA
DANYS CONSIDERA•
poral d'algllcs s'ln. enderrocat una n;rossegat bestiar, cines de camp,
BLES A L'AGRICULTURA
casa en la qu I nHcu S€t persones., "C.c.
.
o·ense 26 - A lc do~c ctel llllg·
Els seus hab!tnr.ts !oreu arrossegats
Han quedat mterrompudcs les co- ,.,. ·
• · Uèncl "'ct··
·~
dc lès a!gnes. 1 tres munlcadons per carrct.tra en d1ver- u.n, ~ co~
a uaver-se es ...~

LA VIOLEtiCIJI DEL. TEM·
EL COP FRANC
PORAL A PALEr4CIA
Article 1. Quan l'àrbitre asscuvaPalènc1a, 26. - eu ~qllests . dos
la una falta personal, designa ~ ·Ju· darn:rs dws d tempora. de plages
gador que ha a'e:.recatar el cop franc.] ha estat molt violent. El nu PIS~o:r-

,o.

..

AC"f \'

Hospifa I, 65 i 69

t-a

LLUITA
DespréS de la competició t'..,.
n:,_al Trofeu Garcia Alsina, ue
llUita

f'

Pago r.1es c¡ue ningú p~,.
lro;sos d~ccden€.5, fo~ck
re/lo !ge, den ls. m~dafl~s.
ant:lis ,joi~s, monrzd.zs.~fc.

ses, en una cursa dc

Td com hem nnnt anunciant en
ter~ors ec1Jclc.ls, Accló At.lètica orJll UP. per el proper din de C¡¡p
~y un11. m::tgn1ticn exhibició d'atúsne en pista, quo tindrà ~r es~~ el e rt clt» de Montjui:c, 1 en
IJ qual partlctparà, en la prova de
p(JJ meues. que forma part del pr<>~rama. el corredor, campió d•E.spaa'aquest.a cspecla.lit;..'lt, Macart
~encscs. de Madrid.
v11 perfilant-se ja el festival. que
seJllbl11 que esto.rà coustltwt per Its
,egütnts proves, 6i bé encara no pot
doonr·se com a cosa definitiva:
200 metres lllsos, 800 metres lli·
lOS nançamenL de Pllll, 110 metres
~qucs. salt d'alçària, 6,000 metres,
nançament de la javelina, 61\lt nmb
pe!lC1li relleus olimpics.
per a p:~rt!cipar cu aqaestes pr<>JeS. 1\Acc!ó ALlètica» ens prega que
le!ll pubUca la se:;uent llista de noms
d'atletes, als quals agrairà que paSSin
per la Federació Catalana d'Atie·
~~sme, de vult a nou del vespre, per
tal de rebre ínstrucclooa Nspecte de
uur participació:
200 metres: Aracll, ' Montoto, R1cart, Serrabuna, Fatré, Miralles.
I.Jança.ment del pes: Rlcart, Serrabllna, L.u.;ueró, Gual, Ríbas.
110 metres tanques: Max Staat,
lo{allZ8IlAres. Cousegal, Cardús, DallllllU, Mongrell, Etter.
Snlt d'alçàna: Lorenzo, Max Sta.at,
C<Jn.se¡?"R '• Cardús, Rigual, Dl\lmau,
Reñé Font. Pons, Garangou, Gonzà..
tez. Fraga.
5,000 metres: Andreu, Mur, Na.var.
ro. M.lró, Smandia, Oonzàlez <Hèrcu·
tes), Fontsere, Camt, Rnmonatxo, MiqueL
Llançament de la Javelina: Etter,
Fernandez, Fraga.
Salt amb perxa: Consegal, LorenGonzalcz, Cardús, Trias, Rigual,
800 metres: Plferrer, Pratsmarsó,
Obón. Montfort, vtves, Camps, Nocué. Miquel, Granel.
Rellevament$ olimplca: Dos equips
a designar damunt la pista.
La maJor part. dels atletes que
abans nero citat han donat ja la
seva conformu.at a cAcció Atlètica.
per a actuar en dlt festival, però
al¡tms al tres. per dificultats de comunicació, no h3. estat possible als
organit:>adors posar-se en contacte
amb ells, 1 és per això que «Acció
Atletica. els prega que acudeixin a
I& Federac.o per tal que puguin informar respecte les seves pos!';!bil1·
tats d'arrenglerar-se.
Darrerament ha sorgit una circumstància c•ue podria donar encara
lllés animació a nquest festival. Es
tracta què Alexandre Pérez, el campió aragonês I fonnidablc corredor
de fons, assabentat de la celebrac10
d'aqut>sta prova de li.OOO metres, ha
anunciat els seu!' desigs d'arrenrltrar-se. 1 s'La de remarca rque
això donaria ocasió a Mencses Cie
llult.ar novament amb ell, pel qual
'" resultar batut a la prova BilbaoLas Al"l'nas d'enguany, 1 a Madrid,
ICibre la clà.-.slc1. lLegua.. Si poden
arranjar-se c.uflcuttats, no sena dl·
tlcll, doncs, que poguéssim assistir
a una veritable prova d'envergarlura
l'A la cursa de 5.000 metres de la
diada 11e Cap d'Any.

Els temporals d'aigua al no. d
de la Península
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DIVENDRES

pubUcaren les fotografie s d'un car...
teU anunciant uno. cinta cl\Ílckey
Mouse» a Addls Abeba.
-¿A quin pafs us sembla que ni
ha més interès per Mickey Mouse?
-No sé, \'eritsblem ent, sl h1 ha ~:tl·
gun pafs que mostri major interès
per Mickey que altres països. El
nostre amiguet sembla tenlr amics
a tot o.rreu, no lmporta la raça, coDisney, el creador dels filma ' nos per complet a la que ha motivat Ior o bandera.
«Miokey Mouse)J 1 o:Simfonle a ' el nostre sobtat interès.
1 -<Xnn és Cic creure, en la creació 1
lnganues», acaba de complir
-¿No esgoteu ma1 el mat.èrial per producció d'una pellicula «Mickey
34 anys. 1 és amb a quest mo.. a les històries de les vostres cintes? Mouse» 1 «Simfonio.
lngè>nua» h1 ha
rament, les següents pr.. ¿En tal cas. què us suggereix noves d'haver una
Ln!tnitat de detalls exeguntes 1
Idees per a amNtues sèries de «Mic- cutats per un vast co..; d'artistes.
-¿No es canseu mai de dlbuixar o key Mouse 1 «Simfonies ingènues»? ¿~uh, trball en una «Simfonta tn...
-¡fi:No podeLa esgotar el mat-e- 1 gen<Ja» o «Mickey ~ouse» és exclucurar del dibuix de les aventures de
Mickey Mouse i els seus com¡:v¡.nys rtall A vegades ens dóna calfreds s~vamcD:t YOStre?
1 «pensem» si veritablem ent ens a- ,
c16 I dirigeixo totn fase important
de joc?
-Ultimam ent rara és lo. vegada que nem a trobar sense material nou. I del seu desenrotllament. Collaboro
ta1g cap dibuix. La direcció dels di· Més la passada experiència ha pro- activamen t amb ~1 departam ent 11·
uutxos dc M.icke) i ds seus camara· vat que . \ quantitat de material aug. terart durant ·l temps en què una.
der és de tAn alta. importànc ia en la mentarà l.radualm ent per dues I idea recent gert'l'lnada pren ràpidanostra er:tpresa que mai no me'n re .ns; Primer, en créixer la nostra ment tos fins &. dtixal' la història
!!ansaré 1entre estigui Interessat 01ganttzació creadora 1 augmenta r completa en tots els seus detalls.
l'habilitat de lP persones que la Quan arriba. el moment d'anlmar
l\ fer bones cintes de dibuixos anl·
oompasen , la font d'idees creixerà ¡ les escenes, naturalme nt, segueixo ~e
nats.
-¿Teniu ~.lgun animalet? ¿D'ésser naturalme nt en volum 1 en quall- l prop el seu progrés per .a corregir
Jxt, quants en teniu? ¿1 us donen tat Segon, eu desenrotllar.-se els sense ta~cümça tot posstble error.
coneixeme nts tècnic per Els dibuixos en borrador són projec:\lguna td~a per a les cintes «Mickey nostres
mitjà de la invenció 1 de l'ex~rièn· tats en un llenç 1 l'actuació i el dis\iouse t t...m!onies ingènues» ? .
cia, nous camps de material inte- seny dels personatges Eón criticats
-Tenim dos gossos 1 un cchow». A· ressant
al nostre abast. Per per m.1. Hi ha conferències en què
¡¡uest any passat, un amic d'Austrà- exemple,s'obren
fa dos anys que hauria estat e::J discuteixen 1 adopten la més ade· q, ens en•·ià una parella de cangurs
1' a follia pensar de fer una peWcula quada música.,
color 1 diàleg. Colla·
>etltb. Els deixarem córrer amo tota
Ubertat. pel l'estudi durant d1versos d llarg metratg-..: de dibuixos ant·
nesos 1 vàrem estud1ar els seus ~OB· mats amb personatges humans <11ums. El resultat rou la c1nta ano- buL"<ats en els nri:J.cipals papers.
Quan el púbih.. c..>mpari l'animació
,tenaaa «SI canguro de Mickey)),
de la nostra diminuta heroïna Blan-¿Si drribés a decaure la populari- ca.neu amb les noies que han apa•·at de Mickey, · qual cosa. sembla 11 regut a les nostres cintes de tant
"tel tot tmpossio!:!, qué ta:rteu? ¿Una en tant, tothom s'adonarà del
~ovn sèrie dt: cintes de dtbuixas anl· progrés dels nostres procedime nts
.1ats, o us cdiearteu tal vegada a tècnics 1 les noves fonts de mate~lguna altra fase técnico. de la Ulo- rial Que ells ens han obert.
~ústrin. cinelltatog nutca?
.
-¿Què hi ha de veritat sobre ela
-51 la populc~.rit.at de Mickey arr1bés vostres mgressos? Per un costat s'ha
,Jguna. vegada a decaure, seguirlem dit que solament cobreu 200 dòlars
uoduint cintes te dibuiXos animats. ' setmanals. En canvi en diverses oca,.
.!:1 futur de la indU.strla es tan Hlimi· slons ets periòchcs han publicat te.
at. a la nostra manera de veure, claracions sobre el fet que a part
¡ue ens es di fieU avençar com reem· de les vostres peH.icul ~s solament en
>laçartem les cintes «Mickey MouseJ ~ls artlele, comercials de Mickey
L'al vegada ens hauriem de dedicar Mouse guanyeu di\•P:'Sos mlllons de
xclusi\'am ent a la producció de ciu- dòlars lL •'any.
es de llarg metratge 1 «Simft?nies
-El meu gennà. Roy Disney. l lO
ogénues»; o tal vegada haurtem de som els amos de totes les accions :.'e
. cta.r de populurit.zar un altre nou lli. nostra companyia. Durant els
..ersonatge en substitució de Mickey; anys del desenvolupament de 1a nos.
J tal vegada hauriem de desenrotll ar tro organitzac ió
sempre hem tret un
nés a fons un dels que ja tenim, mtnmlUm dels guanys nets per
;am. per exemple, Pato Donaldo. a les nostres despeses personals,
1
'\mb tot, hem ue creure que la po- hem posnt gairebé tota la resta delS
pularita... de MiCkey Mousc durarà beneficis al foment de l'empresa. No
·nd'!finlda ment, sempre que les se- som mUionans I tota declaració soves cintes siguin atra<:tives , moder· bre els mWuns que les mercaden es
nes 1 humanes.
que oJStenten l'ctígie de Mick.ay Mou-¿Acost.u meu de treballar en les se 1 les nostres peH1cules ens repor...
vostres ld~s pel a una peHfeula molt U. • anualment.. és in!or.ame ntada 1
J. bans de comença.. la seva. prcxiuc- absolutam ent rtdtcuk.. Les pelUcules
cló?
curtes mni nu produïretJ grans bene- No ht na cap tegla que pugui de- ttcis com ho sap ..¡ mlsevol QUt: co. .erminar c:1 tem¡. a invertir en una nel'CI In lndOstrla ctnematog ràftca.
Ldea nova ans de filmar·la. De vega·
-¿S'ha exhibit algunn. cinta
des se'ns ocorre alguna idea 1 acte «Mickey Mouse» a .Eti opta?
.;;egult n'aban :onem d'altres que feia
-8i. keecntme nt e. «~~'W York He-temps que treballàve m per dedicar- raid Trlbune» 1 la «Literary Digest»

Walt Disney ¡ els seus
dibuixos animats

I

I
I

dels riés diligents creadors ae
llunes cinematog ràfiques de Hollyp
WO<xl és Low Witte. Durante 1eu
anys ha eret~.t 16~ fenòmens llunan:
des d'una lluna er.utjnda !lns una
lluna romantlca, àdhu,. una llung,
! a.mb aparenÇb de formatgt. suts,

I
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CSCèna que per mUltlples raons cal
rodar amb la llum del sol, hom cri·
da Mr Wltt.l.
«Feu-nos L11J.&. lluna autèntica»
diu el director.
I el senyor Wttte, que als estu1!s
de la 20th. Century-Fox és capaç óe
fer llunE's, sols, estrelles t tot el que
U demanin, fa una sèrie de pertinents interrc.gacions per tal que 1a
seva tasca rtsultl a\.ltènttca.
¿A quina hora de la nit ~s filmarà l'escena? ¿Qt:tna temporn.t':l
de l'any? On? ¿La voleu en quart
creixent o minvant?. etc.
i Segons s"!m bla, totes aquest:cs
reguntes tenen molt a veure amb
a classe de lluna qur ha de tUma.~.··se! Pot.ser vós heu vist la lluna
brillar a la cambra d'uniJ. romàntic<~.
senyoreta, J>';!rò a Mr. Witte no U
interesso. l'efecte romàntic, sinó a.
quina bora fle la nit és
L'exactitu d és gairebé un defecte
en el senyor Wttte; la defensa fina
a més poder. Nr fo. molt hom va
exigir-U que creés una lluna per a
un dPls rons dc «Ur. mtllón de gm..
clas.o fUm Q:.Ie aviat es projectarà
e Barcelnna El direr.tOl - Roy del
Ruth
vol.'.a una llWla que S''llssemblés a un formatge suls. una de
lfS classes de lluna lef' quals ~n
fet ramós "'1 seuyor Wltte. Però
«l'amor a la realitat» li indicava f'l
contrari I en lloc d'nlxò creà una
lluna plena.
La lluna té al voltaot de 2.000 rases 1 express!on.u - dlc aquest no.
vell creadm - «1 cadascuna té la
seva deguda t..wció 1 lloc.» <En é&ser pregunt.o.t ur membre facultatiu
del Dipòsit Astronòmlc de la Universitat de COiumbla, digué: cSu poso que si Mr. WltW es refereix als
dl!erent.E mt:.tisos 1 ::olors de ta Unna sota certes condicions atmos!ètlques tenint en compte l'aparent
canv1 de dimensió quan aquest cos
es mou cap a una ba.ndn 1 1'altra de
l'horitzó I canvit. de creixent a llu·
na, arribaria fàcllment a dos...cent.s
Però - continua dient aquest oaVI
- els astrònoms encara no han
tractat de computar el nombre d'a.•;.pectes llunaru)
»Valg crear un flnnamen t 1 valg
coliocar unes dues mil cinc-centes
llanternes elèctrique s representa nt
estrelles 1 al centre una lluna vitrlca
que es movia a través del flrma.tres mil dòlars.»
ment.
aquest treball
WltteTots'apressà.
va costar
a. assegurar
els
seus oients que totes les escenes lluIques.
nars no són necessària ment stntètl·

«Aquestes són usades majormen t
per a revistes musicals ttlmlques tals
com «Un m1llón de gracias» 1 «Escàndalos 1935». A vegades no obs.
tant, els tècnics no pocteD. produir
\Ul efecte genut d'aquesta mena 1
des d's.ct comença Ia meva tasca.»
Alguns directors són exigents en
vista. de tots aquests efectes gat..
rebé veritables. No volen una reina
del firmamen t creada per Witt.e. Tey 1
Garnott es coHoeè. en aquesta categoria mentre dirigia algunes escenes de «El mercenarlOJt, encapçala da
per Vlctor McLaglen.
Oarnett exlgl al repartime nt c¡ue
romangue s~in
desperts mentre es
filmaven algunes escenes llunars,
amb el resultat que l'art de Wltte
té I ajut de Olòrla Btuart. la qual
gairebé es congelA junt amb Mlcha.el Whalen,
«Fou una escena d'amor fred»
-diu Mlss Stuart.

Una comèd ia
curull a
d'hum anitat
Una presen tació
fastuo sa
Una interpretaci ó
inimit able

~
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boro amb els nostres directors aem ..
pre que es presenten problemes de
producció inesperats. A vegades arribem a. canviar una història per
oomplet, encara que la producció
estigui tocant a la seva !1. No dibuixo, ni composo música. n1 contrt..
bueixo a la major part dels acudits
i 1d~s que figuren a les nostres
peH.icules d'avui. El meu treball és
dirigir, unltlcar les Idees I esforçoo
dels nostres companys, escolllr 1
polir el material, procurar que tot
marxi com és degut. i coordinar les
tasques creadores dels nostres argu..
mentistes, al:tistes 1 mfudcs.
-¿Què, com pro\'a l'ésser una eelebrtt.at mundial t
-Prova molt, quan el fet d'ésser
una celebritat mundial ajuda a obtenir bons llocs per a m1 partit d.e
futbol. No prova tant, però, quan els
collecctonadors
d'autògraf s no us
deixen viure amb pau. El fet d'ésser
cèlebre mat no m'ho. R.judat a fer
una bona pelllcula. o a coHoca.r cops
al camp de polo, o bé a aconsegui r
Iu. ràpida obediència. de la. meva fl.,.
lleta o deixar callada la meva esposa
en alguna dlscussió, Aparentm ent no
serveix n1 tan sols per a evitar que
el• nostres g06SOS no tinguin puces; 1 Sl el fet d'ésser célebre no ens
colloca. per damunt d'un parell de
puces, no deu ésser cap gran cosa
després de tot.

En el Concurs de violonceUistes d'en.
CLAUDETTE COLBERT S'HA g!!.a~~.. ~: :~~:~. ~~o:nyador Ernest Xancó
per a la concessió del Premi Par.
CASAT AMB JOE PRESSMAH curs
ramon, desvetlla. el més gros interès
entre els nostres tnslrumenus~.e:s.
Enguany, per la vàlua dels concurSQut.s que mwien de presentar- se da-

vant del Jurat, havia. crescut nota..

blement l'atenció al certamen en els
nostres medis musicals 1 és per això
que la Bala Mozart s'ha vist tnsufl·
cient per a. encabir el ¡ros públlo,
compost en gran part per pro!esslO•
nais desitjosos dc conèixer el resultat de l'acte que s'anava a celebrar.
Bis eren els tnscrlls al Concurs

Parramon d'enguany, tres dels quals
es retiraren Ja el dia abans. La batalla restava, doncs, llmltada a tres
1lntcs concursants, tots els quals eren
violoncelllstes Joves, de grans avantatges.

Aquests tres concertistes, senyors

.rooep Maria León, Jordi Perearnau I
Ernest Xancó, executare n el prtmer
I segon tempa (Allegro I Largo e
mestol del «Concert en La». de Ph.
E. Bach, obra Imposada, ultra una al•
tnl obra a elecció lliure d'un màxim
de 8 m1nuts de durada. Els tres concursants palesaren grans conel.X.ements de llur instrumen t- ensema
que una preparació molt acurada.
No fou diflcll, però, la tasca del Jurat, el qual era. compost pels mestres Joan Borràs de Palau, Bernard1
Gàlvez-Bellido, Josep Marés 1 Josep
Trotta, presidits pel mestre Jaume
Pahlssa. Amb tot I Ics reconegudes
qualitats dels senyors León I Perearnau, que tingueren moments molt.
recomanables, la superiorit at del senyor Ernest XAncó, es deixà veure
de seguida 1 encara més que en 1'<>bra de concurs en el d1!1cillss1m
«Concert» de Haydn, un dels temps
del qual executà. el senyor Xancó
d'una manera immillorable.
Ernest Xancó, que ja és ben conegut pels dlversos concerts que ha
vingut donant, en els quals ha ob·
tlngut sempre un èxit ressonant, és
delseble de la distingida professora
senyora Francesca Vidal 1 ha fet
els seus estudis sota l'alt guiatge
del mestre Pau Casals. Es, doncs. a

Bla és parisenca 1 el ame·
ricà, de Filadèlfia, t és metge

del

p....,¡

d 'a nguan~

Parram..,

l'Institut Casals on s'ba formol
aquest futur cran Vloloncelllsta, '1111
Ja en la. seva primera joventut ent
ha ret anar de sorpresa en sorpresa
flns a poder dir, j& aense reserveo,
que és cnaat a esser uu ....:15 vtu,uu.
cellistes de majors J)OSS.lblhtats 1 que
a no tardar formarà part del nombrt
reduït dels que en aquest instrument
h
assolit glòria 1 fama mundial.
Fcllcitem E:mest Xancó Del seu
triomf Incontestable, COl'' també ell
seus protessors Pau e -::a !~ l Francesca VIdal.
La sevo. senyora mare, Herminta
Creixells de Xancó, acompanyà Ernest, I es féu creditora, també, de la
fellcltncló doble l ~•mbé unànlm.
Camil OLIVERAS

KRO N OS

a Los Angeles...

Yuma, (Arizona> . 26. - I.-. cèlebre estel del clnem:l. Claudette Colbert ha. contret n .atrimon1 en aques1& ciutat 1mb · 1 metil" àe Los An·

¡eles Joc Pressman.
Mr. Pressma.. na declarat
de. jutge que té a4 anys 1 ésdavant
natural de Flladclfia 1 Mlss Colofrt que
'
,
.. natural de Paris I té , &:!SS. Els

a11NE8T XANOO

, ,.nyador

FAB RIC A DE REL LOT GES

Rambl a Cana tel es, nüm 3. ~ xamf1 à Ta llent

COMJTE DE

CAT Al ANITZ ~r.I Q les manllesta clons d'activitat social
•
.. 1
en tots els seus aspectes:

econòmlol
¡poll tic, artlstlc, clentlllc, cultural
El «Comltè !;m:n.en~ aquesta raó
nuvis han an·lba· de Ho:JJvwod en
COM ITE
en el fet que tots els Individus I
un avió dmotor, .t el qual nan
El "-Comitè de vatuJ.anització», lé collectivit ats que desenrotllen t1111
ce, també el vtatg de retorn una la missió die procurar que siguin ex- acti·,ttat
a's països de llengua ca.te,.
1'egada acabada lr. cel'imOO:il.
pressade:; en llengua catalana totes lana, siguin elements naclonala o
estrangera, t , d'estar interessats 1
enfortir la personallt at de CatalU•
nya 1 per tBnt a seva forma pròp~
d'expressió, que representa la mM
tmuortant de lE5 seve:; caractf>rfsti·
MISSI D

GENERAL

úEL pcdngòglc.

1

Els triomfals programes deli
cinema París

ques.

CAPIT OL
PROXIMA
ESTRENA

,.,.:,...••I

Ha estat una verlta.ble bogerta
d'e!ltus:tasme per a ad.Inlra: el gran·
d.tós programa que ofereix el cinema
Parts. la. que lla vtscut Barcelona
durant aq"e.;ts dies <!e festa. 1 que
pel quw sembla no dóna EJyals d'a•
ce.bar--se. En erecte totes les aess.lons
a'hl:ln vistes plenes per com¡:det 1 han
quedat, sens• ~xagerar, milers d'espectadors sense poder entrar a l'afavorit local que no. sabu . eocert.ar en
d-. seus programes i oferir 1m espectacle que poq"Jes vegades l'ba donat
d'aqt.esta Importànc ia en cap llenç.
Alx!, doncs, la pelllcula cllll!ca Me·
\ro lLa 1ndomita> mterPreto<ta per
la picaresca. Jenn HRrlow, WilUam
Pvwell 1 l'a!ortuna
ga!ant Fran·
chot Tone ha. proporcion a; moments
d'agrs.d.able dlv~rslt als espectadors
a1xf com també la suprema creació
de Marta ~erth «Casta DiT», meravellosa superjoln. musical que l!e·
re1x a l'eximia actriu un ¡ran nom-

bre d'ocasions de lluir perfectam ent
1· seva. admlraLle veu, ha tornat n
conèixer d1ea de grttns triomfs.
Continua encara en ple éx1t aquest
gran programa Jel Cinema Paris I la
l'empresa d'aquest ~Jo prepara :>er
a la pròxima setmaat~. un aJtre grandiós programa. a 'base de lo. msgts-.
tral producc!O de la Melro lLa Viuda alegre» crencló de Jeannette Mac
Donald 1 Maurt..e Cbevnller, que serà
presentad a &mb tots els honors que
es mere1xedora per ta seva transcen·
dental Importànc ia dintre de la prod'ucc1ó etnem ....togràftea mundial.

L ~S

1

HOI¿\IDO ..,, ~ 1

MITE

!.'acció d.e1 «Comltèl'l prendn' !et
formes següeuts:
Primer.
P1opaga1 constantme1u
i per tot• el: mitjan~ els vro¡xlsltl
nostres. per tal de crear un ambtenl
popular ta!JOTable que extgetxl. ..,_
pontàniam ent, •.m a catazanttzacto general de les formes d'expTeufó tm
le& activitats f r~laclon! del poble.

Per tal de portar·bo o tenne 01
soH.lcitarà de les dues emiSSOres rao
d1o!òltlques, de 1a Premsa barcelonina 1 comarcal, de les empresee
d'espectacles, etc.. fac111tnts per a
propagar els JOstres propóslta. /\•
questa acció :le propagan ds serà a.rrodor!do mltjiUltçant conferènc!ea,
cartells. servei gratult de Premsa.
etc~tera.

LO • UlTIMOS

orfe,, td~t POo~¡,

i;.A

r.

I
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'EL PREMI PARRAMON

WALl DISNEY

Als estudis Fox, quan els directors volen
una lluna, hi ha un home que els la dóna
On

DF DESEMB Rr DEt

·L A MUSICA

EL C IN E M A
DES DE HOLLYWOOD

U

Segon. - Pressiona r directamen t
particular s I co!lectl•~tats per !<11
d'aco:tSeguf.r.ne '*n"' rolfdarttat a z·~
bra de catalanització

L'acció onjun • amb tots aquesta
elem:nts serà soll!cltada mltjançnnl
la convocatòria d'una Assembles dt
totes !e. entitats a cada locallta~
1 per simple adhesió al nostre tl]ll¡o
nlfest, pels ,articulara .
Tercer. - Fer ~.."Ontlxer àfrecta-

ment el :1ostre propó.!ft a tots tll
lnd!vidlU I entltatJ de tota mena.
que no emprin OON"ectament la llengua catalana en la retolacf6 de Uurl
utablfm •ts. en els fmpreso.! f pr~
paga nd a.
Les gestior .> per a aconseguir-bO

Despr és de
"Trad er Horn"
i de "Ta rzàn"
d'ines borrab le
memò ria

semn fetes, tndi..:l-tlntament, per cor·
respondèncla o per visita personal
dP5prés de posseir una detallada n..
formació, la qual pot efectuar qual;
sevol '-e les formes orgàniques c.u
ado~tl el &Comlt\• en les barriades I
locad tats comarcals .
Quart. - Organitza r dtrecta~e~ !

UNA INTERPRETACIO
FORMIDABLE AL SERVEI D'UN ARGUMENT
APASSIONANT

d'aquell• mft¡a,~
que .nes 1nfluèncJa pcxten

la catala --41Cid'e:cpre.ssfó

exercir en P! poble.

òmlc¡

La 1.1a.nca de mltjs.ns econ.
auficient:s no permet grans realitza-'
cto::s depenents directame nt del n~
tre esforç; cal, però, anar lmiDedl.,
tament el cinema per mitJà dc d<>
blatge o reto!aeió; vetllsr per la profusió de teatre català cada
rada; evitar el bWngülsme en edl·
n\dio; afavorir la propagació i tl
cló del llbn. català (un de ~n r
mltjons per a !acllltar-bo pot ~
una constant 1n !onnac!ó blbllvr,.a ..
floo, etc.
....,
Cinquè - JntenrlJfcar la pro,-

AVUI
SEGUEIX EN CARTELL
L'EXIT MES GRAN
DE LA TEMPORADA

te!Dlf.

gacló de ·la uenJua catalana, ' 00 ~;
tot en ell 1nedt! obrers, per 1111

e;!

dc cur&ets i

lfi.=J.:t:J.•.;d' I
L

---..---

ta\

arKer

Més que un film
un d escobr iment

oonjerèw:tes.

Cal orga..ltt.zar una veritable ~
da d'ensenya ment dc catalA. encoDl
enUtats dels u-t.:balador3. per
del
la lntens!flcació del conJ;;J.xeDleD
l
I nostre Idioma va lligat estre~~·
I amb l'ésser més exigent 1Ja ~n;se5
. tat catatanitzadorR de es
populars.
d'in101'·

P roducci6 WARNER BROSS
Sessió contínua de 4 a 12'30
.fL.\'IRERliS E D E Y-lLLE, fWI ..l f&m6S 41ftetclt 4 tl m.atels "COJD.ODlo e ra,,
fa poc,
.na a.ctrtu no .maua conqoü. Petó la Puamount l'Ju. a.llltta.da sota
els tenl
ftl:I.Jk-1, t utem aerun flQ& la Dola u.solld. ripl4ameu t l'estrellat. &d
la nJem
al

camp de teaa1t, lleda. per a començar u.n. partit.

Sisè. _ Esl<lbUr un serve! p,¡,l
mació i correcció de tuto-• a u:.r-40.
de toU el.s que vulguin consul ns u
1

Aquest servei pot ter-se ~teuCO
I mitjançan
t lt'& dE"lcgn~on.s

I mttè>.

-,

e

To ts eh rêpublkans lle-geTxèn cOda dia LA HUMANITAT

la·humctnllaf

~yENDRES, 21 DE DESEMBR!: DEL 1935

18'-: Música da Camera.
18'30: Suplement de LA PARAULA, dedicat a la Seccló In!antll de
RADIO BARCELONA.
19'30: LA PARUALA. Emissió de
dos Quarts de VUlt de la tarda. In·
formació general .
..tr()GBA.MA PER A AVUI, DIVEN·
19'40: Cotitzacions de monedea.
DRES
r-·
19'45: «Palestina», el pala de Jerl5: Primera edició de LA PAJ¡\(]LA. Diari radiat de RADIO sucrist». Conferència a. càrrec del
J.
Rvnt. Pare Jona. Serrat,
~o.ELONA. Discos.
NIT
'20: sregona edició de LA PA8
20'-: Programa de dlscos selecJl\OLA· Diari radiat de RADIO tes.
Jj!ROELON A. Edició dedicada a les
20'25: Excursionisme. Em1ss!.ó de~ues catalanes.
a aquest Important esport
e·-: Senyals horàries de la Ca- dicada
en collaboracló amb la Federació
d'Entitats Excurslonlste.s de CataluSenyals noràrles de la Ca- nya.
¡edrlll. Servei Metereològic de la Ge20'35: Noticiari des de la Redaoper11Utat de Catalunya.
ció de eLa PubUeltatJ.
12'-: Senyals horàries de la Ca20'40: Cotitzacions de mercadertea
cedf&l Secció femenina. Música se- valors
I cotons.
¡ecta en diSCOS
20'45: Programa setmanal «Ford»
!2'30: «Plat del dia», del Restau- que serà retransmés per les emissorant Ttvoll Continua programa de
res d'Unió Ràdio Madrid. València,
d(.SCOS·
Sevilla, San Sebastlàn 1 Santiago
!3'-: uCocktall d'avub, del res- de Compostela.
taurant brasserle Tivoll. Programa
21'45: Orquestra de Ràdio Barde diSCOS variats.
celona.
!3'10: Cotitzacions del Bors! del
22'05: LA PARAULA. EmisSió de
Continuació del programa de les deu 1 cinc minuts de la nlt. Di111
diSCOS·
rectament des de Madrid. Sessió de
1.3'20: Informació teatral i carte- Corts.
tera Cont1nuac1ó del programa de
22'20: TransmiSsió des de la Gran
dJSCOSJa RoyaL Concert pel Sextet Toldrà.
13'30: Cartellera de cinemes. Con22'30: Transmissió des del Gran
tlnuació del programa de diScos.
Pnce. Reportatge del campionat de
13'65: Critica d'estrenes de cinecatch as catch can.
111es, per J. cuesta Ridaura <Even24'-: LA PARAULA. EmJssló de
wan.
les dotze de la nit. Darreres infor!4'-: Diuen els periòdics, a càr- macions. F1 de l'emlssió.
~ d'Eduard Glrbal 1 Jaume. ButnetJ Oficial de la Generalitat de
catalunya. Sumari del número puE.A.J.-39. RADIO BADALONA
blicat avui. Actualitats teatrals 1
Per a avui, divendres
!IIUS!cals·
12'-: Obertura, senyals horàries,
14'30: cEl fet del dia», per Joan
Aiavedra. Continuació de les Actua- música vartada en discos.
14'30: Fi de l'emissió.
lltats.
19'- : Obertura, senyals horàries,
14'55: Borsa de Treball, de E.
música escollida.
AJ.-1.
19'30: El disc del radiolent.
15'-: Sessió Radiobenèflca. 01&20'-: Cotitzacions.
cos ascoll1ts.
20'30: Conferència educativa. a
La. Paraula. EmlsSló d'un
15'15:
quart de quatre de la tarda. Dlrec- càrrec d'Al!ons Junyent.
21'-: Noticies locals 1 servei m&Sall1ent des d" Madrid.
15'25: Directament des de la Re- tereològlc.
21'20: EmisSió de Radlobeneflcèndaocló de LA PARAULA, a Barcelocia, a profit de l'Hospital MUnlcl·
na. Informació local.
15'40: cComentarl teatral», per pal
22'15: Notlcles de Premsa. des de
Valenti Moragaa 1 Roger. ContinuaMadrid.
cló de la Sessió Radiobenèfica.
22'30: Jazz.
TARDA
23'-: F1 de i'EmlsSló.
16'-: Programa de discos.
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RAD I O

-

APARELLS
FOTOGRAFICS

*

EmiSsió Ràdro Bttrcefona

6

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICUL~B -

PATHi BABY - MAQUINES
FONO GRAFS Di TOTES MENES • DISCOS. eto.

s.

OBJECTES DE PLATA

RELLOTGES

JO lES -BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

~:

CASA BAGUES
.

.

CLINICA GALLEGO

•
lloa adtfimsillmm
conrra.

au.

36, Boqueria, 38
Corbatea • Camises • Guants
.Bufandea • Mitges FERRO
(de garantia)

~INO MAND~I

Preus baratíssims

------ ·- ----

E.l gran producte dg ~bricació nacional

fbarra y c.a, S. en C.

reputació universal

U recomanen
fofama úe fa Jeva elú:àdo i !mJ &J

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

cek/Jri/alj métlü¡um

SERVEI RAPW tl!lTMANAL E.NTRB ~A.H.CELONA 1 Bu..BAO
eortiCies cada DIMECRES a U\ olt cap a VeJfJDCia, Alacant, Malap
Sev1Ua. VllfO. VUiagarCla. Corunya, Musel santander l BUbao
Al ternan t.-se Les escalea a e
l'arrasona t:euta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carlea l f!·e rro! caaa duea setmanea
SERVEI CORREN'! E.N'l'H.E l:IAJ:tCELONA t Sl.I...BAO
t:aAla dues setmanes
Sortldel el.l DIVENDRES a ta nlt, cap a i 'a rraguna, t>ant Carles,
Vtnt.roc. ValénCia. Cullera. Alacant. Carta¡ena. Agulla&. Almeria. M&.
1111&, 1110tr11, Mê.ta¡a. Ceuta. Cadl.z, Sevilla. Huelva. Vl¡o. Marln. VI•
11aaarc1a. Ferro!. corunya. Avilès. Musel Santanaer . .Bilbao 1 PasaJea
:an lea llolca ràpid 1 corrent s'admet càrre¡a oer a ranger, Larralx,
Oaaablanca amb tranabordament a Màlaga. 1 també per a l'Illa
Crlat1na l Ayamonte. amb transbordament. a Buelva
S~VEl E.NTW!: .BA.H.CELONA .BE'l'E ! MAH.I:>ELLA
Bortl<lea QutozeoeJa ell <11Joua oap a t>ete 1 Marsella
Servei Qulnzenal cap a OE.NOVA
de ta Companyia Moll <let Reba!Jt
u c:Urep ea rep al I1nglado
Teléton 136811

reumatismes aguts i crònics, dolors neuràlgics, molèsties a~
senyores, migranyes, etc. Prevé i cura refredaments i grip.
Insuperable contra el mareig. Inofensiu, però eficaç

MERCAT D'OCASIONS
llll.,....u: l'aSSeia ae la Castelllllla, 14 - BARCELONA ; VIa Laietana. ~
CANARIES
CADIZ
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
Sortides 'Jetmnnals ets dlssat>tes a les 12 Etectuaran el servei les motonaua
oCIUDAD DE SEVILLA• 1 «YillA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELO .. A PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia 1llevat el8 dlumeogesl de &rcelona I Palma. a lea
21 nores pel lea motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA• 1 oCIUDAD DE PALMA•
I ERVEIS R_,GULARS ENTRE I ARRACONA VALENCIA. AlACANt 1 PALMA
MAO 1 BARCELCNA · EIVISSA
DE MALLORC" BARCELONA
"...
l,oU'IJ.A <XJMbittClAL AMB ESCALES A fO'l"S ELS PORTS UE LA M..l!:UJ.
SOrtides QUin.tenaJa da .Bar·
TERRA NIA NORD L} AFRICA • CANAI:UES
CAUIZ. • CANARIES AMB
celona ela Clljoua WNIA COMEl:tClAL BltbAO
ESCALA A TO'l'S EL8 PORTS Oti NOHD O'EI:>PAN 'i A - Sortides setma.
naia de Bilbao ell diJous. WNI.A t\.AP10A REUULAR ENTHE ESPANYA
~r
1 TEHRl'fOR18 DE LA UU1.NEA ESPANYOLA IFEHNANOO POUl tl<le.t e! dia 17 ae catia mea amb eiSCilJes a Valéncla Ca<llz. L88 PeJmaa. ::>anta
Cruz de TenerUe Santa Lsat>el de Fernando Poo Bata. Ko¡ro I Rlo Benlto
pe.lS vaixell~
ttDOMiliE• 1 uFERNA,OO POO»
MELILLA
ORAN
ALACANT
LINIA REGULAR ENTRE BARGELONA
CEUTA t VICE•VERSA
VILLA ALHUCEMAS
Bortldea de &rcetona cada dlumeo¡¡e a lea 8 nores; d"Aiacaot. ell C111lurut;
d'Orau, eLl dlmarta; d·Oran cav a Alacant.. elS dlmart.a I d 'Alacant cap a
Barcelona. ela dlmecrea

COMPRA • VENDA • CANVI

--

SERVSl R.U>ID OA.P AL .li&A81L I PLATA

moto-transatlàntica correus espanyola
Sortldea tlxea cada !al dJea
SANTOS, MONTEVIDEO I BUENOS AIRES sortlr~ eJ dla 11
U ¡ener del 1935, a ma¡ni!loa motonau
per

DE MOBLES, PIANOS. RADIOS, CAIXES DE
CABALS. MAQUiNES D'ESUltlURE 1 DE CQSl.R. MALETES, DISCOS, etc.

--- !

VEN~~~u~ED~;!NICA
CASA SUBIROS

·y ar

«CABO SAN ANTONIO»

D'OCASIO

Que admetrà passat~rera 1 mercadertee
La ot.rre¡a ee rep tt.ns la. vetlla del cUa de sortida. aJ. tln¡lado núm
del Moll de Balea.ra • 'J'e1éton 1827t
CONSlO.N A'l'Al-UI:$:

CORTS CATALANES, 414

Hospital, 42-T. 13651

....~............~¿--·mc~~·

·~

Telèfon 30422

VIES URINARIES

. I
Ferrer Batlles

el dolor es

I

..

Camiseria
·~

1 de

Telèfon 14237

(prop Ramblll)

BAR C E L ONA

Consulta, 11 a 1, 4'10 a 1. f, 10 " 1
PROSTATA ·
VENERI
carrer NOU dl ta Rambla, 11 · PELL • SANU
Directora Dr. RIU Porta MATRIU · IMPOTENCIA · DIATERMIA

~doptò.r

Emissió Ràdio Badalona

Carrer de Sant Pau, 6

~

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

BARCElONA

VlA LAJ.ETANA, 1

ANUNCIEU A«LA HUMANITAT»

SECCIO D!IANUNC IS PER PARAULE S¡
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte

I
-

fOIIlna n~~~u Lru o arreo·
cou~
llar. tarwaceutlc
at&t talers ure a La Hu·
manu.at. Nuw IUll

wuo
Don¡ .. re1ereoe1ea 1 praotic Oe&IL)arta aam1u1r
""'" lln(JUe8 eJ 6 •¡. Ello
L. Hum1mtat. Num i08
<1 ~ut:1ra

w.wo WlWI·
~raotea retereuclea 11"<>
ere1x pe¡ a ouL1aa u ea.
llflt>turt iac:r1ure ll La
llumamtal Num ll~l
•ov~NEl

I: A I ALA I.JOIItiCCIO o.J ._..
na1ua11 1 provca d lm·
EaU! 1 ortoaral:'leua mòOJca. tb
lli'IUte a La Humanttat
Nlllll IOb
~IDLa

II'OI'EREIA WU680 car.
lúa¡¡¡jr Cooe1a t>è l'OU·
et l!:<la~. 26 anys I!:ScriU·
¡~ ~ La Human1t1t. Num

4

-

NOI , lb anye 88P ..:a'&11 trancea 1 castella
i oterela vet a wenturi.
lellt.e

~

VI tll.eUBIOUll

LI Humanttlt

a77

Nuw

IIUt-tHtl-" VtiJ "tra.
0 UOCiu~
Clel lnwceto a
~tsL>auyu¡ v CllLata per·
tt ua a¡¡La EscriUre li LI
.. uman1111 num llUO
JOy~

Ot: ltl

lllJ)o;

awD

OUnc1~eweuu ac wecano-

~ ' C8JCUI dealt¡a t:Ul•
taC o Dones relereucter
1116 La Humanttat Nuru

-

ltNYOR ~A . ALA ae
au., cuueu ta
1 pra~
Ooit.. ~~~ "'•fle81J<JUúeuclll
Itt ~trchu 1 Jlversoe 101o'~<>IH<" t.o ccollucaciO
Ulrl·
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~ l1 Homan•tal
--·1
:~lM ~t.Jat
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UIS-111. lllltCO
&ala o""UCJ otdltuneJ ca..
ltla ~crlurts a La Hu·
• .!!_111 r.uw 104

A G E N. T
Jlt¡

s

•rnuc'• ae w ....
~ua".-.'ll•
1
c:rtn~

411.
!1111...

ntealca E.~
~'""~"•lat Núm

l~;Uala

COBEHllS • 2'60, lll·
treteniUleot.a t li olate 11
a 1.1 carta, pa. v1
tot superior
I)UIIW"e&,
Rone'e St Pere 11 oral

'1t

ote~r

F A R MAC I A
•o ~~

ADVOCATS
... tAULER PALOMA·
RES Advocat sant.

DISPESES

OFERIES
j DEMANDES

ret

~Ull

PaU,

1 O MAll oiO RDl BLANC,
Procurador deia
TribunalS Pla <le Ort..
o•a, t7, llr La reléton
'1616a ~cetona

PIS nou, o.scenaor, ea..
banr.
le!acc1ó central,
Ciaria, 68.
PIS 29 duros, aacenbanr,
calefacció,
sor,
Urgell, u:¡,

nc1 vocaL.

IOEAL .. I;:.N;,JU, ltl WeB
I cootortaote
e# UUI ca
e'o meQJar. oen111o cow·
1.1!eta dea <le 1:.16 ptes
mes. atàna ela de b Pt.ea
Escudlllel"8, 6. pral. prop
Ram ble& Escala estanc.

ciOSEP Ml. ESPANYA·
AO V• ><'.d t l:t<lfoSIJIJO. ~
JOSEP RIERA, advoca\.
CllSanova, 83. um!ñ c.
Oort.a 560

PENSIO ae ·1 L 11 pt.ea.,
uxoe des de 160 ptea tot
contort P1 Macià 18.
pr.u

PENSI O LAIETANA.
Cooton.aotes llaOI~acwna.
al¡ua corrent 1 calerac010. Preus reouJt.a a !a.
mUles. V1a l.Aietaoa. 29,
Pl. Bereo¡uer, li.
SRA. orerel.x pen.616 a tot estar a
uo.a o dues persaOtpu~o. ao, ent.
lra.

PENSIO ela Mundial•
l:iuspltaJ.. 1:&6. vreJ . VIatgol re t DU6tes Han1ça.
ClOna a.tre)adea. banJ
t.ele!On .
PENSIO NICA !!:spaloses bBbltaCJOllJI tele!Ou.
bauY. ca!elaCCió. Preus
coovenctourua Peuú. ~8.
aer~ :.!na Damun . uranJa Royal
DISPESES a tot estar
211 aurus. m . contort bt..
Pau :.!li. ler.. 1ra .. Junt
ttambla

4.~,

2.a

M,.golllca nat>ttaCIO amb
t>aJco eJ carrer. preu
mOdie
SENYORA 110111 Uo¡a
OabltaCJO a 18DYU:, dC'l ·
aur 1 rentar ts~ 116
lra
~o
PREU 1\..IODIC, habitació
panicular sot. aormJr.
Petrlt:tnl. 11

2r. 4.• .

GRACIA GARCIA. U•
ConaUl r.ee art.fa<Jora
twtea Florldabtanca. 1111
entl tW. Tel 857t7.
TERESA ZURITA. W•
vadora ParLI. u~ . Tel
863111

.. tNSIO OEL CARME,
pro¡,¡ t:e.aiuoJes. Al¡. corrt.
~. estar Clea de tbU ptea
ca.rwe 1~ &

Borrell, 73,

llEVADORES

llOGUERS
Des de 8 pts. hora
Auto-conductores • oeaMuntaLge •
muntatge
TramttaciO • Pcrm1a, Ca.sa Rojala. Campo Saara.do. 21. T. 35804.
PISOS A 70 I 75 PTEI,
Noua, comi>IJ6t.oe de 6
¡f<ID.I 1 LU106e8 habita.clona, water, lavat>O, dutu, culna econòm1ca. aa.rareJ¡, ascensor 1 teléfon,
en el carrer de Parla. Dúmeroe 20, "'.1'.1 l :U (entre
el de Tarragona l pla.ça d'Erne~>è Ventóe, auto.
búa lletra S) .

MUDANCES
AUTO - RECLAM
Fran.:uo L8lfrlt, 150 <P•·
rallel). TetUon aooot

PIS 19 duroa, amb '
habltaclona, 101 1 ¡alerta
coberta. Slcilla, 107. R;
Porteria.
ESTUDI amb caletaocló, moblat, luxO. decorat. Tel. 8097'1.
BAIXOS al Clot. Vld1•
lla, 1:1. JardJ, ¡alerta, '
habltaclon.", 90 ptes:. amb
aigua.

CONCEPCIO JOFRA DE
CAIUSO uulfaaura l:ll"Ut•
¡tana N.aa t:i~ Aotonl.
lel ~641
~4
HIGIHIA RUlL WOYIJ,,
<lora cirurgiana eon.aulta aratulta l'allera 78
t>la Tel :ll846

I

RADIO --RADIO-- RADIO

COMPRES
MAQUINES COSIR
COMPRO wta mena <lt:
cuata emoeJat¡e, ueuva
etc. ti&Dt An<lreu. s5o.·
J tl,ltll' 1'1:.!111:1
COMPRO moblea. pl.
SUll cvwt.~letll. wrree. pen·
a!OD!I, C&IX811 de caoeJa
màQUines d escrlunt ~
au. pt8llU.. ràe11ut. etcl
Pa¡¡u bó compw.t Tel
Sb:.lllli

IMPORTANT! COmpro
crèd1ta o anticipo dl.ner
per ellll. Casa London Auziàs Marcb, '1, 1er., de
(I e. 8.

VENDES
METGES
OR o~OAN •HRANDA
Ma!aJtlea deia oena. • P.
de O~& • · Tel 1~183
Barcelona
Dr. FRANCESC ORTEI
de
PARERA. Numerari
terna de 1'Excm AJuntament da Barcelona. Ba~
cla11sta en malalt181 1Dternee. cooault& c1e • •
6. .vaco. 22t, oral. Tel
10168
I:'UllllOD-1
MALALTS.
oor. Medlctna IJeUenl,
SIIIlla, Ral ¡a 1. Sol ~
tlllciat Or. LlUll CUIIU,
Orwell, :.10, ¡;¡ral eorauJ..
ta de 8 a e

OR. BATTESTINI

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

..

&1 con.atrUcwr
Muntaner. 611,
(Aba.na PaJ.oma.. :.101.

la humanitat
és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-Hil

Totes I e s
marques

El diari popular de Catalunya

representant

VE rJ DE S A
TERMINI S,
sense entrada
-ni fiadorCO.NCEOlM L.EB FA·
CILITATS DE PA·
OAe.1EN·r QUil El
CLlh;.NT DII:SITGl
Ua •nvlanm un apa·
r1ll a prova atnM
ooorar-voa ru
REBUTS ELS DAR·
RERS MODELa
Important: rote ela
aparelli ven u te per
BQUeaLa casa.. et illU·
ren amb tarJa de p.
rantta
ASSEGURANÇA DE
LAMPARES
UNICA CASA
nELLOTCES DE TO·
TfS MENES. A TER·
MINIS SENSI
ENTRADA

re<lOr<leu : Mununer. IW.
(Abana Paloma. 20)

•

Vestits a terminis

pQbUo

Ral¡¡a
• • 6

CAÇADORS

&1

PeR

-

la humanitat

Revenedors Ràdio

del tr.brtcan\
Ronda San\

CASA

Ml KII

ORQUESTRINES: venc
suo 1 c.ba.I.X. AC1receuHumanitat
'oe a u
Núm 861

meJaJtlet de l'ap&reJJ cu¡utlu. Eltòm.ao. Fetp,

x. vmarroet. e. es.

-

I

M

espardenyes per
muntanva TeJiera S:l

ll&betee

.

·_el di ari d_e ~~a

Salvà, 43, l.er
BARCELONA

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lligada amb la difusió del diari

ANUNCIEU a

un1verelta.
IE81 UDII
rl.l. mtentao10 1 prepa.
Prot Bai..
U
&~Icao
racto
mee. t'I

INSTAL.LACION8 1 roparaclone; aJ¡ua, pa
electrlciW.\. Josep vua.
Catabrla, lBó. Tel. ll6ia:¡

APRENEU A BALLAR
PartiCUlara
1 O!as.:,ea
0~

BRONQUITIS

4AUME QUERA. woa.
""uctor Cl"oorea. ProJectee
prtSIIU1>08t.OI. Menénd.ez
, Pela.yo, 87. Tel. '14670
BarceJ.ona

liUUrt. ~ rena¡¡ bo

l tota mena ae TOl, ea

lf\larelx ràpidament amb
el xarop

TUTUSAUS

===ABRIC cVlrom, ~a
3.ó00 ptes. Ba!mea, t'
•
1er., bla, 2a.
TORRETA 22.1100 ptea.
cedeixo, 3 mlnuts peu tuVall vle1rera o
nicular
tramvia 14. RaO: Diputa.
ctó, 197. VaQuerta.

1:1 ven arreu. Dli>OIIt&rt

S. Alalna (Pasaat¡e dei
OrMt~.

MORENES, t•l.ltulea ua,.
fues. Eczemee, FuròuCOl.a
. eJtrea mat&ltlea de 1a
pell. Ee lf\11\Cellten amb eJ
producte vegeta.! Que 81
ven al carrer Botella 'HerborLiterlL Tub 6'80
•

Pta.

ESPARDENYES CUir
treneta ouoee 1 torteeJ
E11g1u 168Wpre 1.1 ISJI
l'or tela (Olrona).
PORTU

v•.tar.

BADALONA: COnQuesta, oa, bott.ga cén trtca,
cent duros 1 mobles.
BOTONS tote. menea
ltquldo ¡ran stock dea d&
10 ptea. cartó. Carme 84
•
bls.
MAQUINA COI1r bona
80 ptee. ràpida, ranp.
Ara!fó, 209. T.
CASA. planta baixa 1
pla amb ~tl, 18.000 pta.
ela. 347, Ser.,
1ra., de 8 a 10 mati.

t).

me~lilQUel

Marià Aauuo
.
68'lo:i

l"elé!O~

se•

L'ESCOCESA. Fal1e1
Ha

CU~II.Jell \Jl WIJ~II.JUUII
lli~

Plt&l,

CADIRU I TAULES
Uu¡¡uer, Ct.Oellu. Ue8P
St. Eusebi. 8 (8 O l Tel
..
74611~
.J081EP MORIY. UuD·
tl¡natan de vweli.I.-Pla.ta. t • Tel 18838 Ba.roetona

-

ARTICLU pe¡ .., viat!fe, e1.1 trut>areu a t'acr•
e11 tae1a casa ttauluo ou.
veua. •uc. Cle 1!'. OUteU·
tor~ . .l:l.oepltal 14l ret"'
tou 17:166

SALO PW a ltn70l81
Pujol, Perzna..
nente. D6rtectel 1~ [;tel
Tel. '1116::1, ~01.1&.
tlalrueron, Ut, Ptl..l ler
MOBLES ALTABA e1e.
ranela, <lllnlda, eoonuawt
No compreu li8Dae ~I.IJtar
aQuea ta casa JoveilaiJOI.
oum

~

LLIBRIE8 corupro, de
tota mena 1 bibUoteQuee.
Wlt.rer1a MundJ&L relét
781108. sa.meron, ~

-

RESTAURANT MIRA
MAR Uwo a l:l&rce.ton..
per ta seva temperatun
ngradat>Je Que 1'b.J ¡audeix. S&tona eapeclal.l per
a bO<Iee I DIWQ uet.a

.

NICANOR 8ERRANO
I decoractò.- .a
OatalunJa 119 · Tel '1M lli
t'ltl~ura

Barce.lont.

DIVERSOS
CAIXES RADIO
PALOMA.

I I

HIPOTEQUES r&pl081
100re CU8I renaa. pn.
tl(» sobre terrenn I tlD·
~u,. rU.Stlauee Not&rtat
'ent¡"eeol

CONSTRUCTOR ñdlo.
Ca1xes dea de 8 Ptel Pa.
Inm a 211

RilOLI I ITIQUITU
Clt Wl.ell WIIUae pe¡ a apa.rllo(Wra

64VO&Oera

1:a.

8ENYOR1 l'er Ull QU8
11¡u1 el vo.tr1 ••ut ua
a•JeclllU .,,'\.1 reparat n
Rarn,.llPrf!• •¡

l"r

rlvata de ta COD.Itnloció
Franceeo Borrecta. Oav•
87 I 19 Teléton 110670

"

SlNYOI1 l:'er YOU QUI
eat1!fut el •oatre yr•ttt ue
qoeau• OO!ll a nou. ~
n
p&.at a 1\ameuerea
ler~

TAUER Cle Pe<lra artl·
tlcl.&l d1Pòelte 1 m01a.1ca
pavtruenu t tota ell d~

111

Comproveu l'alt
tiratge de

LA HUMANiTAT

Joae¡,¡

eJoma, :&11, en treeoL

fo'IPOTtQUU, , a¡,¡¡

COnCllutuna. l'iota.rtao
•
e u tr! .l'el. :1'.466l

CODE x
DESPATX JURIOlC
Pletl

<1' AUOD.I

Raó: VaJ

REPARACIONS &D ¡ u
ataua l elec~rtciW.~ oaaa
86cnero. Carrer Gall . 70
n06Latr8llca

~rote&IOl

Testamentar
DIVOf'GII

COBRAMENT
DE CREDITS
a

comlSStO 1 sense et
oese.s oer a¡ cllen
Matrimonis CIVIII • Na
ralitzacló de filla •
aamen11 d'Impostos .
dulea • Passaport~

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489

Tall i Confecc ió
ACile16mla. UDsen)'a.ru &Dl
fàPI<I I OCUDOm!c. ha .....
uen Patrona Mart! J¡¡.
.. <i.on. a.• (prop
f!:¡etanaJ.

LES MILLORS
CtJ!w<.:~WJone

IOD

l.)el

ID1l!Or1 eJumn&ll det
Vill6n
oeu Dalmau.
~46 ~ceJooa i"el. 711a
DINER. pa¡u wee
ea lll~rea oer cPapele
Moo~eLJiot, Jul~. màQ
oea. etc. LAI cua mès
tl!la. FunCiada el 1
UoJO ;¡:¡ Oral
AGENCIA rRANSPOR
JO&ep fl¡uerea ea:-ter
ftarl Factur&.clona 1
'OUida ae wen'lldel1ea
1errocarru reclòdera I
u\lona lororroea !errov
rl.l manLima 1 aerla
•ormadO aoLre •la
:oll~~lu• Qf'r tern
•uto-i:ar. Pa11 filles!
1el IJ:ol'.al
~
.

•
Divendl'es, 27 de desembre del 1935
Barcerona - Any IV - Número 1.
198

Penals

f~~uerra ~e~u~li[ana ~e [atalunya

INCLUSIONS

Puerto de Santa María, 26. - <Del
nostre corresponsal especial) . - Amb
motiu de les festes de Pasqua, l'expresident i consellers ban rebut gl'an
nombre d'obsequis de Catalunya 1 una extraordinària. quantitat de telegrames, cartes 1 documents d'adhesió. No és possible anotar-los. Tampoc és possible fer un esment detallat de les visites d'aquests dies, en
els quals, per haver-hi més tolerància, s'ba produït gran aglomeració
de visitants, malgrat que continua,
com des del primer dia, la prohibició
de la visita per als elements esquerristes i els organismes obrers d'aquesta població.
Entre els que han visitat els senyors Companys, Comorera 1 Llubí,

DOCUMENT ACIO
l ott.s a quelles inscripcions al C ens electoral, h a u ran
d'ésser incloses mitja nçant la presentació d e la documentació indicada en alguns, qualsevol, d els a part a ts A , B.

C. i D..

Cèdules 1934 i 1935.
B - Cartilla m ilitar on s'hagi p a ssat la revi~t a a nual
l'any 1934 i 1935.
A -

.

D - Els que fig urin al P adró de cèdules de l'any
1934 i 1935, i mitja nçant certificació acreditativa que
hi figuren.
D ' acord amb les disp osicions v igents, tot ciutadà
podrà soHicita r el certificat corresp onent a l'Aju ntament,
i e n forma gratuïta.
Per a les inclusions d e t ots aqu ells qu e osciHin de 22
a 23 a nys, ho podran justificar p er m itj à de la cartille mil itar, p artida d e n aixemen t o altre d ocu ment acred:tatiu.

«...vosaltres que esteu lliu·
res i cap reixa no us ho im·
pedeix : a treballar !»

OFICINES PER A LA COMPROVACIO
INCLUSIO I RECTIFICACIO DE LES
LLISTES DEL CENS ELECTORAL
DISTRICTE I

Avinyó, 29.
St. Miquel, 33.

DISTRICTE 11

Actuació Valencianista
Centre d'Esquerra Republicana
Centre d'Esquerra Republicana
Esquerra Republicana de Catalunya

Aldana, 5.
Tap101es, 27.
Carretera del Port, 409.
Barriada F. Ferrer.

D ISTRIC T E 111

Casal d Esquerra Rep. de St. Gervasi

Pervindre, 134.

DIST RICTE IV

centre Catalanista d'Esquerra
C:Squerra Republicana
Geutre Republicà Català
Ueneu Obrer Republicà
•~querra Republicana

Rambla. de Catalunya, 6.
Jaume Giralt, 4.

DIST RICTE V

Hospital, 110.
Guàrdia, 14, bis.
Ferlandlna, 36 1 40.

DISTRI CT E VI

Ateneu Obrer d'Esque1·ra Republicana

Prorença, 156.

DISTRICTE VIl

Avenç Republtcà de la Bordeta
Comitè d'Enllaç de les Esquerres

•

Constitució, 44.
Carrer de Sants, 114.

DISTRICTE VIII

Ateneu Fecleral
Gasa! Graclenc Nacionalista d'E. R.
Casal Nacionalista Obrer
Ateneu Republica. de Gràcia
Centre d'Esquerra. Republicana
Centre d'E. Rep. del Camp d'En Grasot
Jermanor Catalana Republicana de Gràcia.
..:entre d'Esquerra Rep, de Vallcarca.

J?laneta 15.
RossellÓ, 298.
Sta. Agata, 2.
Montmany, 36.
Menéndez Pelayo, 26.
Roger de Flor, 281.

De la Presó Model rebem una
quartilla escrita per un amic empresonat, el text de la qUal ens plau reproduir, perquè revela l'emoció 1 el
desig d'unió i de lluita del seu signant. Diu aixl:
«Companys de la Comarcal de Ff\1set: va per endavant la meva salutació cordial. I, amb ella, el demanarvos que en aquests moments greus
sapigueu defensar-cosa que no dubto que fareu-els nostres ideals. Cal
també, amics, curar les màximes responsabilitats que ens depara l'esdevenidor.
No són aquests uns moments de
polítiques de capelleta, cal fer un
front popular que doni als treballadors les màximes garanties. Tampoc
no són moments d'enjudiciar els
temps passats. Cal la unió de forces
per a trencar per a. sempre el feix
que tenim a la porta de casa.
Aqim 1 no defalliu! A la lluita per
la llibertat. Vosaltres que esteu lliures 1 cap reixa no us bo impedeix: a
treballar!
Salut 1 rebêu la salutació cordial
del vostre amic, Antoni Sans. Presó Model.»

Comunicacions
Cartes I telegrames tramesos darrerament:
«Puerto de Santa Maria. - Senyor
Lluis Companys. - En possessionarse càrrecs Junta. Centre d'Esquerra
Republicana i en nom assemblea general rebeu la nostra més cordial
adhesió; salutacions als altres consellers. -Maimó, president.»
- Amb motiu del II aniversari
de la mort de Francesc Macià, el

DISTRI CTE IX

1\. venç Obrer Català
Casal Català Martinenc
Centre d'Esquerra Republicana
1\teneu Republicà Federal
'\teneu Republicà Català. d'Horta
~ntre Republicà Català Les Carolines
Ateneu Català Republicà Les Roquetes
Centre d'E. H.ep. I o. Femenina c. de l'Arpa
Casal Federal de! Gutnardó
Casal d'Esquerra Republicana Can Baró
Centre Federal d'Esquerra Republicana
Casal Nacionalista Sagrerenc

DISTRICTE X

Centre Català d Esquerra del Clot
Casal del Poble Somorrostro
Associació Cultura de! Poble Nou

de 53 quilos, plena de presents en robes i queviures. L'Ateneu hi adjuntà
la fervorosa esperança que sigut aquest el darrer Nadal que passen a. •
la. presó, Se'ns prega, aixi mateix,
que fem públic, en nom de l'Ateneu,
el seu agraïment als socis, slmpatitzants i especialment als anònims J
de Cornellà, la generositat dels quals
ha permès t rametre a Pamplona aquell present.

Els consellers han rebut infinitat de tele- ·
grames i, entre ells, moltíssims dels au- 1
tonomistes gallecs, valencians i bascos. ·
Els catalans d'Amèrica han tramès un
preciós àlbum de signatures

T e n en dret a figurar a les llistes d el Lens etC:<..ioral,
tots aqu ells veï u qu e portin un any d e residència a l Municipi i siguin majors de 23 anys o . els compleixin a b uns
del dia I de d esembre del 1936.

Casal d'Esquerra Republicana del Dte. I
Esquerra Republicana

presons
---

Durant aquestes festes han estat
tramesos als penals 1 a les presons
infinitat de presents. Sabem que fou
atesa la nostra crida pro empresonat rlesco-tcgut. Entr~ altres remeses volem destacar la que féu l'Ateteneu Nacionalista R epublicà. de la
Bonanova. Aquestà entitat envià als
empresonats desconeguts del Per.al
de Pamplona una voluminosa caixa

D'aco rd amb el Decret publicat pel Govern de la República amb d a ta 23 de novembre proppassa t i donada
a la p u blicitat pel "Bu tlletí" de la Genera litat
d e Catalunya, el 7 d e desembre del mes ac tual amplian t
el term ini per 20 dies, o sia fins el dia 8 del proper m es
d e gen er per a la inclusió i rectificació de les llistes del
Cen s Elec to ral vige nt i, havent arribat a aquesta Sec reta ria denúncies d ' irreg ularitats comeses d ' alguns Ajuntaments que al seu degut temps del període no han estat
e xposad es les llistes del Cens Electoral al públic per a Ja
sev a d eguda com provació p e r a la inclusió, rectificació i
exclusió, aquesta Secretaria General, fa avinent als milita nts i simpa titzants d'Esquerra Republicana de C~tlalunya,
la n ecessitat d e fer la seva comprovació per si hi figuren i
excloure t o ts aquells que d'acord amb les disposicions
vigents no hi hagin de figurar, per h a ver p erJ u t d dret de
v eïn s.

Els que figurin al Padró de veïns.

ALES FEIXISTES SOBRE ETIOPIA

El Nadal de l'empresonat desconegut

SECRETARIA GENERAL

C -

•
I

Plaça Comerç, 3.
Rogent, 84.
Valencia, 387.
Avinguda Gaudi, 79.
Horta, 45.
Estadel!a (St. Andreu).
Joaquim Valls, 15, 1.er
Muntanya, 57.
Av. Verge Montserrat, 168.
França, 60,
Barr! de la Prosperitat.
Sagrera, 221,
Clot, 72.
Somorrostro, 17,
Taulat, 93.

CENS GENERAL. SECRETARIAT D'ESQUERRA
REPUBUCANA DE CATALUNYA

Rda. St. Pere, 70, pral., lr. • Telèfon 14526

PER ALA RAPIDESA EN lA
TRAMITACIO DE LES CAUSES
PELS FETS D'OCTUBRE
Madrid, 26. - Guerra: Ordre circular dictant regles relatives per a
la major rapidesa en la tramitació
de les causes pels fets d'octubre.
Direcció General d'Aeronàutica:
Autoritzant el funcionament de l'Escola d'Aviació «Progreso», a l'Aeròdrom Civll del Prat de Llobregat
<Barcelona).

I

figuren els diputats catalans, senyors
Comas, Calvet, 1 Serra Hunter 1 el
diputat socialista 6enyor Jlménez
Asúa. Un dia d'aquests és esperat el
senyor Ossorio Gallarda que b a anunciat la 6eva arribada.
El senyor Companys ba rebut tam- ,
bé un expressiu document de simpat ia 1 salutació dels naclonallstes '
bascos 1 d!versos telegrames de les 1
organitzacions autònomes de València 1 Galícia amb els quals l'ex-president manté nodrida correspondència. Els catalans d'Amèrica. han tramès a Lluls companys un àlbum
magnlfic amb gran nombre de signatures 1 una portada patriòtica. allegòrica.

....._

«Centre Cultural d'Esbarjo» ba enviat sentits telegrames d'adhesió als
senyors Lluls Companys 1 Ventura
Gassol.
- «Honorable senyor President 1
Consellers: En aquesta data memorable per Catalunya, aquest Ateneu
Obrer Republicà us té presents en
tots els seus actes 1 us fa avinent
també, una vegada més, la seva adhesió incondicional a. les vostres persones.
Per Catalunya, per la República
del 14 d'abrU, cridem: Presenti
President, R. Esmandla; secretari,
Ramon Montero 1 Ganyet.>>
- «Lluís Companys. - Penal de
Puerto de Santa Maria. - El Partit
Federal Ibèric desitja a. vós 1 consellers bon Nadal 1 Any Nou. - Macià, president; Comenges, secretari.»

me,
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AV ENÇ OBR ER CATALA
DE SANT ANDREU

(Plaça Comerç, 8)
Avui, divendres, 11. les 10 de la
vetlla, conferència a càrrec del
diputat al Parlament català En
JOAN SOLER I BRU

que versarà. sobre el tema
POLIT ICA I PR EVISIO
CASAL
D'ESQU ERR A REFUBLICANA
DE CATALUNYA DEL CAMP
!J'E N GRASSOT

<Roger de Flor, 281)
Avui., divendres. a les 10 de la
nit, conferència pública. a càrrev del d!putat a Corts En
JOSEP A. TRABAL

el qual dissertarà sobre el tema
EL PROLETARIAT
LA l.LUITt. DE CLASSES I
LA POLITICA ESQUERRISTA
CASAL
GRA CIE NC NACIONALISTA
REPUBLICA D'ESQUERRA

Demà., dissabte, conferència a.
càrrec del diputat al Parlament
català
JAUME SERRA HUNTER
QUE; S 'HA FET I QU ~ CAL
FER
P ER
J,A
CULTURA
DEL POBLE
JOV E NT UT uLA FALÇ»

<Rambla. dt: les Flors, 30)
DemA, dissabte, a. les deu de la
nlt, con!erèncla pública a. càrrec de
.JAUM E AI GUADER

sobre el tema.
NACIONALI S ME
I OBR ERISM E
Al Cen tre de .Joventut Federa l
d' E. R. de C., de Tarragona,

es celebrarà un acte públic en
en el qual
!"ERE FOIX

Pronnu('!arà una conferència
sobre el tema :
ELS GOVERNS LERROUX- GIL
ROBLES I LA CLASSE
T R EBALLADO RA
AVU I, D iSSABTE,

sran mltlng d'a flnn~oló d'Esquerra Republicana al loca l
ACTUACIO VALENCIANISTA
D' ESQU ERRA
(Aldana, 5, edifici de l'Ollmp1a)
Hi Pt'Ct'dran part:

In ets oerolet aeronlutlcll .. Íllu . . Pa.,.re11 frane>U Brecu.HJeran~ 1'8Voluolona,_. l'aviació. Aot el tenim
amb l'aspecte de fragilitat dels apa rells de totes les prlmens proves. Sembla, però, que aquut model reuneix uns avantatges considerable:; : ales giratòries, les quals permeten el vol vertical I el vol Immòbil, De
moment Ja ha batut un rècord de vol i s'ha atrlbuTt la prima d'un milió de francs del Ministeri de l'Aire
(E'tpress-Foto.)

.....,.....

,I

sobrt: el tema

·f

..

· ·· """~....-..-,.

BERNAT ESPARZA
S. GARCIA
J OSEt> BAIXF.RES
J . CARBONEI.J.., VILA
JAUME MIRAVITLLES
JOAN B. SOLER I BRU

J . PUl'Q I FERRETER
A un quart d'!JDZd de la nit

Arriben oia primera documenta ¡rlf Ica deia vlolentlsslma bombardeJam e nts deia a vions Italians aonre la : ;
blacló oberta I Indefensa de Dessle, a Etlopla. Sang 1 dolor és l'únlo que per ara han portat els avlon~
feixisme a la terra que havien de «Olvllltzar». - A les fotOS I La bandera de la creu vermella, que lnd•cav~
l'emplaçament d 'un hospital, QUE NO FOU respectat per les granades Italianes. - Un Incendi provou
per les explosions, destrueix les hab ltaolons de Dessle.. - Horrible estat en què queda ren alguns dels ferltt
I morts, després del bombardeig
(Fotos Keystone)

«Política» dedica un sentidís·
sim article a la memòria de
Macià
Madr
. id, 26. - uPolit!ca» dedica., en reció. Su tcsón llegó hast.l el heroisel seu número d'avui, el solt se- mo. En edad provecta vió nacer la
güent, amb n1ot1~ de l'aniversari de 1República, después de su!rlr. un larla. mort de Mac¡à:
go destierro y : rgas penal!dades.
«Se han cumpl!do dos años de la
su ca:àcter, su honrad6z, su tomuerte de D. Franclsco Macià, gran mantlclsmo, era de ccpa española. Su
patncío catalàn, gran español, cuali- ca.pacidad le sacrWcio rayaba en lo
dades ambas que el tlempo lrà prc- quljotesco, todo contribuía a baclr
clsando y afirmando, con la rotundldad propia de los julclos que formula la historia.
La violencia de las lucbas pollticas, la pasión partidista y el preJuicio sectario, pudo deformar la si·
lueta de !J. Francisco Macià, atribuyéndole una desafección a la Patrta
Madrid, 26. - «El Soclal!stu d'a·
grande en proporclón lnversn a su \'Ui diu:
amor a la Patria cruca. Pcro la Justicla a medida que pasa. el tlempo,
«Un mlnuto de silencio se guarJó
en ambiente màs ecuànlme, se abre
ayer
en Barcclcnn, dedicada al repaso, y queda D. Franci.sco Macià con
su memoria tal cual era: liberal y cuerdo dc Macià y de las vlctlmas
republicana fervorosa, que amaba que produjo en Cataluiia el montanto l!l llbertad de Catalwia como micuto de octubre.
la. de España, que aspiraba a hacer
Catorce ..l~U:cs ban corndo dcsJe
armónica.s en una form•~ polltlca q11e
plasmó en la Constltuc!ón de la Re- entonces. ¿Nccesitamos refrescar la
pública española.
memoria de nad!e? ¿Serà menester
Por la defensa de sus ideales Uegó que traigamos a cuento lo c;ue dJjeaJ sacrificto con entercza tal que
conqulstó la adhesión de las masas rou de nuestros muertos (y de todos
baste. convertlrle et idolo. Lo ..e- nosotrosl, o::uando no tenlan rt::Plica

de él un t!po racial de excepcióo.
que vibró en el "Orazón popular J
a Jrtó a interpretaria.
Contribuyo con su actuació~ de$de la Generalldac. de Cataluna
la concordia !• .sada en fonnas •
inteligencia en el problema regionaL
Esta es su ma.yor gloria, Y la P~
tcrldad, con su Inexorable Callo. ~
se la rcgatearà, como ya bace 1
tlcia a sus vlrtudes ciudadanas Y 1
su repablicanlsmo acrisolado.
A los republicanes ca~alanes, Y :
pecialmente a los contmuadorcs
su obra, que sutren boy, como ;
frió Macià, pcrsecuciones Y . pen úa
dades, reitcramos nuestra sun~-te
de republicanes y cspaünles en ~
anlrersario 1t

r:

Un comentari de «El Socialista»
a l'acte en record de Macià
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dnd? De nuestros flglavios hac.un
ml-rltos muv cscasns. T ene0 105 slclll·
pro ab:erto •el camino d e 1a d"fensa.
•
De los infcridos a IJS muc:ws ha, de t10nor,
cemos conclencla, cuestl on
. q··e
cuanto mayor sea el sUenCJO
.• !.8
nos tmponga.
e' •!·
Uu minuto ""' sUendo en e• ~e
lencio de catorcc meses. quu:r ,., ••.,
ot- nan n1:.-• •
cir que los muert•
bres Q·Je
del tooo. "'os leg:ut, per _.,.
po •a del
Eean, una hcrencla \'11li"~ • •
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