EL TE MrC - A Catalu nya: Plou pel Pla de Lleida, La Segarra, RI·
res del Sc~ rc Conca de Tremp I comarq ues p irenennuts I el cel apa·
1 eix en ¡;ener&l Lubert per t ot e l pals. Els vents són un xlo forts del SW.
ver I' Emoorda 1 llu ixos o en calma per la resta. Durant les darreres
24 hor~ s'ha n , : .. istrat pluges oer tot el pals. La màxima h a utat de
os litre per r.u.. • uadrat a Capdella. - Temperat ures extremes: Mà·
xim a, 21 s raus a r .;.osa i Bagur : m ln ima, 2 sota zero a I' Estangento.
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Barcelona, diumenge, 29 de desembre del 1935
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5 assegura que a m1t1ans de la setmana entrant

•

•

1a estaran concertades les bases,· les condicions I
11
11
acoblaments de candidatures del Front Popular
1

Lalternativa de les dretes

Amós Salvador, B. Giner de
los Ríos, Antoni Sacristan;,
Vidarte i Cordero

Es l'angoixa de les dretes espanyoles la veritable cauta de les maniobres politiques que es realitzen a Madrid, maniobres que adquireixCil mafor intensitat a mesura que S'acosta la fi de l'any. Davant la perspectiva
de la derrota electoral que els esper a i de la proximitat d'un nou periode
esquerrista, ortentat per les doloroses experiències passades, a les dretes
només els queda, pel camí del sufragi autèntic, el recurs de triar la manera de perdre.

: : : constitueixen el Comi t è
electoral republicano-socialista

Poden perdre unides o tracciolzades. Poden perdre dignament o vergonyosament. Poden perdre coHaborant en el Govern o quedant-ne tora.
Però han de perdre de t otes maneres. Per això l'hora de la dissolució de
¡es Corts els esglaia com l'hora de la mort.

Madrid, 28. - Aquest mati ha que.
dat constituït el C<lmitè Electoral
republicano-socialista..
Els membres de l'esmentat orga.
r.!sme .s'han reunit a.l local soctal
de Izquierda Republicana. i el constitueixen els senym·s Amós Salvador,
per Izquierda Republlcana; Bernard
Giner de los Rfos per Unión Repu·
bllcana; Antoni Sacristàn Colàs, pel
partit nacional republicà, 1 els se-

Segura 1a l a form ació del Front republicà-socialista, les dretes saben
que, en l a batalla dels vots han d'ésser vençudes. Tant se val que formin
11 quadre totes alhora cont que lluitin en ctos o t res exèrcits. Tant se val
que hi hagt entremig dels ccnnbatents una mena de coixí centrista, c01n
(lue el xoc es f aci directament. L es esquerr es, lluitant separades en el mal
moment del 1933, van aplegar més vots que els aeversarts. Unides l'any
1936, aconsegttiran una victòria ressonant i completa.

• • •
Tot el que passa indica que les dretes encara 110 s'han resignat a
aquest jet democràticament ineludible. No es conformen amb la sola opció de la manera de per dre. L lur fosca angoixa és travessada per llampecs sinistres. No sembla que tinguin encara cap pla madur. Però 110 paren de t etxtr intrigues. I tal con~ el moribund que no té ;a altre pensament sinó allargar la vida uns quants dies o unes quantes setmanes, intenten de promour e una crist ministerial que desviï, o almenys interrompi,
el curs dels esdeveniments.
Encara que aconseguissin, per la feblesa !l'algú, aquest objectiu immediat, no haurien guanyat r es més que uns quants dies. Per a sostreure's a la caiguda tot az haurien d'anar al cop de torça t aquest haur i a de
r eetxtr. Per ò és aubtós que vulguin anar-ht. Més ho és encara que puguin
tsnar-ht. I molt més que, anant-ht, la cosa els sortís M.

• • •
L'alternativa de les dretes és, doncs, clarlssima: o resignar-se a perdre democràticament en les eleccions, o intentar un salt per damunt de
la democràcia, de la Constitució i del Poder constituït.
Un fet bàsic ht ha que és innegable: la majoria, la gran majoria del
poble, està amb les esquerres polítiques i obreres. Les eleccions en donaran
la prova legal t numèrica. Si les dretes són prou folles per a intentar l'of egament de la voluntat del poble, hauran de prendre una actitud. violent a t descarada. I hauran d'atenir-se a les conseqüències d'una tal actitud.
Les hores de les ctarreries à'any es jan cada vegada més denses. Les
dretes senten l'angoixa mortal. El poble, de moment, guaita el pas d'aquestes hores amb una serena expectació, convençut que ell dirà, ara o
més endavant, l'última paraula.

«Temo, especialment,
diu Albornoz
que no hi hagi les degudes garanties a
Astúries i a Catalunya»

1\tadrid, 28.
El ministre d'Hi6enda ha. rebut a primeres bores
de la. tarda eis puiodistes els quals
11 ban preguntat la seva Impressió
respecte aJs centres financers
El senyor Chapapriet¡, ha cuntestat dient que esperava que en els
esmente.ts centres la s1tuaC1ó continuaria essent ta vorable.
-Ara m'estic ocupant de donar
' ls últims tocs a ço que queda de
la llel de Restriccions. Per cert qae
be vlst en alguns diaris de provincies 1 de Madrid hom m'atribueix
el ret que a. certes cantines escolars no sigui possible de donar de
lnenjar ats nens perquè s'ha suprilnlt la. consignació corresponent. Jo
US prego que di¡r..1eu que jo no !aig

d 'Herodes. Hem consultat. els pressupostos 1 puc assegurar-vos que les
consignacions, tant per a aquestes
atencions com per a. les de Beneficència, Sanitat, etc., no s'han minvat el més mínim.
Els periodistes 11 han preguntat
quan es publicaria. la pròrroga. dels
pressupostos 1 el ministre ha contestat que el decret Ja. estava ultimat.
-Es portarà al Consell de MInistres del dllluns 1 es publlcarà a.
la. «Gaceta» del dia Sl. També crec
que tractarem, a. la. dit! reunió dels
alts càrrecs del Ministeri. Sobre això
jo ja he dit que m'ht: limitat a
lliurar una proposta a. la ponència.
encarregada d'aquesta qüestió.

Madrid, 28.-L'ex-ministre senyor 1 normes que no són precisamelà
Alvaro de Albom oz ha. fet unes de- les de llibertat de Premsa.. De mo.
claracions a. eLa. Libertad», sobre ment, 1 en les províncies on h! lla
<Foto Keystone>
l'a.llança. electoral de les esquerres, garanties constitucionals 1 tot, s'eaque dlu que ba. d'abastar a. tots els tan suspenent actes per extralimisectors esquerrans, amb un progra- tacions dels oradors, a judlcl deia
ma minlm de Govern:
delegats, la qual cosa és una iHega,.
-Crec, primer de tot-ha. dit des- Utat.
prés- que no ha d'ésser aquest GoTemo, especialment, que no hl naEl nostre amic el diputat al Par- vern el que presideixi les eleccions, gin les degudes garanties a Astúries
lament de Catalunya i autoritat des- sinó un Govern republicà que com- i a Catalunya.. I en aquesta darrera
tacada. en els problemes municipa.- prengui des dels progressistes fins regió no .. hi h~ pt·ou amb reposar
Ustes Amau Cortina ba tramès a als republicans d'esquerra. No pen- els Ajuntaments, sinó que s'ha de
so que aquest Govern, nl cap altre restablir tota la legalltat estatutMia
Madrid el spgüent telegrama:·
de semblant que pugui formar-se, suspesa. d'una. ralsó anticonstitucio«Presidenta Consejo Ministros.
ofereixi a les esquerres les degudes nal. Però tot i a.lxò espero un gran
Madrid.
garanties. S! es reposen els Ajunta- triomf en les esquerres. Alió que lmAunque nota. oficiosa C<ln.sejo Ml- ments born cercarà una fórmula porta és que després la victòria 10
rJstros deja pendiente resolución perquè no siguin els del 12 d'abril. es faci malbé l que el front únic dedefinitiva reposición Ayuntamientos, Sl s'aixeca la censura, es procurarà mocràtic es mantmgui a n dfl donar
1mentarios politicos coinciden afir- subjectar els periòdics a instruccions vida a. la República que el poble ..a
mar ex!ste·1 propósitos nombrar nuevoler instaurar el 14 d'Abr!J.
vas gestoras municipales. Ante tama¡- • absurda. suposición, absoluta ne·
roux, Gll Robles, Anguera de Sojo
gación derechos constltucionales, en
recentment ingressat al pru-t!t
110mbre màs de tres ml! consejeros
dista, Cirera, Sedó, Bosc Catalineu,
munlcipales suspendidos que comVilallonga, De Pra.., Jover 1 Torrents.
prenden màs de la. mitad Ayunta~~ comprendreu que aquesta canmientos Cataluña, vengo manifestar
Oldatura podria. arrossegar el secque legitímidad derecho mandato
tor anticatalà. A més sl les gesUons
concejales elegidos su!raglo presclibe
solamente por elecclón nuevos redc 1a. eeda. amn _els tradicionalistes
i monàrquics arnben a bon fi, la
..•·esentantes.
posició de la Lliga com a. aspirant
Culpa Gobiernos no haber convocado elecciones debido Uempo, no
:~à ll;:v:::.ítar!s de Barcelona
autoriza infringir Constituclón y burQuant a suposades disparitats de
lar derecho pueblo. Reponer AyunMadrid, 28. - El diputat a C<Jrts, cliteri entre el cap visible del partamientos 12 abril único camino legal. Ceso Cataluña màs acentuada. Marian Rubió i Tudurl, de pas cap tit. d'Esquer1a senyor Pi i Sunyer 1
legalldad por existir legislación ca- a Puerto de Santa Maria, ha. !et a alguns elements i sectors de l'opin16
un periodista unes declaracions en esquerrana, podeu desmentir-los de
talana. y ser elegldos enero 1934.
les quals diu:
la manera més terminant. Tots a,.
Arn:-u Cortina,
-Les esquerres catalanes aniran catem la. disciplina, sense cap gèAlcalde Malgrat y Diputado eplegades a la lluita, sense exclosió nere de discrepància. I el senyor PI
d~ cap mena. Això és cosa decidida. i Sunyer està, també, en contacte
Parlamento Ca.talàn.»
Sl les dretes s'uneixen, seran ~n- intim amb Llufs Companys, sobre el
çudes. Sl lluiten separadament a mi qual recau la direcció del Partit, 1
també per la. solldif!cacló dels gels no em ~orprendria veure la Ceda, dels partits d'esquerra. per la volunque ban envoltat per complet tota en el suposat que lluitin junts amb tat unànime, indiscutible 1 indtscuuna flota pesquera. 1 els vivers de Ja els radicals, emportar-se'n les ml- t!da, de la massa. popular de e~
qual es troben esgotats 1 per la qual nones a. la ciutat de Barcelona. A talunya. C<lmpanys ha estat fidel a
cosa les tripulacions travessen mo- Barcelona. c!rcumsclipció 1 a. Girona, l'ideari de Macl:\ l ha seguit les norments tràgics.
la Ceda no té gran !orça. Una altra mes fl.xades per aquest a la poliUEs calcula que a la. mar Càspia cosa. succeeix a Lleida l Tarragona. Em ca catalana. Catalunya confon en
hi ba més de 250 mariners que es refereixo sempre a les minories, per- un sol record Macià. 1 els seus setroben en aquesta situació sense que què la victòria. electoral de les es- guldors, principalment Compan~·s 1
fins ara hagi est:1t pos..~ble proveir· queres coa.Jigades està descomptada. Ga.ssol. I de la manera que recorda
lo..~ per Ll.itjà d'avions a causa de la
La candidatura que es projecta Catalunya Macià, né's testimoni elointensa. boira. regnant 1 dels cons- per Ja Ceda per a la ciutat de Bar- ~ qüent la Imponent manifestació del
tants temporals d'aigua, ;ent 1 neu celona, segons les meves noticies, dia de Nadal, segon aniversari de la
que Impossibiliten la. navegació aè- preocupa amb raó el senyor Cambó. seva mort. per tal de visltar la seva
ria.
En ella. !lguren els noms de Ler- tomba.

Un uvoluntariu xinès es presenta d s vant les autoritJ.ts militars, quo a quests dies procurerJ augmenta r els
ocntlngants per a fer front al moviment nacionalista que no està oonfonne amb l'expansió Japonesa

El cap del Govern diu que cai!Contralesfòrmules
deixar en llibertat els periodis·
tes perquè diguin el que vul·
guin; a ell, per ara, li toca
callar
CALDRA ACC EPTAR LA tència dels Tribunals, no poden esDIMISSIO A SAMPER
tar tancades.

A. ROVIRA 1 VIRGILI

·La «Gaceta» del dia 31 pu·
blicarà el decret.de pròrroga
dels pressupostos

Dyors Vidarte i C<Jrdero, en representació del partit. socia.llsta.
El C<Jmitè d'esquerres :1a canvia'
impressions sobre el panorama electoral l després d'una. breu 1 cordialliJ.
sima. deliberació ban acordat t{)rnarse a. reunir dilluns al mati per tal
de començar els treballs d'acobl ~
ment 1 d'organització de la campanya electoral.

Madrid, 28. - El president del
Consell ha. rebut els periodistes a
pri~era. hora. d'aquesta. tarda, 1 ha
sostmgut amb ells la seva acostu.
mada. conversa :
-No bi ha novetat - ha començat dient el senyor Portela Vallada·
res. - Entre les visites rebudes, tl·
gura la del senyor Samper, el qual
ha. vingut a. reiterar-me la. seva dlmissió de la Presidència del Consell
d'Estat, 1 m'ha agraYt que no U hagués estat admesa pel CoD.$ell de
ministres, alx1 com les paraules que
vaig tenir per a ell; però venta a reiterar el seu desig de cessar en el càr·
rec. Quan una. persono. es manifesta.
d'aquesta forma. tan rotunda. és, àdhuc una. desconsideració vers ella
no respectar les seves decisions.

L ES CASES DEL POBLE
TANCAD ES

Els periodistes 11 han preguntat
sobre la visita. que 11 havien !et els
diputats senyors Bugeda 1 Lamoneda, l el cap del Govern ha contestat
que 11 havien , ... rlat de les Cases jel
Poble que estaven tancades a algunes provincles, on no estan suspeses
les garanties constitucionals, l que
11 havien formulat la reclamació corresponent, la qual ell estimava. !!ns
a. cert punt, legal, ja que sense sen-

METAMORFOSI

S. E. A MADRID
Hom li ha preguntat sobre l'ar·
ribada a. Madrid del President de la
República, I el president del Consell
ha dit que S. E. havia. sortit a. les
onze del mati per tal d'emprendre el
seu viatge per trobar-se la seva. filla.
polftica. notablement mU!orada de 18.
greu malaltia que pateix.
SOBR E UN ES VIS ITES
Alxi mateix els periodistes ll han

preguntat sobre la. visita que hom
diu que han fet al senyor Gil Robles els ministres senyors De Pablo
Blanco l Alfredo Martínez, 1 el senyor Portela Valladares ba. contestat:
-Sl jo l'he visitat, per què no
l'han de visitar ells?
-Però vós el vàreu visitar com a
president del Consell? - ha. preguntat un informador.
-No. Valg visitar-lo en formar-se
el Govern.
-Amb tot - ha. dit un a.Jtre pe.
rlodista - l'ambient polftlc està
bastant e::1rarit.
L' AMBIENT
RIT

ESTA

ENR A·

-Molt enrarit - ha contestat el
senyor Portela Valladares. - Jo crec
que cal deixar-vos en llibertat perquè escrigueu allò que vulgueu, 1 l'ls
qui tenim la. responsabilitat d'aquest
lloc ens toca callar, per ara.
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MES DE DOS-CENTS CINQUANTA MARINERS ES TROBEN PRESONERS DEL GLAÇ
A LA MAR CASPIA
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O com n tonaaran les urnes per als partits els dreta

,

(Per BartoU)

~oscou, 28. El famós trencagels soviètic «Krassin.J !ou enviat en
socor del vaixell rus «Losovsky» que
demanà alLxili per haver quedat presoner entre eis gels davant la'"'t'bsta
de Saka.line.
Ara s'ha rebat un radi del cKrass1n» demanant socor a la reva. \."e·
gada perquè sc ll han esgotat les
provisions de carbó 1 els gels l'ball
empresonat per complet.
En socor del «Krassiru 1 del llLosovsky» ha estat enviat des de Bladivostok el trencagelis «Uritskl:t que
abans d'arribar prop d'aquells \'alxells intentarà primer auxiliar els
val:'tells cA.sla, 1 illolodetz» que
també es trobe1 empresonats pels
, els.
A la mar Càspia la sltuad6 segueix es...cent la matel.xa, provocada

Honolutu, posic io oavantera deia EE. uu. a l P&c lllc dt::l)(lss de tots ell e1eme11 a deler.c;l us H eliS a c
,..vista d'artlll(rla motoritzada

una

Aqu_e_st n_umer_o ha estat visat per la censura

I
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TE _
ATRES
Avui, 7 d e p ropietat t abonament

a tardes, a lea ctne. Darrera repre-

TE ATRE BARCELONA
Comoanvla de CARME OIAZ
Avui, tarda, a les 3, seccló popular. Butaques de primera cle.sse, 3
p tes.

Ml HERMANA CONCHA
A les s1s 1 a les 10'15, la comêdla
en vers d'Eduard 1\larqu lna, Inspirada en una obro de Lope de Vega:

LA DOROTEA

GRAN TEATRE ESPANYOl
Comoa nv la de oomea 1ea va tencla·
n es d irigida Cllf P E P E A L B A
Avui, tarda, a les 4'15, monumental cartell:
LA FILLA DE LA PORTERA

Tot per un xiquet
Nit, a les 1()'15 :'
EL LLENGUATGE D~L TABACO
1 1a ¡¡raçlosa obra:

TOT PER UN XIQUET
Dues h ores d e r ialles

TEATRE POliO RAMA
Compa n vl• de M. FER N ANDA
LADR ON Di G UEVARA
AVUI, tarda, a les 6 I ntt, a
lea 10"16:

MARIA DE LA O
de v a tverao
Leon: UlusLraclOllB
musicals del mestre Quiroga

Decorats de R. AMlCliATlS

Obra de aran èxit

TEATRE NOU
G RAN COMPANYIA LIRICA
Divo barlton P AU HERTOCS
Avui, cllumenge, tarda, a lea 3'45.
Nit, a lea 10: 4 formosos netes, 4.
1e, LA GENERALA, per Enúli Vendrell. - 2n. 14 1 15 representacions
de l'éll.lt veritat de l'any LA MESONEnA DEL LLANO, per Glórla Alcaru 1 Pau llertog, M. Garcia, J.
Arnó, Ponce, Casas, M. Vega. - DemA, ,dUluns: lr, LA REVOLTOSA;
2n. LA VERBENA ·DE U PALOMA;
3r. LA VIEn:CITA; 4rt. A petició,
¡·epe~lclo C!e la 1nnocent.ada. Nit I
cada. nlt l'éxit elm, LA MESONERA
DEL LLANO.

I EATRE No·y El ATS
TIATRE CATALA
Companvla NICOLAU•MARl ORI
Avui, diumenge, a dos quarts de
quatre: L'espectacle en 5 actes 1 18
quadroe de Folch 1 Torres: CLS
PASTORETS o L'ADVEN11\1EN'l' DE
L'1NFANT JESUS. A tres qua.riD
de ela: 74 represen~cló del ¡¡randiOe
èxit de Lluls Ell118, AMALJA, .UlELIA I EMILIA. Nit, a un quart
d'onzs: L'èld.t d'lJnasl Agust1

BENAVENTURATS
ELS LLADRES
Demà, dllluns, tarda, a les ctne:
L'èll.lt de Josep M. de Sagarra KO·
SER FLORIT. - Nlt 1 cada nit:
BENAVENTURATS ELS LLADRES.

TEATRE . ROMEA
telèloo !2028
Darrers d1es d'actuac1o da la
CompanYia Ar&tntana ue Comedia
de PAULI NA SINGERMAN
A les 3'30: Sl blE DAS UN BESO
TE DIGO QUB Sl. A les 6 I 10'15:
ANOCHE .l\11~ CASE CON VD., DOCTOR. Dues portentoses crtJaclons de
la. deliciosa actriu PAULINA 'SINGEH.lltAN. Dem~: a les 5'30 CANALLITA MlOI. A lea 10'1S: ANOCiiE
ME CASE COS VD., DOCTOR.

GRAN PRleEI
CASANOVA, 1- 3 - TELEF. 338111
DIMARTS

31
NlT

BALL DE
REV E ILLON
CONCU&i OR CASQUETS

RAIM DE LA SORT
PLUJA DE GLOBUS
SOLEMNIAL ENTRADA
ANY NOU
5 - ORCHESTRES • 5

TEATRE

Ttltlun¡: U9Jll - 1 21~
Selecta Comoany1a Llrico • An ·
dalusa d 'A. Alcortza, orocedent
del T tatr e Ideal, de Madud
Avui, tarda, a les 3'30. Gran
pro:;rama. Primer ncte en 3 quadTOB de LUCE.S DE ANDALUCIA I
1 obr,. eu a acte.> 1 4 quadros:

SOLERA GITANA
en .uons d' E5Utlita Castro NIT a les 10 I dernA. tards I nlt:
SOLERA C I TA NA

NOVETATS

BENAVENTURATS ELS LLADRES,
tres actes d,lgnasi Agustí
Any 1935. Raffles a escena. Origin al personatge, poc resseguit 1, pel
que es veu, sempre d'actualitat. En
debades passen els anys. Un veritable R affies amb tota la barba: sentlmental, enamoradis i bOna pers~
na, malgrat de la seva poc envejable professió.

Qued en pocs d ies per veure

DOÑA ROSITA LA SOLTERA
O EL LENGUAJE DE LAS
FLORES
Aquest original personatge, creat
per Ignasi Agustf, entra a la cambra
d'una dona casada aprofitant l'absència del marit. Acf cal advertir que
l'acció passa - encara que no ho
sembli - a un cosmopolita hotel
nelvètic. Abans d'entrar el sentlmental lladregot, les minuteres d'un re·
llotge llum!· _ós que hi ha a la cambra es lliuren a una desenfrenada
cursa de velocitat sobre l'esfèrica
pista; guanya la minutera més petita. Es una innovació escènica que
cal tenir en compte, car és de molt
efecte.
-El lladre-¡benaventurat!~ntra
a la cambra, regira m~bles i obre calaixos, tal com és la seva obligació.
I com que l'escena està a les fosques
es fa llum amb una llanterneta elèctrica. Pel ;¡ue es veu, és un lladre
que ha llrglt a Conan Doyle.
La senyora casada sorprèn el lladre, i aquest justifica la seva presència dien~li que l'estima de molt
temps ençà. La senyora dubta, diu
que cridarà E>Uxi 1 a la fi se l'escolta, perquè el lladre va d'etiqueta i
sap dir belles paraules. I acf dóna
començ al conflicte que l'autor de
manera mestrívola sabrà desenro~
llar 1 resoldre en els dos actes següents.
El conflicte es planteja entre la
Dona, el Marit 1 l'Amant, igual que
en una novella de Paul de Koc del
mateix Utol, però amb la diferència
que en aqueixa el tema l la trama

OLYMPIA

e 1Re

EQUESTRE

AVUI, tarda, a les 4. NIT, a
les 10 0RAND10S E:&:l'l'l
16

OJ:<.ANS ATRACC10NS. 90 AJ:tTISTES. MLLE. AURELlE, ROSA DE
CAST1LLA. TONI CAPRANl, LES
TROlS HELLEYS, LOS CABALLOS
LILlPUTlENSES, de M. Ram ba!:
LOS CARTAGINESES;
LOS 8 ZAVATTA • ZOUPPE
extraordinaris exercicis eqüestres
LES CROTOS
TOMELLERIS - POMPOFF
T HEDY
amb els &eUII 6 descendents
7 HARTON'S,

6

L home granota
1

sensacional I original atracció;
LOS FEROCES LEONES DE ABISINIA, pre.scntats pel valent domador \V, Rosard. AUGUSTOS DE
SOIREE. - DemA, tarda I nit, grans
funcions. Despatx de localitats a
comp~durla 1 Centres de Locali-

tAts.

tenen un accentuat caire vodevilesc
i fins 1 tot pomogrà.tl.c, mentre que
en «Benaventurats els lladres» tot
llisca - tema, trama l dlàleg-vers
un elevat sentit de comèdia seriosa,
quelcom transcendent, encara que
l'autor no ho vulgui.
La Dona lluita entre el deure t
l'amor a una morbosa aventura que
ll promet plaers desconeguts; l'Amant apreta - en el més cast sentit
del mot - a la Dona 1 el Marit no
fa el de guix nl s'enfurisma, perquè
és home d'una elegant comprensió,
d'una gran serenitat, un heroic d~
mador dels seus nervis. No vol escàndol ni soroll i deixaria que la
seva esposa segueixi lliurement els
adúlters batecs del seu cor. Els seus

MARGARIDA X IRGU en
DOf.tA ROSITALASOLT ERA
O EL LENGUAJE DE LAS
FLORES
cabells, ja grisos; el seu front serè,
però quelcom arrugat, 1 les seves
mans febles sense energia, no poden ja captivar els cabells rossos,
el front ters les mans amarades de
dolcesa de la seva muller. Ho comprèn tot 1 sap que l'amor disfressat
de rata d'hotel ha trucat a la porta
del cor de la seva dona.. I ha trucat
amb pressa; amb dos pics 1 repicó.
No, ell no serà pas l'obstacle 1 deixarà franca l'entrada a l'amor aquell
de cabells negres, mans enèrgiques
c:estres en el furt - 1 front tivant com la pell d'un tambor. Es h~
me comprensiu 1 sabrà resignar-se.
Adhuc els h1 dóna consells i els recomana que passin la lluna de mel
a Venècia, a Milà, a Interlaken o
bé a Viena, ciutats totes elles propieles a. l'amor i obligat romiatge de

Telèf. 10031. NOVA E.'tlPRESA
La millor Companyia Llrlca d'EsPanya. P n mer actor I director :
ANTON I P ALACIOS
Avui, tarda, a les 3'30: EL TENORIO MUSICAL, per Alblach, Esteve,
Cornadó, Pollaclos, Royo, Beut. LA
REVOLTOSA, creació de Fellsa Herrero. La formosa san¡uela LA VERDENA DE LA PALO:IlA, per So!la
Vergé, Lulalt& Wlegen, Laura, ~
nor Esteve, Llimona, Méneude~
Royo, Beut. L'obra de la temporada

LA

DAMA DEL

TEATRE

TIVOLI

Avul. tarda, a les 5'15. Nit, a
tea 10'16.
FORMIDABLE EXIT
de la comêdia en tres actes, en
prosa 1 ve1'8, de Frederic Garcia
Loroa:
DORA ROSITA LA .SOLTERA .
o
EL LENCUA.JE UE LAS FLORES
magistral creae10 de Margarida
Xirgu - Damà, tarda, a les 6'15.
Nit, a les 10'15. Sorollós èxit:
DORA ROSITA LA SOLTERA

o

EL LENGUA.JE DE LAS F LORES
Sempre: DORA ROS.ITA LA SOL·
TERA o EL LENCUA.JE DE LAS
FLORES

PR I eE

GRAN

Telèfons: 34851 • 33818
Palau de la Dansa I de I'Esoort
Avui, tarda, a lea 5 1 ntt, a les 10:

GIRATORI

Actuen ela genials balteta loter·
naclonalll 8 GOLOEN BA LLETS 1D DA YELMA CI RLS. ::;on lntèr·
prets dJvoe: T ino Folu r. Em ll1a
Alian, Neus Aliaa, Lian a Gracian - 14 TI VOLI BOYS - 40
TI VOLI C I RLS • GRAN ORQUE:>·
TRA JAZZ. MagiU!Ics decorats
d'Asen si 1 Morales - Sumptu011011
vestuarl.s - DemA. dilluns, tarda
I Dit: EL RANCH O AZUL - Dlmans, nit. Orandlosa tuncló: EL
RANCHO AZUL Comiat de
l'ANY VELL. L'empresa obseqularà tota els espectadora amb ets
tracllcionnls ralms.

ta.

La Dona vacilla, toma a dubtar,
l'Amant apreta - sempre en el més

honest senttt del mot -, però la D~
na fa esment del fet que el seu amor
és una ra~ d'hotel i ensems enyora
l'altiva serenitat del seu marit, ara.
reclòs dins la seva torre de vort l
abans anant pel món explicant una
conferència titulada - una troballa
de titol - «Benaventurats els lladres», sempre amb la dèria de classificar els maltactors, de reivindicarlos, igual que un nou Tomàs de
Quincey del segle wt. I la Dona,
després de recordar tot alxò 1 després d'esvair l'últlm dubte, ja del tot
decidida, acomiada a l'Amant 1 crida
plena de joia. al Marit, el qual tot
seguit es presenta bo 1 dlent: «Ja
sabia jo que no fugiries. T'esperava,
dona heroica, t'esperava.»

•••
En aquesta comèdia d'Ignasi Agus-

Avul, 1\tATINAL, 8. les 11, {
preus populars. Tarda, dues sessions: A les 3'30 i a les 6 ESPECIAL. •Nit, a lè!l 10; • P LACERES
DEL AGUA (Esoortiva) ~ PA·
RAMOUNT NEWS Núm. 18 (_.e.
vista) - DONDE LAS DAN LAS
TOMAN (Dib. de Pooeye), I
RUMBA
per Carola Lombard I Goorae
Raft - Es un progr11oma PARAMOUNT.
DemA, tarda. Darreres projeccions d'aquest programa. Nit, a
les 10. AERI CLUB DE CATALUNYA presentarà: ALAS EN LA
NOCHE, -per Myrna Loy I Cary
C ran t.

PATHE

PALAeE

DANSES SELECTES

El local deia arana oro&ramea

amenitzades per lo. super-OrQ.ues..

Avui, matinat a les 10'30. Tarda,
(Joan
Crawford 1 Clark Gable, en espanyol, 10'30, 3'30, 6, 1 8'40): ES Ml
HOMBRB (Vnlerü. Leon, 11'50, 4'45,
7'20 1 9'5~). Nit, a les 11'10; SUCEDIO UNA VEZ (Ciaudette Colbert).
Demà, clllluns: LA DIOSA DEL
FUEGO (Belen Cah~an), POR
UNOS OJOS NEGROS (Dolors del
Rio), Setmana de Rels: LA PEQUERA CORONFLA (ShiriC1 Temple) 1
lA VIUDA ALEGRE (M, Chevaller).

tra P R l C E

B A N D, el Jazz
Sala 1 pista. úniques

prererlt al món, calefacció, màxim contort - Els festivals 1 balls que
organitza GRAN P R I CE es comPten sempre per èxits
PR ICE, S. C•• Gimnàstica. Es·
ports, Solàrium, Dutxes calentll
1 fredes. 5 otos. al mes.

. . . :z:z

:êhirq tAJHJicriA

-L

PALAU DE LA
REVISTA
CompanYia dlrl&ld•
per oloseo Santpau
Li.APY

.A vul, tarda, 4'1:1
Nit, a tea 10'11! :

El
MORENO

a les 3'30. ENCADENADA

COMlC

m eravellóa
pect a cle

...

MUJfKES Df fUf60
Mnpy CORTES
Tereseta MO R ENO
lsabeleta NAoiE RA
Elva ROY
TRIO liCANI
SPASSOWI
SANTPERE

Avaa M1atra1 ValAbrla. J . 32302
~I
woet r l o l nem a
E l v ost r e oro ara m a

Mat1nal, a les 10'30:
EL CUARTO 3011
NO BLEZA BATURRA
Tarda, continua de 3 a 8:
1.
DmUlX POPBYK
2.
EL CUARTO 309
3.
NOBLEZ.4. BATURRA
A les 6, repettcló del progra~
Nit:
REVISTA PARAMOUNT
NOBLEZA BATURR.4.
LA VENUS NEGRA

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE i CINEMA

METRO POL
Llur la. 111. h l.. on 112U

ALA RES

aa

b elllsslm ea &iria

EL RANCHO AZUL
ESCENARI

1 es tanca dins una torre de vori que
s'ha fet construir a mida. Des d'alll,
lluny del xafardeig de la gent, esperarà tranquil el desenllaç. Tranquil,
perquè sap que té la consciència ne-

CINEMA CATAl UNYA
Fo&ar del Cinem• Nac ional
Avui, matinal a les 10'45. Tarda,
a tea 3'30, ~cinl numerada a
Iee IS 1 nit, a lo. deu:
Exlt rotund de la macna producció
de &nUo Perojo:

La Verbena de fa Palona
per Miquel Ll¡;ero, Raquel Rodrigo,
Ro~rt r.e1. A m6e: LA FA.LSEDAD
DE UN BILLil:rE FA.L:>O (SkeLch
m.uslcalj; C,\S.\TE Y 'O:RAS (còmica) I DUlUIXOS. Es despaU.en
localltnta per a la numerada de les
6 tarda.

Avui, cllumenge, a les 3 i ~ó
numerada a lea 6. Nit, a les 10. VIVAMOS DB NUEVO (a les 3 1 a les
G), per Ann Sl.eln I Fredertch March
ENCADE:"i.\DA., a les 4'30 1 1\ lf's
7::i0), ~r Joan Crawford 1 C~rl Gable. Preu únic, a l'SO totes lea ses·
lllons. Numerada, 2'50. :o..-mA, elllluna: F.PISODIO, Paula WeselJ 1
L,\ VIUDA ALEGRE, per Chevaller
1 .Jea.nnttte !\Iac Donald.

URQUINAONA
Avui. MATINAL a lea 11. Tar·
da, a lea 3'30 i numerada, a les
6. Nit, a les 10. El amndlós èxit
en la &eva segona setmllnll: LA
HloiA DE .JUAN S IMON, per An·
a;elíllo i P1lar Muñoz M..\TI~AL. Preu unte: 2 ptes.

~

te~.

matinat, a les 10'30. Tar.
da, BeBSló continua de 3'15
a
12'30: DON QUINTIN EL AMAR·
GAO, en espanyol,
per Altons
Mufioz I Anna Ma. Custodio;
PAYASO DE CIRCO,
per Joe
Brown (Bocazas) 1 OIBUIXQS.
DemA, dilluns, canvi de pro¡¡rama: POR UNOS O.JOS NEGROS,
per Dolores del Rlo; VIVAMOS
DE NUEVO, per Frederic Ma.rc.b
1 Anne Stern;
TODOS SOMOS
UN OS, per Allce Brady.

C~·JiiiZ: li
Avui, matinal , a les 10'30. Tar.
da, sessió continua de 3 a
12'30: CONTRA
EL
IMPE RI O
DEL C RIMEN, per James Cag·
ney; GLORIA& ROBADAS,
per
Richard Cronwell 1 DIBUIXOS.
DemA, dUluns, canvi de programa: DON QU INTIN EL AMAR·
C AO, on espanyol, per
Alfons
Mufloz 1 Anna Ma. Custodio; PAy ASO DE CI RCO, per Joe Brown
(Bocazas); EL BAlLE DEL SAVOY, per Gltta Alpar.

l~Avui,
!lilf:ï7+
lliJ
mntlnal,
a. les 10'30. Tarda, sessló continua de S a
1~'30:
CONTRA EL IMPERIO
Df!L CR IMEN, per James Cagney; CUANDO EL DIABLO ASO·
MA, en espanyol, per Joan Crawtord, Clark Gable I Robert Mont¡omcry I DIBUI XOS.
Demà, dlluns, canvi de programa: DON QUINTI N E L AMARGAO, en espanyol. per Alfons Mufioz I Anna Ma. Custodio; UNA
NO CHE DE AMOR, per Groce
Moore; LA MU.JER T RIUNFA, en
espanyol, per Jonn Blondell.

ri l l(;lll?; tta

Avut, mattnn1, a Ics 10'30. Tarda, seBSió continua de 3 a
12'30: ANCELINA o EL HONOR
D E UN BRIGADIER, en espanyol,
per Roslta Dlaz; LA LLAMADA
DE LA SELVA, per Clarlt ~
ble 1 Loretta Youn~r, NOTICIARI
FO X, en espanyol, 1 DIBUIXOS.

SAVOY
Passel& da Gr*cla. 18. Tal. 789111
Lea darreres noticies d el m ón
AvUl, matinal, a lea onze: Butaca, 1 pta. lntantU, a les 3'30. Butaca 1'50. s Ol bulxos. NoUcla.rla 1
EL OCASO DEL TERROR, per Tom
MU. En aquesLa sessió ee rttm un
ctnema sonor =ca RAI. - ~ctal
a le& G. Butaca 2'50. CATALINA DE
RlJSI.\, per Doucla~ Fairbanks (!111)
1 Ellsabeth Dercncr. Nit: Continua
de 9 a 1. Butaca a 1 pta.

Llegiu LA HUMAN ITAT

PUB LI

CINEMA

l:lef¡aló con tln u.t. Seient UN A PES::>ETA. NO"IICI,\RIS, DOCU:W:..~·
TALS, ~I \ l'GES, etc.

- - - -- ---

----

OUE - TEODORO • URRESTAR.A.

ZU. Nit: JUARISTI I - ARRIOL.\

contra ISIDORO 11 - GUTJ:ERREZ
Dilluns, tarda: MANJARRES - MU'
JIOA contra OOENAOA 11 • GOENAOA L Nit: OUISASOLA - SARASOLA contn. GUTIERRES 11 - 1>40 •
TRICO.
-

FRONTO TXIKI • ALAI

Plaça Bonsucch , 1. Tel•ton 2
3183
Avul, matlnal a mA: SUSTARIU.
1 LASA contra CHICURI 1 ACBUI
OHO. Tarda, de 4 a 9: LUMI 1 To:

NI contra QUINITA 1 ANGELlTA..
Nit, a lee 10'15: LUMI 1 AURoRA
contra NATI 1 LOLILLA. Tarda 1
nlt, abans dels Partlta anunciata
se'n jugaran d'altrta 1 cllverses QUI~
niales americanes. •

J

r;¿T.f~JI
I·J:l
Avul,

~-

AV\11, diumenge, tarda• A:ftoA
RATB - OELAYA I contrÍt. Baoz"

Poeta de viva i fonda percepció, Fènix dels Enginyt amb la famosa
Eduard Marquine. ens delecta amb comedianta J.lena Ossorio 1 ho ha fet
el.: seu3 versos sobris, vigorosos 1 servant tot l'ambient de l'època 1 d~
¡:Iens d'emotiva expressió. Pot dir-se nant vida a ,.u personatges.
d'ell, que és un poeta essencialment
Aque:;t.a. obra no és la millor d'Epersonal 1 d'idees. Per això la labor duard Marquin&. Cal creure que ha
de Marquina té una. vàlua positiva e~~tat escrita amb un xic de pressa
en la poesia castellana, reconeguda pt_ tal de coHaborar a les festes del
per Fitzmaurice, quant a la seva 1n· tricentenart de Lope de Vega. Tal
teressant 1 documentada obra Hlstò- vegada. aq ..esta presst. ha influYt en
l"ia de la. Literatura. Española el el fet que l'autor no hagi tingut cura
qualifica de «poeta d'inspiració sani- a resoldre el problema de la lentitosa 1 coratjosa».
tud de les escenes lea quals en alOn més relleu ha assolit Eduard guns mom'!nts fs.tlguen l'atenCI!ó de
Marquina en el ...eu pre~~tig11 ha tin- l'espectador.
gut més popularita, ha estat al tea.No per això h1 manca en «La Dotre. Am~ ind:iscutibld honradesa ha rotea» l'inspiració del poeta que sap
portat a l'escem. alguns moments de adornar amb versos flu1cls 1 d'agrala Història donant vida a interessants dable sonoritat la trama escènica.
personatges :i'Plla. Recordem «Las El diàleg entre la. mare 1 la veïna
hlja.s del Cld», «En Flandes se ha de Dorotea del primer acte, molt lnpuesto el sol», «Doña Maria la Bra- teressant, molt ben versificat però
va», «Las nores de Aragón», &La Al- un xic lent. L'últim acte és el millor
caidesa de Pastrana», 1 últimament de l'obra. 1 el seu final té un pondeunes estampes inspirades en la vida rat caire espectacular.
de Teresa de Jesús.
«La Dorotea» no és obra per a la
L'anunci de l'estrena d'una obra companyia de Carme Dlaz tan acosd'Eduard Marqulna promou sempre tumada. a un altre gènere molt prinuna gran exp~ctació. No és, doncs, cipa.lment el saine~ i a la comèdia
&estranyar que un públic selecte andalusa. Per mé& esfor905 que tots
ass1stls al Teatre Barcelona. la rut feien, no arribare:.. a convèncer del
del divendres per a conèixer l'última tot al públic que no per això deixà
obra de l'iHustre poeta.
1d'aplaudir l'autor 1 actors en acabar
cada jornada.
«La Dorotea» .(,.J una. obm. ,inspiraEls decorats de Bunnann, una meda en un episodi amorós de 1 agitada ra vella de propietat 1 ® color.
vida de Lope de Vega. Eduard Marquina ba escenlficat els amors del
J. M. S.

Avul, matinal, a les 10'30. Tar.
da, sessto continuo. de s·so a
DURO Y A LA CABEZA,
per James Cagney;
EL CAS O
DEL PERRO
AULLADOR, per
warrcn William 1 Mary Astor.
Demà, dilluns, canvi de p¡:ogra.ma: EL HORROR EN EL CUAR·
TO NEGRO, per Borla Karloff;
CARNE UE ESUANDALO, per Fay
Wray 1 Victor Jory.

~-=-

Frontó Principal Palacc

Eduard Marquina estrena «La Dorotea»
obra inspirada en un episodi de la vida'
de Lope de Vega

l:.!:iO:

-.

Avui, tarda, a les 4, a Pila• GA
LLARTA m • O. G ALLART '
•
tra QUlliTANA IV - UN A con .
N1t, a lea 10'15, a Pila: Alt~·
TAIN - ABASOLO contra IZAGoÏ
RR.E I • LEJONA. Detalls per
-

-

Gran Companyia Dramatica de
la genial actriu Marganda Xlr&u

LEON
AVUI. tarda. a les 4'30 1 ntt,
a lea 10'15. EXIT FORMIDABLE
dels ~ espectacles SUORA.RES 1 do l'opereta arrevl.&tada
d'Obra dor• I R, de Castro :

Cada dia, tarda i nit:

DORA ROSITALASOLT ERA
O EL LENGUAJE DE LAS
FLORES

-

FRONYO NOVETATS
- -

tor ens ha fet saber abans de l'es- lògica coherència 1 sl tota la comèt rena. Que «Benaventurats els lla· dia tingués un xic més d'interès. B1
dres» és obra teatral, pulx sl no fos no fos per tan lleus 1 ins!gnl.tlcanta
alxi, en lloc d'ésser estrenada al N~ detalls, aquesta. primera comèdia
vetats - en temporada. oficial-hau· d'Ignasi Agust1 seria perfecta, putx
r ia estat estrenada a la Penya Sem· que tota ella està plena de valors
pre Avant o bé al Centre Tarragoni molt esttmables que els artistes de
Al nostre humil entendre, la comè· la compaJ sia de Novetats saberen
dla seria perfecta sinó tingués un molt encertadament remarcar.
diàleg massa allargassat, si l'acció TanmateL<t, després d'haver estre
tlngués més «acció», si les situacions nat una obra de tantes qualitats
no fossin tan convencionals, sl els teatrals, és cosa fàcll de judicar amb
personatges fossin més ben dibul-~ tota autoritat les obres dels altres.
xats, sl en la trama h1 hagués una.
Lluls SOLER

~~mlb~ ~~!r~. ~ -T~l~~~~~ \eeI ~oELMI EssE u M EMPRESA CAPIT Ol
[êlí J.:lll·14

SOL

PROTAGONISTES:
Cecllia C ubert, .Jaume Miret I
Godayol - NIT, a lea 10'15: LA
VERBENA DB LA PALOMA, 1 LA
DAMA DEL SOL, per primera vPgada pel notable barlton DIMAS
ALONSO I la seva creadora FELlSA
HERRERO. Demà, tarda, popular.
Butaques prtm.era clns!e, 1'50. de
segona, 1. General, 0'60 ptA>s. Nit I
sempre: LA DA.'UA DEL SOL, de
Prada 1 Mestre Pac1llla.

totes les parellea recent emmaridades o per emmaridar. ¡Quin home,
senyors, aquest Marit ! E3 un sant.
Més que un sant: és la. veritable reencarnació del Patriarca Sant Josep
fet i passat, tot d'una peça.
Un cop el Marit. ha aconsellat. els
adúlters, els quals per miracle encara no han pecat, fa mutis - un efec·
tlsta mutis ple de satisfacció per haver acomplert amb el seu deure

tf sempre l'escriptor supera al comediògraf, pero, malgrat tot, ha d'ésser
una veritable comèdia des de «l'instant» que ha estat estrenada en la
temporada oficial de teatre català
d'enguany. El mateix a.utor, en una
de les seves moltes autocrltiques PU·
bUcades, ens fa saber que ha fet uExit clamorós de
na comèdia sense ambicions, ben
DOf.tA ROSITA LA SOLTERA construïda, amable, amb una anècO EL LENGUAJE DE LAS dota que comença 1 acaba.
I bé: cal a:imetre tot el que l'auFLORES

fElTRE VIC TORl A TEATRE

(La revista de les ramUies). L'espectacle per a tothom. amb lnsUüacló del aran

AP O L·L O

VARIETAT S

T-E AT RE

GRAN TEATRE DEL liCEU
eentactó de
·
LA T R A VIATA
pela divos CAPSffi, BASIOLA 1 el
cèlebre tenor COR.TIS. DUna.rta no
h1 ha tunció. Olme<:rea, taroa. UNICA R.EPRESENTACIO de l'òpera
TOSCA, pela cèlebres &rtlates CAMD issabte, 4, el gran cllvo LAOB.I
Pll'IA, CORTIS, BASlOLA. Dijous
presentació de la cèlebre Compa.nyla txecoslovaca, amb
LA NUVIA VENU DA
VOLPI, única 1 extn.ordlnAria re-_
present&ctó de RlGOLETTO, per
CAPSffi, LAURI VOLPI i BASI OLA.
Es despatxa a Comptadurla.

DE DES EM BRE DEL

E S PE c·T A e L ES
PER A AV UI
TEA T RES
APOLLO. t&na».

Tarda 4 nlt: cSolera 11•

Tarda 1 nlt: eLa 00.
rotea.
COM.J.V. - Tarda 1 nit: «Mu.lerea da
tuego•.
ESPMlCOL. - Tarda: eLa tul& de la
portera»; cTot per un xiquet., N1t :
«El llenguatge del t&baco:o i cTo'
per un xlquet:t.
LIC1!;0. - Avui, a les 5: eLa Traviaia:o.
NOVE.'TATS. - Tarda, a los quarta dt
quatre: cEls pastorets:.. A tres Quarte
de sia: cA.mAlla, Amèlia 1 Emlllat,
~lt: cBenaventuras els lladreb,
NOU. - Tarda I nlt: eLa Generala• l
eLa mesonera del Llano...
OL'i:au'.I.A. - UriUl v•u""'wa C!e ctro.
PRJ.t'i<Jll'AL PALACE. - Tarcta I lliti
cUofl.a .Roslta 1a soltera».
POLlU.ttAMA. - Tarda 1 nJt : «Maria
de la O».
ROMEA. - Tarda 1 nit: cAnocbe me
case con Vd., doctora.
TlVOW. - 'l;¡u·da 4 ~": cEl motllo
azW».

BAR\.,.t.LQN.A. -

C~NEMES

MA RYLAND

AMER1CA. - ú.a a!egre cllvorciada:t 1
cMercaderea de la muerte», cEl clo•
recno a la fellcldad».
ARI!i.l'o.t>O. - cljuea~ra U1Jlta», eLa novia ao Fmllkenateln• 1 cJustlcla te·
meDina».
AC'.1 uaw LB.H:l. Curiositats, ootl.
c1ans, cllbWxos.
ARNAU. - ct'iob1eza baturra», cAman•
tes fugtt1VOS», cMelodla de Prima•
vera».

Pl. Uraulnaona, 6. Tal•ton 21968

Al:>.tv...... A. -

Matinal, a les 10'30. Tarda,
3'30 1 6'30. Nit, a les 10. Segona setmana d'èld.t del nou espect¡¡cle çlncmatogràfiç:

EL SOMNI D'UNA NIT
D'ESTIU

FANTA SI O
Avul, matinal, a lea 11. Tarda, de 3'30 a 6'45. A les 6 (numerada). Nit, a les 10. OR.AN
éxlt de Simone Simon en el gran
fUm O.JOS NEGROS, amb Har ry
Baur.

ANUNCIEU A

LA HUMANI TA T
Tel•ton 14644
Sempre el oronama més atractiu
Matinal, 10'15. T arda, 1ra. ses-'
sió 3'15 a 5'45. Numerada, 8 Nit,
9'45: .Jean Ha r low • W1lllam Powell • Franchot T one en LA I NDOMITA Martha Eggerth en
Ja pellicula suprema de l'any;
CASTA DIVA, o.mb Philiopa Hol·
mn. Ea deSDatxan localitats
Per a la sessió d 'avu 1. tarda, a
los B. - DEMA: Anny Ondra Max Schmeling en KNOCK-OUT ·
Maurica Chevalier • .Jeanette Mo.
Donald en la famosa opereta de
Franz Lehar:

LA VIUDA ALEGRE
Claudette Colbert en
PRIVADOS.

MUNDOS

c.ttooerta».

AV1N<.JUUA. -:- eLa venganza
del
mar», «El Wçlmu mlllonarlo» 1 cEl
w¡ uumore».
BAI;(.;o:.LU1'1A. - cCorazones rotou, cEl
caCJque. 1 cEl delator..
BO.i:l..lw>.u:.. - Cl!.l Uil•t:«>UI IUVIsible:t, C¡\b•
úu! ~llU'\~, c.llmJu ~~~ plabeu• .,
.t!O;:,Li. C¿lolUlèll UUHO a l'iVa ?ÍI, ([)QQ
l,¿lJ.lllr.tO el aiDIU'I{UOll,
·
BO~. cAhur.. y slem.pre», c.BI
a~;rectlo a la 1ellcldad».
BRUAJJWAY. cNob1eza baturra :t,
camautell tugltlvos», cMelodaa llt
l'rlwavera:t.
CAt' u. v1.... - ul!a casu o e! perw aUllL
dun 1 d.>w·o y a la caUc:Ga»
CA L"AL U~~ lt.ll.. ~Lli. vert>eua a e la

I

PREUS: 1\.fntinal f tarcfa
lra.
sessió, 3'30. -Tarda, 2na. seBBió,
5'50. Nit, 4'40 pte~.
Impostos
compresos.

CI NEMA PARIS

.

t-.uuwa».

cl:!lli·. nuv. - _cAmo a esta llombret,
I Vuya nlDa» ! IOJOS C<ll"IÒOSOSI,
l,;Ul....,.>wUM.
CJ:iUWUU».
C0M'.1AL. IUU.II"HIB Wbaoan, ti:;U.
ceu10 una veo 1 c<Jooçra el unpoo
r1u e1e1 crtwen».
UIAl-4 A. eLa. cena de los acusadost,
eLa espia numero l3:t.
~t.·~
Nu~tc"u·aa, revtstes 1 dlbW.

xos.

l>.N'.L.o:u,ÇA. - cEl velo plntado:t, cJuJieta
coillpra un lllJO». cVlollncs de l:lun•
graa:t.
E::ót-l...l\1, có1La cscue1u, cLos cllo8eb se dlv1eneo» 1 cN1do de a¡u¡·

las».

E.Xv"w::UUJ:<..
cl::luceaiO una veu,
u:'ayaso ae c1rco» 1 cuoo loiUintlD
el amargao».
FANTA::ILO. - cOJos ne¡¡;ros:t.
.t".L.oUJ.S.u.JA. - wou1eza u..~urra», cAmall•
tee I\l&lt1VOSI. d4e!O<Ua de 1'rllll&•
vera:t.
.1-n.u...• .-. - c:>equola:t.
roc !'<Ull. - c:Marwero en tlerra:t, cMercaaeres de ta muerte:t, eLa alegra al•
vorclada:t.
•
UO'i: a. - cAl sua de l::lanLa f·e•. c~
ra¿(mes rOLOell 1 cDoo (olwnun •
amar¡:au».
I.RU>. - c<.;orazones rotos», cEl tsn~
m.a del convento», cEl caballero lt""
l''OUe3 Bergere».
KUu•.,.....u... - cLas cnuadas» 1 .sucedlo una ve:.~».
LAli!o.LAl'lA. - cC.barlle Ohall en t.ondres», cMuJer versegWd&», cl>oPI3111
de oro••
MA~ ....,~Hi. cNul::;tra n1Jiti\J, t.LOI
dlusea a;e dlvlerten• 1 csuce<IIO eA
Nueva )(orin.
MAJ:iu,a. - «.tWt;rla estucllanUb. ~call·
no del Mar», cEl aguacU de la trcntera».
-"
MAl• • ...a.NU. - cEl somni d'una u.u
d'eS~lU».

FEMI NA
.AVUI, GRAN EXIT
Després de TRADE HORN: desprès de T ARZAN, l 'lnobUc;lable

SEQ UOIA
Més que un film, un deacobrlmentl
Jean Parker, Russell Uard.ie, el puma. Gatho, 1 el cérvol lllallbú
En et mateix programa:
NOCHE ESTEL AR
(en tecntcolor)
amb
Mary l'lcklurd, Gary (;ooper, etc.
Producclone Metro-<Joldwyn-114ayer.
Avui, matinal, a les 11. Tarda
a les 3 '30. A les 6, especlal i
nlL, a les 10.

Llegiu LA HUMANITAT

EDEN CINEMA
Nou da la Rambla, 12 • Tel. 24482
Avui. diumenge, sessió n•:.tinal
a les 12. Preneu vermut I vegeu
el uostre pro¡-rama. de reportaLges
I filma mualcala. Butaca, 0'75.
TBrda, dues sessions. A les 3'30.
BUL&CII.. 1 pta. A les 6'30. Bu·
taca. 1'65 ¡.¡tes. Tot el progra.ma de la ~~etmana 1 el ¡¡ran Hlm
musical de ~ran èxit:
EL REY DEL .JAZZ
(Nova versió sonora}
NIT. a partir de les nou. el
programa. de la setmana. sesst6
continua, 0'75 butaca. - DUluns.
dia 30. canvi de proa¡rama. - Ets
especttldor:; de la see&IO de les 3
poden veure ¡>el mateix preu els
dO" programe~

MJ:actu.t'OL. cVIVIUllOil de nueVOI
i cl!;ncadenada».
"""t
l\4Jl:il.t<.AL. - c.t:J cuarto num. ...u• 1
1 cNobleza baturro:t.
MON\Jt.UJ< J..tU... - ..._.. novia de fraD•
ltenatetn», eLa alegre cUvorcladS»•
c'l1erra de promlliJon».
dl
MUNuuu... - «l!ob w1 oomoret ,
cao<Wero ae1 r uucs t~ergere». a
NUKlA. eLa QlUJer tnuula». 1
a1e¡¡ro cllvmCiaoo.» 1 eta aelator»d ~
t'A.I:iiò:>. e<Jasta UlVa» I eLa ID

PA'l~a:Al..AcE.

- cSuceclló uns veu.
cl!:!l ml llombre:t 1 ct:ncadenadat. •at
PHh,VU'AL. eLa wUJel ~riUil: '
cEa ouveno m<1uunw1enW» ' •00ll>
~ra e1 1mperto 0e1 cnwelllt.
wii.D·
PU.ijW Ult'<J:.M.A. - Cunu.:..~ai.S
de
cllala, J)jO~Iclarie 1 la paralla
W111t uasuey.
p,
RAM.t;._.¡;;s, - c~abaUeroe maJclltOU, e
QUintin el Amargaolt,
clOD'
SA vur - t<.evut·~a~¡¡o¡.,, J.Dlortlla
1 UiUUii:OII.
wall·
I:>EJ...I!;v.L \,;J.!'I.<.MA.
cl:.l nuveno ,
dalllleato», cli:l payllBO C!e cirCO• 1
c<.;uutta el 1Wper1o oe! cruu;tt éat:;MAH.l. -- cEs w1 uoruo1-e,• I •
oaueco C.el i·o•les tsei¡¡Cle» . ,oeSPLta-ouW. - cLa wiA C!e acanat, eret
r.:cllo a la xeuc1clad» I &lofe.rcad
de la muerte•.
u.JCteiiU •
1AL1A. - cMaoemu1selle
dl
cNiliO de agutlas» 1 c.Mcrc:leler130
lli wuertc» .
tCO'
I'E'l'UAN.
cLn WUJer trll.lOl~iJo el
rawue" roc.os• 1 cúOu lolU
I!.Wargao».
J ..aD
U!:tfolúh\nUNA - cLn o!Ja ae
biWOJllt ,
dl t!lt ccasi•
'.fRlv...r·. - cAJegrta estu Cllanc!e ia tfOll•
no del wan 1 cEl ll(>Ua
te ra• •
•
naderot <111
VERU1. cHOltrot, cOra mor0510•·
amor», cUua avcu~ura a o.;¡eJU•· &Ab'
VOLun. - obU Ut.•~ cu '"coaOIU
dUI i:lnmld» I , •EocaO d!JIIJlU eP
\VALh'íRIA. - cUUIWC!O el no del çtto
mo.• 1 •Cootra el 1mpe
men•
alll!l~OJ .
XJLE _ cuou ~umtln elaMQl;lca ell
•Lli dtc>&> ortmnverll•
q arr

eJ d.i_a_r! de la. nat• ••• ULI JMA. HOR A

•

la humanttal

Ja humanitat
LLIBf;Rl Al
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LA PREMSA

t(.lli:III CCIO • AOWIIll8tTSCl0

,oHDA UNIVfRSilAT
r ~·· t 1 n 9'12 !2

Cal saber votar
El

, . - .. tnUll Uf: S UBSCRIPC IU
prçelonll

o.~n

rn e.

J '6U
10' 611

,,,. .,o trimestr e

•mcr•c• Lla ti na

otu
•

Porlusa•

ra·.:_ ..
un tnmestr e
•mes oa •sos un trimestre '17'- I
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Els fracassats del Contra la República!
El Soclallita. publica una
segon bienni
tditorlal de l a .¡u . hem de dest a-

•!t..vlo, pttrlant de les prope.
res el.!Cctuns, escriu :
«Lo seran ql\l~n~s uuliten en el reCal do.mar tota la r a u a PoUtlca,
pubucamsmo 1zqwerdlsta y en las
que es riu:
veruaeras e1ecc1ones no se unan con
«La Ceda ha. andado ya demas!ado
toaos sus atmes contra las derechas,
contabuJadas para derrlbar la Re· ca1n1no de su itinerario !accloso y
perturbador para. que le sea posible
put>llca.
Tlenen Jas derech:ls r<>pre~ma retroct-der. r.os minlslros oritmdos
clón en el UObierno; las izqulerdas, del bloque, Incapaces de crumcnda,
no. Las D1putac10nes provincJales y tan incorreglblemente monarqu.lznnlos Ayunta.nuPntos estaran en toda tes como los vaticanlstas, han de:.ah:.paua al servJCIO etc lm; elcmentos tado sus 1uvenciones y su incompa·
ataecuJstas y ae q1uenes con ellos tíbllldad bàsica con el réglmen
Es otro Goblerno el que podrà recompanau lo. gobc•ruJCJOn del palS.
Las ¡zqmerdas tenemos frrnte a parar los da.ños causados a la Renosotros a. toaos los mona.rqmcos que púbUca en el olninoso per1odo del
ego1stamente han aceptado la ttepu- bloque. La paz Interior que necestta
bbca; a todos los que, sln rebot.o, España y la base de sustcntaclón que
muesLranse paructanos de la monnr· r equlere el r égimen no hay que esqula y a todos los elementos clcri- pera.rlas Bino de un Goblerno tnsoscales y pluwcràticos, que ven en Ja pechable, eu el que no se embosquen
Repubhca. a la encarruzacta enem1ga gentes lnteresadas en p rolongar la
de SilS pr!vileglos infames y de sus dictadura de hecho que sufr!mos <lesde hace màs de un año.
in1cuos moilopouos.
Que lo que se frustró en este dlHemos dc oponernos, amigos rcpubllcanos de 1z~.u1erda, a esas b ues- ciembre cuaje en el próximo enero.
tes amparadas por el favor oficial, Que las masas republlcanns ten~an
por la mer¿¡¡. poaerosiSlllla que les }f, garantia de que no se Intentarà
da el dinero y por el apoyo fonm- burlar su voluntad lnatajable dc resdable que les presta una. tradiclón tituir al régtmen todo el contcnldo
todavla arra1gada muy profunda· democràt!co, toda la honestidad y
todo el esplrltu equitatlvo y justi·
mente en l!:spaña.
En las elecciones próximns el ebo- cle~o que el pueblo te in!undtó en
que se producm\ entre dos fuerzas abnl de 1931.
urucamente: lzqnierdns y derechns. . ¿Son estas exigenclas desaforadas?
Los partídos lntermedlos represen-¡ c.Es revolucionario pedlr que rfja la
taràn un papel tan secundaria que ley Y que el GQblerno vaya a quten
bien puede asegnr arse han de pasar el pueblo se lo dé, med!ante la pal..~nos que inadverodos.
peleta ?e voto? Pues eso es lo que
Votos perdidos seran. pues, cuantos la opiruón republicana. quierc contra
se clnitan a favor dc los partldos mo- los manejos subterràneos y los con·
derados 0 extremlstas. Es declr, per- nubios desleales de los fra.cnsados dal
didos no, porque de ello se aprove- segundo blenio.»
charàn las derechns.>>
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N U M.

li

,JAS E LEUt'l()..

NES
- ¿Ustcd cree, scnor J.Jborfo, que
.tcciòn Popular repartirà esta ' 'ez
eolcboncs?
-No sé qué declrtc, cbaval. Para
jrluofar en esta ocas1ón bacen falta . ¡demaslados colchones!
IDe «Heraldo de MadrldJ)

I

AVISO

¡Cuhludo con los rateros l
(D· <lLa Ubertad»)

El decret
de dissolució

La. Publlcltat, el portarA
Port~ola Vallctdares a la Oaceta:
«Per la seva banda, el cap dei Govern sosté la. bona doctrina que cap
partit politic no pot anar en aliança
amb partits situats fora del règim.
Tot això dóna Idea. de lo. preocupació de les dretes davant llur Inevitable derrota electoral, creant, a la.
vegada, una díflcll situació al Go·
vern. La modificació del Gabinet
1 ARAI
sembla lnevttable, però si s'hi arriba
u ... Es qucl:ten de manca de llibcr- el dla 30, el més probable és que el
tlt I poden dir en llurs mítlncs l senyor P01tela substitueixi sense
llerlure en Uurs diaris t ot el que
us preocupacions. els lninistres
tb dicta. '" J)assló o J'odln
que l'abandorun per altres tan InsigfDn l'rd!torinl de «La Veu». d'ahir), nificants com ells mateixos. Ens inclinem a creure que el decret de dis<De «La. Publlcltatu
solució el portarà a la «Gaceta» el
senyor Portela Valladnres.»
~egon4

VISITEU L'E)(POS. CIO DEL LLI·
BR I: INFAhl I L !lab baixos de la

Plaça Cattllunya

Diu un testimoni...
Polltlra ...Jub/ica un Interessant
EL FRONT I MPOPULAR
- Aqul estem per a. tot el que con.
~nl:'lll, u ceptuant eleccions.
(De «MirfldOrll)

Cal una garantia per
a les esquerres
denwncr. La. Ubertad:
«Tienen perfecta ra.zón en su protesta. los concejales elegldos en la.
fecha gloriosa. del 12 de abril. La
tienen, porque nunca, nunca, se llegó
a audacias tales como las que ahora
se proyectan. Ese propósito de crear
unas Coml.sl.ones gestoras compuestas por el médico, el farmacéut.lco y
el secretaria del Ayuntamiento nos
parece torpe, turbio o lna.dmlSibiP.
Ni t1 médico, n i el farmacéutico, ni
el secretarto - cuyas funciones es·
tt.n claramente dellm1tadas - t!enen
por qué Intervenir en la d1recclón
de la vida de los Munlclpios. Tan
sólo faltaba el cura. para que el cua-

LA COPLA DEL DIA

Por el mar vlene un moreno
Jensando en el ccStraperton. Uoo
Aie lo està esperando-, con unas
ranas de ,·erlo...
<De «PolftlcaJ)

...

mc «El Sol»>

Mentre a Madrid indiquen una disminució de 69.892
obrers parats, en relació amb l'any 1934, les dades
de Ginebra donen un augment de 16 O. 512

questes:
«.c.n c•ecto, cua1qu1cr homore smParis, 27. - El reputat tècnic en posseeixen 60 submarins amb un tocero VJaJanoo por .ltalia Y que salga qüestions navals, René La. Bruyère, tal de 39.000 tones que, amb l'exdel circulO <te los grandes noteles y ha escrit un important article en el cepclò de quatre d'ells destacats al
ct.ues ae lUJO poarà comproot~r la qual tracta. de demostrar que la de- Mar Roig, munten la guàrdia pels
gran nusena en qm: VIVC el puebtO manda anglesa. d'assistència a la voltants dc la penlnsula italiana,
ltauanu. vnos sruarlos ae OtUnore. Mediterràrla no s'inspira solament mentre que la flota. submarina anLos obreros, completameme mae1en- en una idea politlca. relativa a l'api!- glesa solament compta. amb 37 subsos ano..e la cuv1ucz patl'onal. unos cació del 1 acte de Ginebra, sinó que marins amb 45.000 tones, els quals
::smruclltOS que no tlenen ae tal Slll O è :scansa. en necessitats estratègl- en la &eva major part s'haurien tle
el nombre. Las corpo¡·ac1on~s cuya ques
dedicar a la defensa. de les illes
fmauaa<t es la dc 5allc.onar la. espcL'art.lcullsta realitza un detingut britàniques.
'
. culac10n y <1e legalizar el estatuto estudi comparatiu de les forces na- . D aix~ sembla despren~e s ~ diu
I del nHmbre. una. econo1n.a acrtuna.· vals 1 aèries d'Anglaterra 1 Itàlia a • articulista - que àdlm. en 1 aspeo1 aa. l:\.1 um que ~u pasaoa Ja !rontera, ks quals afegeix al ftnal la relació te- naval Itàlia ood..la Infringir pèr18 toneiadas de oro del Banco de
dues a la Clota britànica. o, sl més
lraha emraoan en Francla.
de les forces que :rança. podria po- no. entrabal.lcar m(J!L la seva a.ccló
La. Ura, oeprec1ada. vtt.'O qu.:J el SM a disposició d Anglaterra.
durant els prlmers ules de les hoscamolo otlctal està a 65 céntimos,
Comença. posant de relleu que la. tilltats Però, eu cas duna guerra
pero yo las ne comprauo a 40 cen- supenorita.t naval anglesa respecte amo Anglr.terra el Govern feixiSta
ur•.os en ¡;sutza. y o. 30 en .l:'(.oma por a Itàlia està constltuYda sobretot t•ompta sobretot ~mb la seva aviacada. IJ.ra. Las gentes no consumen pels va.ixe!is de Unia.
l'ió. Naturalment. es pot avançar que
carne: una estadlstlca ollclal con1!eDavant dels quinze cuirassats amb el moviment mantlm comercial hausa que el alio 1880 Ja pob!AClón ctu- un desplaçament ¡lobal de 4'14.760 ria de suspendre's a la Mcdlterràdaaana consumia 31 kilogramos tones que posseeL'C Anglaterra, Itàlia nia, 1 és pro'mble que sl els aviadors
anuales por cabeza, contm 23 actual- n-.~ podria. oposar pràcticament ni un Italians sabien sacrificar-se Anglamt:ate. Una. la.vandera me contaba so· vaLxell, pe.rquè els dos únic que terra ¡>erd.rla eu aquest lluita precómo dcspues de OCilo horas de pe- posseeix ' . trobeu actualment en re- r!osus culre.ssats que u són útUs i
noso trabajo habtn gnnado 3 hras 20 paració. Adhuc donant per descomp- necessaris ¡,t-r a defensar els seus
centimos, justo para comprar un kllo ta~ que Anglaterra no pugui desta- Interessos a altre:. parts del món,
y medío de pan.
cnr tots els seus cuirassats a la. Me- tant. davant els Estats Units com
.
, diterrània i que alguns d'eUs es tro- el Japó.
El numero de parados sobrepasa ben lndiSpomble,, la seva potencial!Pel rlgorl-; silenci que sobre aquest
al miUOn, dado por las estadJsticas tat seria considerable, perquè sols partlcular es manté, resulta. gairebé
fasclstas. Actnalmentc, mas del 40 : amb quatre cuirassats de l'esquadra impossible de conèixer el nombre de
por 100 de la. poblaclón sufre las de la Mediterrània dels tipus «Bar- l le · forces aèries d'Anglaterra I de
consecuenclas dlrectas del paro. La ham» 1 «Resolutino~ 1, sobretot amb Itàlia: però de font.s que mereixen
guerra. no ha proporc!onado trabajo el «HOC>\1» t t «Reo~wnJ, els d~ mo- l sencer crèdit s'han obtingut les sca nadle. Y muchos parados se alls- dernisslms vaixells nnglesos de ba· gUents xifr es aproximades: Itàlia,
tan votunta.nos para no morir de talla actualmen~ u. Gibraltar, la su- 2.100 apareis, d'aquests 1.200 en eshambre en las calles.
per!oritat britànica seria aclaparado-1 quadreta; Gran Bretanya, 1.900 apa.
Los obrcros dc la casa F:lat, de tos ra, ja que l'«Hooci>t 1 el «Renown, rells, 1.100 en esquad.reta.
mejor pagados, cobrnn 215 liras a navegant o. mes de 32 nussos per
Apareix, doncs, un petit avantatge
lo. qulncena; pero deducida. la tasa hora. podr ia materialment «escom- a favor d I tàlia, el qual pot é~er amoblllarta, los segur:>s soc!ales, las brar la. Mediterrània».
nuHat ràpidament per les enormes
cotlzaclones sindicales, la contnbuposibllitats Industrials de la Gran
A segon lloc els anglesos solament
CI Ón a Ias obras f asc 1stas, etc., le
Bretanya,
però Itàlia continuaria tesis grans vaixells portaqued an a I o brero exactamente 1'15 posseeixen
v1
nlnt l'aventatge de la més fàcil conllras para vh1r durante 15 dias. On a ons, dos d'ells al proper Orient, centració.
piso de tres hnbttaclones vale 80 11- encara que en realitat, la lntcrvcnEn 1!1 cas d'esclatar un conflicte a la
ros a. la qulncena, y dos babitaclo- cio d'aquests vaixells a la Mediter- Me<lltemnta, Anglaterra toparia nmb
nes 65 liras. Un k11o de came, de 10 rànla, presentaria alguns perills per l'lnconventent de la lnsuflcléncta de les
' a a llras: el de pan, 1'90 llras; las a ells mateixos.
seve~~ bases nav&ls la qual coaa dlflcul·
patatas, 0"75 llras; un par de zapaEn canvi, en el que es refereix a tarta el problema del bloqueig d'ItàlJ.1,
tos, de 45 a 76 llras. Un traje de , les unitats lleugueres, la SUpêriori· al Prança no recolza 'l'a la Gran Bretacou!ección, de 100 a 200 llrn• El tat anglesa està molt lluny d'ésser nya amb les seves drasllanes t les seve~~
.,
costea. Ellmtna.nt Malta, quo result.arta
tranvia, 0'60 llras.
neta, si es té en compte les exlgèn- lnutllltzable per la seva proXltnltat a
Para crear un armamento potente eles de l'Imperi, les quals obliguen les bases Italianes de Slc!lla, aol" que·
para reallzar uno. industria artlflclaÍ Anglaterra a escampar els seus val· darta a Anglaterra Gibraltar, aJtuat a
y 51.n cl!Pntes, para construir unas xells a tot el món. En efecte, An· 1.200 mUles martnes de les COI;~s ltaglaterra. posseeix 34 creuers d
i llanes, 1 els establlm~nts anglesos del
plstas automovtllstlcas que nadie
e pr • Proper ortent: XIpre, Jaffa 1 AlPJ;&ndrto,
utlllza, se hnn dcrroch~do todas las mera 1 de segona. classe, els quals poo a 11roplades per a una defensa :~ntl·
energlas dc una naclón. La «t'C<'.Ons- desplacen globalment 210 ·000 tones, aér1a. A1exandr1a, especll(lment, port eatrucrión» d lt 0 11
da
però Itàlia per la seva part con- tablert sobre una llacuna, no dlFpom
d
e
a, pregona
por centra. a Ja. Medlterranla 17 creuers de cap punt l'11tratêglc per o. rebutJar
1
e « uce» Y sus turtferanos, es una amb 125.000 tones entre els quals ataca aens. A mé.:~, aqueatoe altr~>s balles
reconstrucclón funerarla.
figuren ma~ltiqu~ unitats de 10 000 es troben enaua més allunyades de lea
¿Cuàndo sc derrumba.rà el régl- tonC$ del tipus del cGorlziaJ 1 tota eo~;tef ttallanee que Glbrnltnr.
men? ¿Dcntro de tres, clnco o diez la. 6èrle de creuers de 6 000 to!les
Cal pensnr en el r1sC que correria
~eses? Poco importa. El mundo Et!rñ del tipus cCondottterlt. ·
•
una. e!'qundra d'atac en els SCll'i moertado.
Podem afegir que la flota sub- viments per a pro\·elr-se en les seves
-¡Viva la libertad! ea el saludo marina. Italiana seria superior a Ja bast-s 1 cal tenir en compte, per almàs popular en Italla.•
d'Anglaterra. Actualment els ltallans tra part, la necessitat per a l'avia-

I

I

T RAGimiA
U s RANAS RADICAI,ES. - ¡Ay
t e 1111! \' ah ora, !1 t>uscar otra char-

Les darreres .estadístiques donen un aug·
ment de 60.000 ob1~ers parats sobre el
mes anterior

car ,¡questes paraules:
«Siga GU Robles tejiendo au tela
de araña y buscando aslstencias dnn.
de pueda. Ya. veremos 51 las encuen•J'&. Y de qué calidad. Qulenes se la
presten lo haràn, naturalmente, con
sn cuenta. y razón. Pero no aleguen
una candidez que en ningún caso
Pvdria. series concedida. Los que se
llaman r epublicanos han de apechar
previamente con esta confesión term!nante: que se unen a GU Robles,
no por la República., s1no contra la
República. Poco importa que s1gan
conscrvando el nombre. El nombre,
justamente, es lo que a. nadle puede
interesarle. Y la República que pudiera apoyarse en semejante almàclga, tampoco, Como no sea para
On es veu d'tma manera més clara
Però, des de !a. uns mesos, l'as-¡
combat1rla S1n tregua. Que de des- 1 contundent el resultat catastròfic sumpte
pr~enta una gravetat d'alhonraria ya. se cncargaràn esos rols- de la politica econòmica I
social se- tro caràcter. Abans podien seguir-se
mos republicanos.»
guida pel bienni dretlsta, és examl- amb una relativa confiança les da·
nant les estadlstlques d'obrers en a- des que facilitava el Ministeri del
dro de esas Colnisiones gestoras fue- tur forçós. Aquest ha anat augmen- Treball, però ara ni d'aquesta. base
r :\ completo.
tant d'una manera constant 1 prodl· dc càlcul no ens podem fiar. Fa poLos Municlplos deben estar en ma- glosa, com més marcada na estat la ques setdanes <1> posàvem de relleu la
nos de los únicos que legal y lfcita- tendència. dret!sta dels governs. No manca de concordança eXiStent enmente pueden desempeúarlos: de los podia. ésser d'altra. manera. El retorn tre les dades estadistlques del M.lnls·
concejales que ellgió el pueblo llbre- dels jol'llllls de fam al camp d'Espa. teri del Treball, de Madrid, 1 les de
mente, que fueron, ademàs - con· nya, ha originat la corresponent bai- l'Oficina. Internacional de Treball, de
vendria que no lo olvtdasc un Go- xa en el poder adquiSitiu de les mas- Ginebra, en la qual es r ecullen les
blcrno que se llama republlcano, - ses consumidores 1 aquesta ha. arros. estadistlques oíiclals dels diferents
qulenes trajeron la Repúbllca. Ellos, segat una. lntensl!lcacló de l'autr for. països. Ara el fet s'ha repetit S'han
únl!'.a y excluslvrunente elloo, son los çós a totes les altres branques. L'a- fet públiques les xifres correspoque tienen derecho a dirigir los tur s'ha intensificat encara més, per nents als obrers en atur forçós dU·
Ayuntalnientos españoles. No enten- manca. de capacitat 1 d'orientació rant el passat mes d'octubre, posantderlo así significa un atropello y un drls governants en el que fa refe- les en comparació amb les correspoolvido manlfiesto de las normas libe· rèncla a l'intercanvi de productes 1, nents al mateiX mes de l'any 1934¡
rates, democràticns y constltuclona- d'una maner a molt especial, en el l segons les dades del Ministeri del
les.
referent a la politlca seguida en eJ Treball, Justlcta 1 Sanitat, de Ma.Con unas Comislones gestores for- comerç exterior.
drid, són les scgtlents:
madas arbltrar!amentc, con unos
OBRERS EN ATUR FORÇOS
1934
1935
Dit.
gestores de libre elección guberna.- Total
• 86 63 ,.
..... 42.,
629
072
mental, ¿qué garantias tendrlan los
... ' " ... ... " ' '" ••• ... ••• '"
·
.. · "
- ..... •
293 ·607
hombres de tzqu1erda y los partldos Parcial ...... '" ... ............ "' ... 321 ·062
- 27 455
guberna.mentales? Ninguna.. El caci·
780.242
- 19.892
qulsmo tend.ria las ma.nos libres, el Total general ... ... ••. ... ... ... ... .. . 850.134.
Gob!erno - lejos de las normas de
Ten1m, doncs, que, d'acord amb aQue les dades anteriors són ten·
obligada lmparcialldad - dirigiria questes dades, la. situació hauria ml· dencioses, bo demostra:
desde GQbernación la cont1endn. Y llorat de tal manera que la. dlsmlnuPrimer. - La. di!erèncla extstent
la voluntad popular podria ser su- ció d'obrers parats a Espanya seria entro les dades de Madrid 1 les de
plantada, falseada., falsificada, en d'uns 70.000. Es a base d'aquestes Ginebra.. Segons les dades de 1'0!1·
contr a, na.turalmente, de los verda· dades completament tendencioses, elna Internacional del Treball, l'aderos intérpretes de las ansiRs y los com demostrarem tot seguit que o!i· tur forçós a Espanya pels mesos d'oc.
deseos de la casi totalldad del pueblo clalment s'informa el poble per a tubre dels anys 1~f 1 1935 ba estat
español.
amagar-li la desastrosa realitat de el següent:
El propóslto esbozado en el Con- l'actuació dc les dretes.
sejo de mlnistros de ayer es lnadlniOBRERS EN ATUR FORÇOS
193i
1935
Dit.
slble y n1onstruoso. No pueée pros486.635
+9·!.788
perar en nhlguno de los casos. PPro Total ...••• •••..••••••••••••• ••• ••• 391.006
293.607
+65.'113
sl prosperase, declararia.mos que, an- Parcial ..................... ..... , ,,, 237.824
w la próxima. cont!enda electoral, las ToLal general ...... ... ............... 629.730
+
160.612
780.242
izqu1er das no tendrian garantfas de
Tenim, doncs, que, segons les danlngún género.))
Segon.
A base de les mateixes
des de Ginebra, la situació de l'a- dades del Ministeri del Treball de
tur forçós a Espanya ha empttjor11t Madrid, al comparem els obrers en
tant, que per l'octubre de l'any que atur que h1 havia el passat mes de
som hi havia CENT SEIXANTA l\11L setembre amb les del mes d'octubre
CINC-CENTS OBRERS EN ATUR veurem igualment comprovada &FORÇOS :\l ES, que pel mateix mes questa Intensificació.
de l'any passat.

Segons un tècnic naval francès, Anglaterra es
vol assegurar ajut perquè en l'aspecte aeri i en
marina de guerra lleugera, sobretot en submarins, la potencialitat italiana és superior

a.rticle de J. Jtlms qtte relata un
viatgll ¡et recentment a ltdlta. Detxern de banda les constaeracicms
amb qt.è acompan11a unes dactes
concretes f ..:enytm el retall a a-
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La correlació de forces entre
Anglaterra i Itàlia a la
Mediterrània
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hem vist que amb les estadfstiquea
otlcials en mans de les dretes, ol lea
estadistlques poden merèixer con·
fiança. I que això és cert ho demoJo
tra la nota que acompanya l'estadistlca del Ministeri del Treball¡ diU
alxi: «Debemos hace1· constar que
se han constderado como exactos loe
datos recibldos de las Ofic!nas. Reglstros Y Ayunta.mientos, no obstan·
te tener la certeza que algunos organlsmos exageran las cl!ras de paro
creyendo con ello poder obtener m ~
yores beneflclos de la Ley contra el
Paro.» Aquesta confessió és tot UD
poema, 1 descobreix el que cal posar
en clar per tal e¡ue el poble ho C().
negui.
Hom ja sap que els governs del segon bienni es varen posar a la seva
disposició un bon grapat de miUiln&,
de pessetes per a la lluita contra l'atur forçós. Doncs, bé, segons sembla,
bono. part d'aquests m111ons estaven
destinats a la propaganda electoral
deis elements de l'Inoblidable Bloo.
Naturalment que no ha•:ien de !er-ne
ús d'una manera oberta 1 directa.
sinó concedint prèsU>cs, subvenclo~
etc., als Ajuntaments 1 altres cor!l(>
racions que j ustlflquen l'ha ver <W
ter obres destlnades a combatre 1'.,.
tur. Tot seguit, els cacics feien el n~
cessarl per a justificar l'exiStència
de l'atur 1 el lector ja en deduirà lea
conseqUències. Les ldfres d'obrera
en atur augmenten d'una lllllnPra
vertiginosa l ara no lú ha mnnertr
I
humana de saber quina és la trista
realitat d'aquest flagell a casa n~
tra.
La. conclusió no pot ésser altra
que In següent: sota. el bienni dretlsta l'atur torçó:: ha sofert un agre~Jw
jament lntensfsslm 1 les mesures preo
ses no tan sols han estat 1nef1ea.cet
1 tnsuftcients, E.lnó que, enlloc d'..
nar dirigides directament a comba.
tre cl flagell, s'ban fet servir com •
anna politlcn. al servei d'un bloc coa.
llgat mantingut massa temps al ~
der contra la voluntat del poble. I
tot plegat haurà costat a l pats una
càrrega d'uns quants milions més al
OBRERS EN ATUR FORÇOS
Setem. 1935
Diferèn.
Oct. 1935
pressupost, ben aplicats sl realment
Total ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• , •• ••• 4:49.820
486.635
+36.81&
haguessin servit per a combatre 1'.,.
Parcial ••• .•••••••••••••• ••••••••• ••• 269.693
293.607
+24.004
tur, però que sdn excessius per a
servir com a. 1\rtna polftlca.
Total general ...... ·- .., ............ 719.413
760.242
+60.829
F. GRAU I ROS
o sigUi que, EN VN 1\IES, m HA dc demostrar, delS quals en són els
RAGUT UN AUGMENT DE l\IES principals r esponsables,
DE SEIXANTA l\flL OBRERS EN
Però éS que enca.ra hi ha. més. Es
ATUR FORÇOS.
que pot donar-se com a certa una
m Vegeu liLa HUMANITAT» del
Hom pot veure, doncs, a què que- intensificació tan gran de l'atur? Ja dia 5 del mes que som.
den reduYdes les xifres de l'optlmlsme oficial que doneu com a certa
una disminució de l'atur forçós a
Espanya. Això no serà obstacle perquè en els mltings cedistes d'aVUI es
pugui dir, amb el mes gran aplom,
que la situació del pals milloro. 1 àd·
huc que es faci referència a. les dades
oficials, enlloc de callar avergonyits
davant del fracas que representa
per a ells els resultats que acabem
c!ó de posseir aeròdroms situat.a a
poca distància de les costes que hnn

d'ésser vtgllades. Després d'aquest
examen - escriu el comentarista ens haurem percatat que l'Allnirallat
britànlt es troba en condicions estratègiques molt precàries per a fer
efectiu un estret bloqueig de la peninsula Italiana. Aquesta operRc1ó
lnilltar suposaria molt de perill perquè en el cas, per exemple, que un
cuirassat britànic hagués rebut un
torpedo prop de Gaeta, Nàpols o Tarento, podria arribar fins a G!bral·
tar sense córrer el perill d'esfonsarse abans d'enrtar al dic sec.
Pel contrari, al lea torcea pos:Ldes a.
disposició de la S. D. N. poden spolar-so
a Toló, Còrsega l Bl.zerta a l'Oest, amb
els ports de Grêcla o. l'Est, el bloqueig
d'Itàlia ea farta molt eficaç. Els perUls
del torpedajament quedarien redults al
mlnlm gri.cles a la utUitzaciO dels d.ICII
de Toló o Btzertc\.
Respecte l'eventual aJut de França,
tant nav&l com aert, reaulta evident que
serta preciós per a la Gran Bretanya.
Sense e&mentar tan sols els moderns
culrassata trancesos que podrien untr-so
a l'esquadra brttlnlc de vaixella de 11nln, l sense comptar les unltata venes
quo resultarien molt útils per a un blo·
quelg. França podria enviar a la Medi·
terrànle. una part Important de les sevea
forces en v&lxella lleugers, submarina 1
~~oeroplam, que és precisament allò que
manca a la Gran Bretanya per refer·
mar la seva supenorttat,
A continuaCió fa el comentarista. una
lnwresaant enumer&cló de la totalitat
de lea force• franceses modernes per a
convmcer de l'ertcAcla de l'aJut que po.
drta prestar aqu~&t pafs o. la Soctet.'\t de
Nacions:
7 creue!'l de 10.000 tones, llrtnatll amb
canons de 203 mll!lmetrcs: 7 creuers de
~eSOD& claase que d6$J>lacen globalment
46.000 tonea; 30 contratorpediners. quo
desplacen '72.000 tones; 27 torpedinera
amb 35.000 ton~.. : 73 IJUbmartns amb
70.000 tonee.
Una aviació M\'111 que consta en el
moment actual do més de 30 grana aparella moderns de bon\bardelg, 4 aparells
de gran o~rvl\cló 1 uns 10 aparells

LA FEDERACIO D'EMPLEATS
I TECNICS DE CATALUNYA I
L'ACOMIADAMENT DELS EMPLEATS NACIONALS

J

d'o~rncló.

Solament a la mar Mediterrània Fran·
ça dlspo~ d'una ea(JUlldretn d'nvlacfó
emlxlrcada reparttd:'l sobre 8 creuera: un
transport d'hidroavions amb dues es·
qUII.dretes d 'a\'lacló emb&rcacla: a Toló
8 eaquadretes qua ten"n tea aeves bases
a ~l'Te. Tyercs I Saint Mandrter 1 a
Blzci"\S dues eiQU&dretes més. Tot ai.xo
aen.o compt.•u IUllb toe eSQWLdretes autònomes do l"e&qua<lreta de bombl.rdets "
que ~rten Intervenir.
•

i

¿

¿

---

Informada la Federa.cló d'Elnpleata
de Comerç 1 Tècnics de la Indú.$. •
tria. de Catalunya que per algunes
societats espanyoles <o millor dit:
ltallanes dtssi..mulades d'espanyoles)
s'Intenta acomiadar -amb el pretext de la reduccló de negocis- ell
empleats de comel'Q na.clonals, men·
tre es deiXen en llurs respectlua
empleats estrangers que lli estan
coHocats (gairebé tots ells amb sous
de primera. categoria i alguns amb
sous gairebé astronòmics>, aquesta
Federació es veu obligada a demanar l'apllcacló severa dels decreta
publlcats pel Govern de la República
sobre les normes relatives a ta col·
locació dels treballaaors estrangers
a Espanya, en defensa dels dre~
dels empleats nacionals.
Creiem oportú cridar pnrtlcularment l'atenció de les autoritats SQ.
bre l'article 8 del decret del 29 d'agost Ultllll, el qual estableix que
«quan un patró Ungui al seu servei
treballadors estrangers 1 nacionals
1 es vegi obl1gat a real!tzar acom.lada.ments per manca. de treball, ea
faran aquests dlntre de cada classe
o categoria profeSSional, començnnt
pel personal estranger».
Aquc:;ta. Federació confia que raplicació d'aquestes disposicions legals evitarà l'acomiadament de nombrosos comp~tnys nostres, amenaçats
a hores d'aro d'ésser llançats a ta
mlsèrin.
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Conferència recital de Garoia Lorca

21
:a

2'1

•

'l~ a la Sala «Stadlunu m a
numero 72>, a les onze del ma ~
t.unctat. concert a càrrec del t 1• I a..
Bocquet», dintre el curs Que «'fno
nitza l'«AssoctaciO d'Estudi
l'Escola MUnlcipal de Mus~n d&
Barcelona.
ca», de
Aquest concert, primer de 1,
ciO integra dels «Trios» de ae!~dl
ven, donarà a conèixer a més o.
,::;egon «Trio» en Sol 1 el •Tdel
Serenata». de Beethoven, un éi'rtl'lo
de J"an Cras i tToccata», de RIC:'
Lamote de Gl'ignon. que s'estrend
en aquesta audició.
a

;:-va.-

«Com cnnta una ciutat de novembre a novembre». Heus ac1 la maneReglO ........................
60
1>1
ra com Garcia Lorca ba volgut. !erPreua en atea eta l UtJ ~,t ultu&
Muo u ta prima ........._
18
1&
nos conèixer l'esperit d'una ciutat
tHtco net .. ........... .........
17
11
(Granada> 1 com ens ha transplandLAT8
SeKO ... ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
14
1&
tat a la magnifica terra andalusa,
a:>reua eu nua ta oua.rteu1 ue 1u tltrea
Araao ..... ...... .......... ..._ ..................
que ell ha sabut pintar d'una maneCutella ....................
ORDI MORESO l CIVADES
Knrcu.ad ura ( t.~•r ren t)
ra rr.era,·ellosa.
l oew
ccruJ&or)
Ctvaaa tutreruaaura • u
Què mlllor per a !er-nos conèixer
DEL GRAN TEATRE DtJ.
laam Mancna .............
811fiO ~·
&e
bt fiO
J4&uCIIII ""''""""" '"
una ciutat, amb el seu esperit 1 el
}llavar ra ........ ............ .
M ·IOtliM: PI•La. cllaooo ... .
LICEU :: HA ARRIBAT
411
411 60
tcew LJ&U. .......... ....... .
huell"' .•••.•••••••••.•••••.
seu paLsatge, que les seves cançons
EL FMIOS TENOR LAU
UraetJ ....................... .
UrúJ. Ur p ll ... . ..... ..... .
aa 1se so
caracterls' lques? Us imagineu com
RI VOLPI : : EL 1\lESTRB
lai
125
~tola A.Dd alusta ~··
Preu& eo atea el8 100 QUUua
pot arribar-se fins a l'ànima mateiZ EI'I1LI NSKY, GREUME.'"l
I..Lt:
liUMINOSeb
xa del poble a través dels selòS cants?
ARROSSOS
l\IALALT
l'llVWb A.D<la.I WIIIl . ........
D2
· Cada perftl, cada fase de l'activitat
Bon.ttl& ..................... .
120
tae w btrllwao ura - · ·
oa
ciutadana queda reflectida en les
Dues noticies de gran interès· Ea
.so
lo~ w Mallorca . . ..........
bU
ldew t:alnBD&t '""'"""'
Constantment te'bem carr~amenfs do
melodies poètiques, sentimentals, trà- famós tenor Laurl Volpl, la.
Beu-uu-.: u .............. .
!SJ
~avuns Aua aJuala ......
111
oO
IOUIIJ l!:aLreUIIlll U ta -••
b\
giques, amb les quallJ es pinta, en sentació del qual en única l extra.rloret ••••••••••••••••
••••••
Or&uJa
......... ...........
..
l'I.
Vece8 AUCJ&I u&18 ' ' ' "' " '
algua!ort descriptin, la. psicologla ordinària representació de c!tlg().
o7
tutsw wtrau~~ttJrea ..... ..
8eltte t8 ............ .... . ... . .
clut1ldana.
letto», està anunciada per al Proper
50
t:.:.ra oa1.1 .................... .
41k
Trencat
·········•··••••••••
PIU'ina d 'arrO&
.......... .
ca aatsw , stra.n¡¡er• ........ .
42
Garcta. Lorca. ens ha. · presentat dissabte, b a arribat Ja a la. nostra
lJUll.el ··•••• •• •• •• •••• " ••• • •
aae ens envien els R~ Màqics cer a~
lotONGElEb
Pel;l•&
s oatran~era ... .... .
Granada 1 ens n'ha. ensenyat fins els ciutat.
44
Laew vaa ....... .......... .
tO
recons més amagats. Ens l'ha cnseLa presentació d'aquest COlós dlvo
n~
Que
ha~in
obseryat
míllor
-<:O~'!t
Oa&tt:IJ;t 1curn:ut) .... ..
!lv
Llentllltl& Anaatuala .. .
IS U
nyada corn no ho bauria pogut; fer esperada amb tanta expectació, éÍ
Ja~ ru IH fet· t.at .......... .
10em &ltamnnca
~~
110
oortament
durant
fant.
el tema obligat de to~ lea conver.
Batr&.lll!llr l'l> ............. .
òU
1.\ll fotògraf, com no ho hauria pogut saclons de Barcelona.. Poques vega.
,)4a Jhuca ..... ............. .
14
.Prat ...••••••••••••••••••••• •
fer
un
pintor.
I
és
que
&11
a
través
de
des, la presentació d'un artista hau.
del dimecres proper. eJ' ()atqes
'Valfncta .................. .
14
A.Ut:tJ.a ..... ~., ,....,UI_,....
6
la
seva
conferència,
a
travéls
de
les
r.'l. desvetlht tan gran Interès 1 en•
AU&LI ~... . ... .............
~
de SS. MM. faran obsequJ de bombons
seves cançons, n'hem Vist l'ànima.
tuslasme.
t"&lu ll a·unr:eu ............
OH~RUNll
:.e.
1aew uurta ...............
t càramels a 1a mainada Quan oosin tes·
s
Era un poeta, el poeta d'aquelles
En canvi, el mestre ZemlJnskr
¡¡;,
Andllllüll ............... u ,
I UI.
Preue ou ptea ets tt. -.~uuua
terres, que ens parlava. Només un que com és sabut bav1A de 5eves
cartes
a
..
'
l'artística
t
lli
qrandío~
1111
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poeta podia proposar-se una tasca les dues òperes txecoslovaques, s'ha
/.1
fo
GARRUFU
b ústia instat·tada .en la planta baixa.
¡¡4
112
tan
dtffcU com és aquesta. I Garcia vist obllgat a suspendre la seva SOllo
b]
UWittiiU>, UCg!.'ll _, •• .,.,
Od
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Lorca ha sortit triomfant, perquè és tlda de Praga, a causa d'un atao
:;:¡
:Xl
BlVléda ., ••, ....... . ........ .
Recom?~nen els Reis Màqics
conv(:o'
t.\la.JJUI CA •• , .... ....... ,.,,••
el poetn. de l'Andalusia espiritual 1 d'angina de pit. El seu eatat
Marroo ••••••• •.•.•••.••••• .
I Ull
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viva que el poble desconeix, que el molt greu. Per a sustitUir-lo, ha.
níència
de
que
els
eneàrrecs
es
facto
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poble Ignora.
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arribat ja, 1 s'ba encarregat de a
Bauo .•••••••••••••••••••••••.
vu1u.roç. ncara ............
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el més aviat possible. al objecte d'ot•
¿Com canta Granada de novembre direcció mUSical, el cèlebre mestrt
•··
rals ets t!.l ouuo~
tilanítzar degudament d repartiment a
a novembre? Amb nostalgia, amb a- Karel Nedbal, director del Teatrt
legrla, nmb dolor. Com canten tots N:\clonal de l'Opera, de Bratislàvt&
domíèílí t estalviar doncs les
El lector ja. es far à càrrec que som a la darrera setmana de l'any
els pobles. Però cada poble té la se- (TxecoslovàqUia).
l això fa que l'encalmament en els negocis sigui com de costum en aquesaglomeracions de
va manera de cantar, perquè cada
La primera representació de la
t& època. Sl a això hl afegim les pertor bacions politlques d'ordre lntepoble té el seu esperit 1 les cançons I «Núvia venuda», tindrà lloc el Pro~)>
· .-f.arrcra hora.
rior i el desgavell Imperant a les esferes Internacionals, no ens queda
responeu directament a l'esperit dels vinent dijous, dia 2.
altre recurs que preguntar ¿com volen que hl hagl negoci en moment-s
pobles. I Garcia. Lorca ens ba pred'inquietud 1
sentat una ciutat que, de tan viva,
UNA REPRESENTACIO
01
mesura el temps amb cançom.
Hem de supOSIU' que les dretes no donaven la culpa. de l'actual ma,
El poeta canta ell mateix aquestes
L OPERA uTAMERLAN»,
lestllr a les esquerres, puix que aquestes apareLxen ben distanciades de
cançons, perquè cal cantar-les amb
D'HAENDEL, AL TEATRI
les baralles fictícies o positives (que a les esquerres molt poc els ha d'lmsentiment. Amb el sentiment que dóDE CAMERA
portar ) que hi ha entre els centristes i extremes dretes.
na la comprensió 1 l'admiració. Fins
Nosaltres estem sempre al lloc que estavem. Ari\ preguntem: ¿Qu~
S'estan activant els assaigs de l'O.
les notes del plano amb el qual ell
fan aquests centre-dretistes per tal que els agricultors puguin vendre el
pera «Tamerian», la qual, deguda..
mateix
S'a40mpanyava
ens
semblava
blat de la darrera collita?
Ql.!~ portaven una engruna de l'espe- ment tradul:da al català, serà repreAixò tambe ho hem preguntat també a petits bladers i ens han con·
rit de la ctubt cantada, de la clutat sentada al teatre de Carnera. Aque&Ourllll la swo~ra Jttlllruoa tiJ nostn:. ~ a luiUIIIt d'lli&..
testat amb paraules molt gràfiques. que demostren l'enuig d'aquesta bom
ere. I mlllol. ClDCtJ>Ic d depatt.wrnt Odt· a.. Rataurant. pet a Cli4a
tra.n:sportada. I hem vist, realment. ta obra cnbdal d'Haendel, serà Inoc:ots 4CIItl u!Ullsat.-:la porta do l'A~ cid Portal cl.'flqd.
¡ent del camp, vtctimes de desgovern de dos anys de ccntre-dretlsme
l'esperit l l'ànima d'una ciutat, a. tra- terpretada per la senyoreta Nu.rl
R~ alt ~IIIPf~ 11d1t.,. del eamcl do CGIII"''CC. IIIItCI ~
barrejat amb «stre.pt~rlosll. Com que ells menjaven no han recordat l'home
vés de les seves cançons.
B?lx, Concepció Callao, Teresa BolIlla... . Cl1141v.fulp dl lct oiD
QUe ni treballant. pot menjar. Per aquesta causa ens trobem amb els blats
I com una evocació més _ ent.re du 1 els senyors Francesc X. Albi.
t'evocació FUblim de cada canÇÓ _ el Em1ll Termes 1 Domènec Sànchea
Quixos degut. a les ofertes 1 far ines en baixa, puix que s'ba comprat blat!
pocta ens féu sentir la seva llrlca ~arra. Els cllors l l'orquestra d&
a baix preu 1 Ja molturaotó ha sortit més econòmica 1 la competència !.!!!.!!!.!!.!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"!.!!!!! !!!!!!l!!.!!...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! profm1da
amb «Diwau de Tamarit» Institut Musical Acadèmia Ardevot
fa que si bé Ja tartna és més barata, les !lcques no rebaixen el pa 1 que
fragments d'un llibre en el qual e~ seran dirlgltJ pel mestre Ferran Arel consumidor sigui una altra victl.ma d'aquest desgavell.
t -Pira també l'aire sua.u de 1A Gra- devol.
Les despulles, quelcom sostingudes. Potser degut que s'han fet algunes
nada colorista 1 vlva.
compres en aquests dos darrers dies després de festes, la qual cosa ra
ORFEO QERVASI ENO
«Audicions Intimes» s 'ha aptmtat
preveure que el negoci en
. aquests moments comprengui quelcom més
un nou èxlt amb aquesta scsstó d'art
Avul, diumenge, a les sis de la tard'amplitud.
pu: 1 1nteH1gent.
da, tindrà lloc a l'Orfeó Gervasieno
No s'ha notat cap diferència en el moresc. També segueix la matelv. una conferència que sobre les Can·
D norma. en ordis 1 civades.
CONCERT A L'nASSOCIA- çons de Nad..ll donarà el mestre J oEls a rrossos, !erms: mongetes, cigrons l lleguminoses, solAment 60S0 10 D'ESTUDIANTS D E sep Barberà. La secció de senyoret..
tingudes.
L' E S C OL A MUNICIPAL de l'Orfeó cantarà diverses cançont
DE &IUSICA»
que serviran d'IHustracló a. dita. con•
Avui, diumenge, dia. 29, tlnd.rà ferència.
MERCAT D ' OLIS
La pintura d'avantguarda de Mom- 1
El negoci en aquests moments es troba quelcom més animat 1 1!8 pou és filla del post-lmp,essionisme
Obres de protecció de la mare l d~
oreu que sl no hagués estat setmana de festes potser haurien reelxlt representat per Matlsse, Dcrain, Cev
f:.U a Catalunya.
quelcom més.
zane, Utrillo, etc. Del primer és del
2. L'lníant sà; creixença. Signee
La prova és que flDalltzant lC! cotitzacions de la present setmana qUi pren la fórmula del sintetisme
de la bona salut de l'infant.
1
ens troberu que la millora en els preus dels olls d'ollva és de més de s ~!~tò~~;t:em:a. ,!é:U~~~~!a a q;: :
3. Higiene general de l'infant:
pessetes per 100 quUos, la qual cosa vol dir que la baixa en l'esmentat cerca de l'objecte, slmpllficat, depubany, vestit, etc.
Associació Protectora
4. Alimentació de l'lnlant; 1aoo
IUc no pot ésser més que una tendència passatgera. tal com ja donàvem rat d'elements superflus, que podrten
de l'Ensenyança Catalana tància natural.
• entendre en la nostra impressió de la setmana passada a LA HUMA- distreure de l'essència. expressiva de
5. Lactància artlficla.l i mixta:
NITAT.
l'obra.
CURS DE CATALA
Sl bé no deixa d'ésser cert que enguany hl ba una bona colUta, racMompou. en canvi, no pot ol>lldar
El dia 9 del proper mes de gener règims especials.
6. L'Infant malalt; s.tgnes de mator lmportantlsslm per la tendència d'tm mercat. També hem de tenir la llum mediterrània, com tampoc la
començarà l'anunciat curs mltjà de
present que en aquests mome ts 1
• •:.. 1
t
.
... seva arrel naturalista. Amb v1s16 fucatalà, a càrrec del professor sen- laltia.. Atencions que requereiX l'in·
1
n
es e rcums ....nc es ens a avoraxen, .,. gaç tracta d'abocctar les seves te.
por Jaume Almè.. Els dies de classe !ant malalt. Profllàx1a de les malalets comerctnnts volen 1 els centres oficials 1 semioficials ajuden a l'in- l les amb harmòniques enLonacions
seran
ela dimarts 1 diJous de cada ties Infeccioses.
bms1!1caci0 de l'esmentat negoci., particularment amb mires a l'expor- subratlla els contorns amb gruixu~
Les lliçons pràctiques seran rea..
setmana. de vult a nou del vespre.
iacló.
perfils de color, dibuucats amb tactDurarà uns tres mesos 1 el seguirà lltzades al Dispensari de Puericuituu
Es creu que són moments quelcom oportuns 1 que la tendència del litat encara. que mancats de solidesa
de la Facultat de Mediclna.
immediatament un cu.%'11 superior.
dlt suc en aquests moments és de veritable sosteniment.
VIsites a Guarderies, Casa Materfom1al. En conjunt, la seva obra té
Aviat s'assenyalarà. data també
un aspecte malaltls, febrós, el colod'un segon curs mltjè., el qual es nitat, etc.
rista que porta a dins resta contindonarà els dilluns 1 dimecres de
PR ~ US A L'ENGROS - OLIS D'OLIVA
gut per la dèria concept.ual.
cada setmana a la mateixa hora
Superior 17Q
1
Malauradament, la pmtura catade l'anterior. Aquest curs anirà a
Corrent, 163.
lana encara no està guarida de lA
càrrec de la professora Carme Ri·
Fi.18a
1r.digestló de teories que, com les m•
gau de Ferran.
Extra. 200
des femenines, ens ban vingut r
Per a matricules i condlclom a
Paris. 1 qnan no són le& innovaclnl
Preus per 100 quUos.
l'«AssoclacJó Protectora de l'Enseestrangeres es la nostra mateix<
nyança Catalana, carrer dels Arcs,
CAMISERS
pintura vuitcentista la que el SOlts
número 1, pral. Telèfon 18862.
ARRIBADES DE LA PRESENT S ETMANA
ferms seguidors. ¿Quan deixarà la
ON
BO
• FELIÇ ANY NOO
Estació Morrot: Oli andalus, cap va¡;ó; pnis 11 vagons.
nostra pintura modernn d'anar amb
DESITGEM
A CIENTS I
UNIVERSITAT
Estació Bogatell:
crosse.~?
1
AMICS
Tealro Unjvcrsltari de CataiWlya.
Estacló Nord :
- Teatre Ou1versttari de CataluPORTAFERhlSSA, ~4 I ~
Port.: Oli andalúS. 649 bidons. id pah, 35 bidons
nya recorda a tots ela estudiants
FON'IANELLA, 16
camions: Oh pal!!, 220 btdons.
universitaris de la nostra parla que
Autoretrat del carbat urlsta nBOnll que kctualment celebra un.\ int..
proper dia Sl d'aquest mes acaba
ressanttslma exposició al Cass i del Metge
el termini per a la presentació d'oOLIS DE PINYOL
El conjunt d'obres que presenta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!'!~~~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l>l'es Inèdites o traduccions per al
actualment aquest nrtists, assenyala
(Saoae envaa)
Aotuaoió Valencianista
---- primer concurs de teatre que ha
un moviment evolutiu de la sera Isió únl~a 'd'admirar. Poden ésser viBaixa ac1desa. àr 120 els 10ú qullocl.
organitzat l'~mentada institució.
d'Esquerra
pintura, que, no obstant, no 'trenca s1t.ats els salons del palau, fidelLes obres poden ésser escrites en
la seva. unitat.
ment conservats al gust de l'època
vers o prosa l l'autor baurà de doOU S DE LLINOSA
Dintre les seves Innegables quall- 1. en atenc1ó als molts ciutadans que VIAT GE CO L.LECTI U A PALMA mostrar llur condició d'Unlversltart.
CUit 188
DE MAL LORCA
tats de paisatgista ben dotat, obser- ho demnnen, serà oberta al publlc
Cru ls~ use euvàsl, 180.
Per tal d'assistir els dies t. 6 1 6 Preguem. doncs, a tots els estuvem una marca~a orlentac1ó ~ers la : . capella particular del palau. on
dlents
Incolor ·¿oo
pintura Vll1tccnlts~a de M.ar1.1 AISi- digué miSSa el gran poeta mossèn del proper geuer, al, mitlns d'afir- abans interessats que presentin
del dia 31, a les deu de la.
mació
federal
1
republicana.
na
eu
les
teles
que
tinnumeros
4,
13
1
19.
Cinto
Verdaguer.
Preu.s per 100 quilos.
nlt,
Uurs
trebl\lls al domicili del
Altrament la seva tetina es veu soEl dia. de C<'lP d'Any es celebrar!\
dran
lloc
Ho
a
Palma
d
de Mallorca, Fela.
vint agrlsnda amb subtils matltza..
res e Vi&ta, de quatre a ~ ult nitx, Monacor 1 altres pobles de la sect·etan del jurat, Enric Moreu al domicili social (Aldana, ó, entr~
clons de v~rdS~ que recorden Valreda de la tarda, els dies feinera 1 d'onze ma, s'ha aconseguit que els tiquets, Rey, Balmes, 173, amb sota plica so!) twa resta familiar 1 un lluit
MERCAT
VINS
en els números 7 8 t altres. Però on a una. del mati 1 de qllfttre a Y\út en rls quals vau compreses totes lea tancada on es llegeixi el titol do blill d'orquestro a profit dels al>\'REUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCA DERIA POSADA AL el' velem nés es~ntani, és quiUI alm- de la tarda, els !estius.
despcse$, V1atge d'anada 1 retorn 1 l'obra 1 el lema escollit, el nom, aents.
CELLE R DEL COLLIT E R
pllhca, com en les notes 30, Sl, a2
Aquest dia, JUnt amb el catê. se·
penstó completa, puguin obtenir-se e -enom, domicili 1 la fllCultat o
pel mlnim preu do trenta-doc pes- centre docent que acrediti la. quall- ran ... ~ulats amb el t.rad!ctona!J
l.>cgui; a esser st:t.mana de 1ff.tcs repetim la iJlformació de prew de 1 33, I &'aparta d'aquells conceptes 1
tat d'tmh·ersitllrl de l'autor.
~e11<;e prejudicis davant la
uïms. Durant la festa seran sortesetes.
•
ta. sctnuwa passada, facilitada per l'Associació de Magatzemistes de vln.s s'Pncara
LES
natura.
!.-:.ts entre tots els ~st.stent! \'Q!U()o
Es sortirà el diSSl.'.bte, a les nou
d.e Barcelona.
CURSETS
de la vetlla, per tal d'estar de retorn
806 prC$t'nl3. oferunent ret pel nostre
ROVIRA
Pcm a t":>. UhUIC, 1'80; ld .• negre, 1 70; ld., rosat, 1'70.
el dia 7, a lés 7 del maU, hora hàbU
Cur!>e~ de puericultura. - El Club entusiMta consoci vnJencLanlSta se·
AGR
UPACIO
SAROA.XISTA
Camp de rarragona. Dlanc, 1'85; 1d., negre, 1'90: td., rostt, 1'~ .
t:..'\:l'OSICIO D'HITAG I;Rt\
pels que estiguin empleats.
Dlvld ba organitzat un curset de nyor Vicenç ot:rra 1 VIdal. CO[ll__:,;·
OE SA!\T GERVASI
C<>nl:n ue Har~>era. olanc, 1'75; • OSP~. 1 '70; negre, 1'70
Organitzada per lt:S Corporacions
Els quo desitgin asslstlr, poden puericultura B càrrec del Dr. Antoni gnrreres d'arg1!nt, petaques de ~
Prlurt!L u e¡: re. 2 40.
AYUI, diumenge, al mau, aquesta adreçcr-se al Partit Federal Ibèric, Tries MateU! per tots els d.lmecrea llapiS mUlA mirallets fantas~ per1 Entitats artfstlques catalanes, es
\'uom>va 1 La Ueltru, negre, 1'7(1,
celebrarà al ptllau de la Portafer- e•ctitat celebrarà a la plaça de la Ronda de la Universitat, 1, entru- 1de dos quarts de VUit a dol quarts tuniS, eu:., etc.
risSa del senyor Comte de Güell. ce- Bonanova, una ballada dc eardanea sol, telèfon 21188, rots els dics, de T d· nou. sota el següent programa:
lguali\O&& 01uuc. 165; negre. 1'6a.
El local estarà perfumat per a
dit per tal acte, a bene!id de l'en- a c1rrec de ~ cobla Populnr.
a 10 d8 la l'etil&.
1. Puericultura lnlanW: causes. fàbalca del senyor Joan Piniella. qu&
Murt.urell oumc. l'SS; ne¡re, 1'86.
titat «Ajut. als Artistes Plnton 1 Escferlrè. perfum pcr n obSequiar IU
Mauxa Olauc. 1'70
cultors de Ce.talunyru, la més ~electe
senyoretes.
MIStela Olanca, 2'80; ld. negra, 1$.
exposició d'escultures policromades
Queden in\'ituts tots els cnta!anJ
1\lo.st;a tell ¡¡ 8U.
1 valencians d'Esquerra a aquestll
1 figures de pessebre dels segles xv
tEstn de gcnnaoor. Entrada lliure.
~~-n.a~--~l'!!!!!'!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!~~lllllll!!!!!!!!!!~'!!lllll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l al XIX. Els catalall8 Boniràs, Amar
deu, Padró, Campen¡ I ela tnestres
Llogo
maqume¡ per a calcula• 1 sulnar ca. tott ell mooela l Mo&liCIIll a
BLENORRAGIA AGUDA I CRONICA, ca:Jtr.Uaus i andalusos, B:uruguete,
m~ tltct r!qL;c• 1 oompletamtnt a .. tomatlquaa Derr.aneu detalla •
Cttno, l\leWJ... Hernàodcz, Montnfita,
GUARIM ENT
TOTAL.
SI F ILIS, Ruiz, Elias Rcmd.àn
1 lli. teva filla
suspesa tomnr4 rdplctamen~ amo les
A PI , M r..rgall 11
Rda Unn.u~tltal at
PELL, LLAGUES DE LES CAM ES lLa .Roldannt, Sal.ziiio entre altrea
1amoses
M A DAlli
BAR ~ lLONA
Pli:RLEl:i
ft:fr,l
0 11 a 1 I de & a I - PR E U 8 EC O NO M I C 8 nacioruW 1 estrangers, lli són mag.
nl!l~IUilenç presentats en aquesta ocaLocal corrent .......... ..
l dcw enra . ..............
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Josep Mompou a les
Galeries Maragall

La Cultura
*

J. Mombrú a la
Pinacoteca
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PETITS CONTES PER ANOIS
PETITS
Text i dibuixos, per Valeri Carrick - Traducció,
per Melcior Font - (Editorial Joventut, S. A.)

Contes orientals, contes nòrdics, petites
ta.ules, històries breus. Això és aquest llibre.
El llibre just per a l'infant, al momen t en
què vol saber el llenguat ge de les bestioles
quan s'ha de refiar de llegir tant les tl:lustra..clons com el text.
Un llibre, realmen t per als més petits
amb totes les virtuts de claredat , suggestió
1 tnterès que els petits lectors exigeixen. Les
bestioles que són, genera.lmen t. protagonistes
d'aquestS cont-es fan el seu paper just, es
comporten tal CC4D són 1 diuen allò que han
de dir.
Valeri Carrick, ha trobat en aquest Tiibre
un to inefable. Els seus dibu1x05 tenen Ja mateixa V1vaC1tat que e1
seu
estil literari. La fantasia 1 la plastici tat hi són agennan ades
prodigiosament. Carrick, pintor que fou de la Cort de Nicolau U, parla
als infants
amb una paraula 1 amb uns dibuixos fets s la seva mida. La.
traducci ó
catalana h&via de trasplan tar graciosa ment aquestes qualitat s 1
bo ha fet.
cEditortal Joventut», amb aquest llibre ta W1a magnifica. aportaci
ó
6 la. literatu ra per als primers lectors. L'edició d'aques t llibre és maneja ble, molt Wustrada. clara i neta de tipograf ia 1 valorad a amb una
portada a colors de Josep Obiols, d 'una gràcia incomparable.
Entre els llibres per a tntants que sortiran aquests dies «Petits
con~
per als nol.J pe~ts» serà situat, n'estem segurs. a primer rengle.

El SENTIT INTEGRAL DE LA CULTURA

F. Forner ens parla de la
cc

Biblioteca Sociològica
Contemporània»

El primer volumet de la Bibllo-.

encerta dament Josep M. de Sucre.
teca Sociològica Contem porània ba l'hem oblidat en tots els homena tges
produït en el nostre món inteHec- de què tan pròdiga és Catalun ya. I
tual un movime nt de curiositat. Pot- ben avlnt publicarem un llibre lnt.eser per primera vegada apareix, en
català, uua coHecció amb un nom
tan rlgid 1 alhora tan noblem ent arn~
blciós. Ei !et, en si, és un simptom a
de plenitud. Com ho era, fa pocs dies,
la formació de la Societa t Catalan a
do Geograf ia.
L'aparició de la novella Biblioteca
va acompa nyada de la incorporació
a la. vida tnteHect ual de casa nostra,
d'una signatur a fins ara. desconeguda: F. Forner, el qual, a. través de les
cwtes gasetilles d'informació, ja ha
donat mostres de ponderació 1 plen1tud. Per tot aiXò ens hem decidit
d'entrevistar-nos-hi.
- ... 1
-El propòsit de publicar la Biblioteca. Sociològica no és d'ara. Té
quinze anys. M'he lliurat als estudiS
sociològics quan m'he convenç ut que
la simple especulació filosòfica no
s'avenia amb la. nostra època moderna, plena. de dinamisme, amb problef', FORNE P
mes econòmics concrets per a resoldre 1 que assenyalen. a la llarga, un
moment històric de transició 1 reno- ressantl ssim d'A. Rovira i V!rgil!:
«Proudhon 1 Pi 1 Margall», estudi
vació total.
compar atiu de les mentali tats 1 les
- ... 1
-La sociologia, en el seu sentit obres d'aques ts dos autors. IU ha
ampli, és l'estudi de les societats hu- altres coHaboradors que també trebamanes 1, per tant, totes les manifes- llen per la Biblioteca, però els origitacions de la vida indi vidual 1 col- nals dels quals no ens han estat enlectiva poden ésser tractade s des del cara lliurats.
-,.,?
Punt de vista sociològic. En tma Bi-La Bibliote ca Sociològica la publioteca com la nostra, dedicada als
lectors d'aques ta unitat nacional for- blica. l'Editorial Nonna, la qual tammada pel Pafs Valencià, Catalun ya t bé publicar à a primers d'any, sota
Mallorca , aquest criteri nostre el la meva direcció, l'Enciclopèdia Blcreiem el més adequat . De totes ma- bllogràfica Hispànica, a base de fitneres us adonare u que els nostres xes que contene n le¡ caracter istlques
Volums estan dividits en dues sèries, fiSiques del llibre 1 un comenta ri ertSeccions A. i B. La primera la for- tic. En la classificació s'empra rà el
maran les obres d'ln1c1acló intel:lec- Sistema decimal de Dewey, i s adaPtuEJ, cientilica, tècnica 1 econòmica, tarà, en allò que calgui. a les carac1 la. segona les obres rigorosament teristiques dels pobles peninsulars.
- ... 1
liociològiques.
-A aquesla pregunt a us donaré
- ... 1
-Efectiv ament. I aprofito aquesta una resposta concreta : Polltlca és
oportun itat per a. !er pública la me- ètica, 1 cultura és alta. pellUca.
Amb aquestes paraules de F. For''R saUsfacc16 per la confian ça que
lll'ban atorgat els intellect uals del ner podem donar per acabada la
nostre pais. Actualm ent !lguren al nostra tasca. informativa. Heus flcf
cens de coHaboro.dors les ~egüents un autodid acte sense fel a l'ànima ,
Persona litats de les terres de llengua optimis ta reflexiu i amb un fervent
catalana : Salvador Albert, Joan Al- desig de revlsió cartesia na.
aamora, Leandre ArrJgó, Usa.rd ArP .·l".
Jandis. Eduard Bull, Ferran Canya..
rneres, Felip Cortiella, Josep Cussldó,
LA COL.LE CCIO POPULA R
Josep Dalmau, Josep M. Francès , F.
QUE VOS ESPERA VEUr
Grau 1 Ros, Francesc Hostench, Fe-.
lJ¡J Mateu i LlopiS, Andreu Nin, Nicolau Primitiu 1 Gomis, F. Pujol i Aleueró, A. Rovira i Vlrglll, Nicolau
M. Rubió i Tudurf, Manuel Sanchis
1 Guarner , doctor Jaume Serra 1
MISCEL-LANIA
liunter, Josep Sol, doctor Soler ¡
Dammns, Enric Soler i Godes. Josep
La Secció d'Autors Novells, de la
1.1 de Sucre, A. Tarin 1 Sales, Pere Societa t de Cultura Literàri a CDu·
V<·rgés ! Plàcid VIdal.
ran 1 Ba.s, 8, pral.), es reunirà de- ... 1
mà, dlllun.s. a. dos quarts de VUit,
-Tamb é hem rebut adhesions de de Ja tarda, per a tractar del pla
la Jovent.ut estucUosa. Els noms els d'em!ss!ons per Ràdio, dels trebal.ls
l.nirem incorpo rant al cens de col:la- dels novells eacr!ptors, el qual &ert.
boradors a mesura que ens sJguln iniciat el vinent dimecre
Oferts treballs amb un mfn1m de gener del 1936. Donada s dia 1 de
la lmpor~
responsabilltat intel:lectual; en una !Ancia que té aquesta modalit
at
»araula, que siguin publicables.
d'actuac ió de la 5eccló, es prega als
- ... 1
Inscrits ! als que vulguin col!abo-Ara. acabem de publicar la. «Tèc- rar-hl que no delxtn d'ass!st1
r a
lli.ca de l'excursionisme» , de F. Pujol l'esmen tada reunJó.
~uero. Tres llibres sobre el mateix
lta
genèrtc avalaren aquesta &lg~
1:ura. A més, en realitat, la «Tèc111
klcu és una obra teta amb un sentit
tegra1 de la cultura l com a 1n1~1ó és exceHent. Tenim en premsa. Es cert Que •CATALUNYA LLAMIN EM&;uetx nnent ell torrem. & t'~
Confian ça en sl matc!D , d 'Emer- pR.U
tel.
a la Plaça. de Ot.t.a.lun3"&.
lraduccJO del malagu anyat ee- Junt aqUilo,
Verg&ra. 1 a Vla. lA!etana . « (da ~
da Montoli u, el c¡ual, com diu n.nt Prefectu ra),
I

Biblioteca ~oóo:òUica Contemporània

Notícia confirmada
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UN MAN IFEST
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cuideu-vos la salut prenent TISANA DE ANETO, el remet que
¡uareix les mala.ltles de la sang del fetge 1 dels ronyons per cròniques c¡ue siguin. Sl patiu de 'Reuma, ArtrttJsm e, Gota, Ciàtica,
Arterloescleras!, Mal de pedra, Albumlna, Obesita t. encara
que
slgul en el perlode més desespe rat, pnneu

TI S A~A DE A NE T O
us

' •

Qd.

I

guarireu . T ISANA DE ANETO ~ un remel únic

~~;)t\
~' ~ \:

<'o~ ~ l¡~ ~l
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LOS ÚLTIMOS É)(ITOS

/IE <133 Le eboland qll\ p Ul• ·
pot OJquesta Ma:ek Web«./

A E: ~.5.1¡3 Ml )aca. • Mvt~ M.agd.ai• U.
por 0IqU'esta Ce~eÇftnc.s.

A E \.55.5 Oia. ah. • lweet Su.•

po1 Orqu~ta ~Fcr.tJh Wall~;

u~
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16-\ 356

lS-\ 3.57

Colltulte latnblen Iol eatento a
1
de aueatro• çatilogo •

reperto~o•

I e 3 97 t

El

El 4la quo me qWeraa
po• c.,¡,. Cardel

chtco

mUloun~

poJ Otc¡ue$tO

Pctrik.

t 8 3 9 3O Popeye el marhtero.
por Orq\;e!to E. Carroll

RAD I O
*

Emissió Ràdio Barcelona
UNIO RADIO, S. A.

PROGRAIIIA PER A AVUI,
DIUME NGE
7'15: Primera edició de eLa p¡¡,.
raula». Diari racllat de RADIO BARCELONA. - DiscoS.
8'20:
Segona. edició de eLa Pa-raulM. Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicad a a les comarques catalanes.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
10'30: Secció Infantil . - Bessló
al Cinema. cA.ctualitats», amb
assistència. de nens 1 nenes subscrip..
tors de RADIO BARCELONA, dl·
versos dels quals actuara n davant
el ¡nicròfon; recitara n poesies 1 treballs en prosa; cantara n, tocaran
instrum ents, etc. Interess ant projec-ció de pelllcules.
11'-: Senyals horaris de la catedral. - servei Meteorològic de la
General itat de Catalun ya,
nUGDIA
12'-: Senyals horaris de la catedral. - Programa de dlscos 5electes.
12'30: «Plat del dia., del Restaurant Tfvoll. - Continuació del pr<r
grama de discos.
12'.0: «Cockta il del dia», de Pere
Chicote. - COntinuació del programa de discos.

SOBRETAULA
«Cocktail d'avui>, del Restaurant Bra.sser1e Tivoll. - Programa de discos variats.
13'20: Informa ció Teatral ! Cartellera. - Continuació del program a
de discos.
13'30: Cartelle ra de Cinemes.
13'40;
El conte castellà cMada
de la 0», del popular escriptor Vi~
cenç D!ez de Tejoda llegit pel seu
autor. - Continuació del program a
de discos.
13'55: Critica d'estren es de Cin&mes, per J. CUesta. Ridaura . <Eventual).
14'-: «Diuen els periòdics, a càrrec d'Eduar Gd.irbal Jaume.- cBut;..
lleU Oficial de la General itat de Catalunya. Sumari del número publicat avui. - Actuali tats Teatrals 1
Musicals. - Emissió de música de
jazz, a càrrec de l'Orques tra Mon~
toliu Jazz del cabaret Excelsior.
Pals.
15'-: 6ess!ó Radiobe nê!lca.- D!sEs per a lllxò que ens adreçem
a l'opinió valencia nista i esquerra- cos escollits.
na, fent pública declarac ió dels prinTARDA
cipis que informen el conting ut 1deo16"-: Program a de discos.
lóg!c I propós!l.s del cPartlt Valen·
18'-: Orquest ra de RADIO BARcianlsta d'EsquerraJ, que es poden CELONA.
concret ar amb un crit de:
18'45:
Duets, a, càrrec de Pilar
¡¡cNova German ia, per al trioml Arcos 1 Ferran EUas.
de la Lliberta t t de la Justícia!!»
19'15: Orquest ra de RADIO BARCELONA.
Valência, 12-1935.»
20'-: Transm issió des de Hollywood Bar Danc!ng . Ballable s per
l'Orquestra Demon•s Jazz.

P ER H U MA NI TA T

l

:.. .

«= ~

A l'opinió republicana

ECOS

Ke11serling.
-Qui és aquest senJIOT? - pregun..
ta una aenrora al seu marit. 1 el
marit, que és un plaga, U ta:
-Es t'autor de l'obra.
I heus ad~ que en acabar J•obra
i sortir a saluct.:r el diminut autor,
l'espectador alt i gros no es veu. I la
senJI0/1\. exclama:
-Al, sen1Jorl ... ;:s veu que els lla.
ares han tet de Lea ~evut

J

se'ns prega la publicació de la
nota següent :
«PARTI T VALENCIANISTA D'ES·
QUERRA

COnstituït recentm ent el «Partit
Valencianista. d'Esquerra», és deure
del seu Consell Directiu posar de
«SONATA DOMESTI CA» manifest davant l'opinó valenciana,
quins Bón els precedents de la seva
per JOSEP LLEONART : : constitu ció,
l'actitud que presenta
Edie. ((Quaderns Llterarls>J davant el moment
actual 1 ets proJosep Lloonar t ens havia deixat pòsits que l'inform en en punt al
a.mb el llibre «De Viatge», publica t en 1deart nacionalista 1 esquerrà. &eu
aquesta mateixa coHecció la. te-mpoConeguda és de tots la gloriosa
rada darrera, una impressió lnunl- executò ria d'aquell nucli polltic que
llorable com a prosista. cOe viatge» en plena dictadu ra primorriverista.
- 1 volem remarca r-ho ja que ates- nasqué a la palestra de la
lluita
hores no en tinguére m ocasió -, és per la llibertat cap a una Repúun dels llibres millors que d'un any blica que garantls el doble dret
ençà. han produït les lletres catala.- dels homes 1 dels pobles a fruir
d.e
nes. En ell, Lleonar t se'ns mostra la seva autodete rmlnacl ó po!!tlca.
posseïdor d'una sensibil itat agudissi- Fou l'<Agupac!ó Valenci anista Re·
ma, ensems que un prosista de pri- publican n» que al temps d'enlair ar
mera categoria, puix que ja sabia. la seva senyera als moments
de
expressar amb la major exactitu d 1 revolució democrà tica des d'un la
claredat el seu pensament, diríem al Comitè revolucionari de la. lloc
millor, les seves sensacions, ja que tat, coincide nt amb la gloriosa ciucancDe viatge» era essencialment això: didatur a republic ana del l'
d'abril,
un ressort de sensacions.
passant després pel pacte electora
«Quaderns Literaris» en la seva d'esquerres en les ominoses eleccion l
s
nota biogràfica li aplica el qualüi- de novembre del 33 1 pel jorn
del
catiu d'artista . I IJ.eonart és exacta,. 6 d'octubre, feia valer a tothora
la
ment això; un artista, o sigui l'ho- presènc ia dels nacionalistes autènme que està dotat d'un poder capaç tics 1 l'asslstèncla del valenclan
l,s..
de reflectir d'una manera. neta i me d'esquerra, al procés revolucio
-.
personal, coses - sensacions. imat- nari que ha de cuimina r en normes
ges, pensaments -, o més exacta- d'alliberació 1 de justfcia.
ment, de reflectir els ressorts de els indrets d'una Espanyaper tots
nova.,
cinc sentits en un de sol en ell: l'es- digna 1 comprensiva.
criptura .
Però la seva. executòria ha estat
Es per aquest motiu que ens hem compres a també per
altres nuclis
afanyat a llegir aquest nou volum del valencianisme que des
d'un crique porta per titol cSonata domès- teri cultural i propaga ndista
de les
tica». Consta aquest llibre, a més de essències valencianes, ha
complit el
la reedició de la seva obra «Dues procés de la seva transfor
convensions 1 Wla mort», de tres con- llttca.. coincidents en un mació poprograma.
tes inèdits. Un que porta el titol del m1nlm que rebassa les normes
per
llibre 1 dos altres que es titulen cUna lltlques i socials de
l'actual Con&vl.sita» 1 «La personalitat». Aquests tituctó Espanyola. Són
el cCentre
darrers són molt inferiors al prtmer. d'Actua ció Valencian!.ste>,
Farlem millor, en aquest cas 1 per lència 1 el cCentre Valencide v ...
anista»,
donar W1 sentit més exacte, de cl1r de Xàtiva, els que
que el primer és molt superior als conf1rm.ar obertam enthan vingut a
sense eufealtres dos.
mismes rú reserves de cap mena, els
En aquest conte hem viSt conti- ideals de
superació ciutadan a, de
nuades les qualitat s que observàvem reivindicació civil 1 responsa
ble dels
en «De viatge». Aqui potser s'hi afe- seus destints
.
geix, d'Una. manera més visible aLEl «Partit Valencianista d'Esquer·
menys, la psicologia. Però una psi- ra», ha volgut conjura
r els perills
cologia. natural, com són totes Ics de tota actuació anàrqui
ca 1 vol
coses en Josep Lloonart. Psicologia fondre en una oola
disciplina, els
filla de la. sensibilitat, no del cervell. 8Dhels de reivindi cació
Tot està manting ut amb aquella. dins els prlnclpls humans patrtótlc a,
de la Lllponderació que !a - com ell ho vC'l bertat I de la Justlcia
.
- que no hi hagi en cap momen t la
No cal dir amb tots els detalls
més mínima fallida, n1 la més nún1- a l'opinió valencia
na, quin és l'ideama petulànc ia, ni la més lleu car- ri del Part1t
que
rincloneria. En Lleonar t caldna a.- és continuació de ara reneiX, car
nalltzar , més que no pas l'obra. s1 En termes generals tal trajectò ria.
està dit que el
eL'\ seus sentits posseeixen Wla res. seu ideari
vincula a la defensa
sonànci a prou justa 1 prou afinada , ardida de es
la República autèntic a.,
perquè és innegable que els seus es- la que somniav
crits ho són, una ressonància. lusta 1 en les darreries a detot home liberal
l'any 30, quan
afinada dels seus sentits. Llavors po- a les muntan yes d'~ca
queien vícdríem ter Ja següent deducció: si els times de l'Espany a
reacclon
ària i
seus sentits estan afinats amb exs.c- unJtarls ta,
màrtirs de la llibertttud 1 són els seus escrits un renex tat, Galan els
1 Garcia Hernàndez. De
just dels seus sentits, els seus escrits banda de l'esperit
són un instrum ent perfecte de res- vindicacions obreres;laic 1 de les relenemics de tot
sonàncies.
imperialisme, defensa rem el dret dels
Els sentits es controle n l'un a l'al- pobles
a regir-se lliureme nt creant
tre. Mai cap sentit per ell mateix no els organismes
estatals que emanen,
aconsegueix realitza r una evasió, n1 únicame nt,
de la volunta t popular.
dibuixa r una. fuga, I a1xò no vol dir Exaltar em
el valor de la democràque sigui monòton i no aconseguelxi cia com a únic
crigen legal del go..
elevar-se. L'evasió els sentits la rea- vern 1 condem
litzaran , però la rea.Utzaran junts, 1 per conseqü nem tota dictadu ra
ència, el feixisme com
tots alhora, aixi en la. devallada. evi- a concreci
ó actual dels mètodes d'abtaran les caigudes.
solutism
«Sonata domèstic&» és un conte ble de e 1 tll·ania més abominai 'Estat. Propugn en la lliberlmprescindtble en una antologia catat de oonsclèncla, l'obliga torietat
talam\. d'aques t caràcter .
del treball 1
J. PALAU ·FABRE com a única el seu reconeixement
font de riquesa en dret
a gaud.ir-1.:1 als qui la. produeixen,
mitjanç ant la necessària protecció
als infants, a la materni tat 1 a la.
Examen de doctrina ; una eixerida vellesa. En les reivindicacions sonoteta respon bé totes les preguntes. cials estarem ai costat dels nuclis
Però arribe\ un momen t que perd la obrerist es la tendènc ia esquerr ana
brúixola i patina. Es en demanar-U dels quals, socialitz ant o sOCialista,
quins són els set pecats capitals i no negui els principi s bàsics de
l es set virtut: que els neutrali tzen. la nostra persona litat.
Però com que un partit és tant
Ai.xi és que en demana r-li quina virtut se les heu amb la luxúria, la po- pel que nega com pel que afirma,
cal remarca r que el nostre nacio-.
bre, !'entreb anca i etzfva:
-Contr a Luxúria ? .. . Paciènc ia! .•• nalisme , no és el nacionalisme feudal, ocasional i confús, supedita t
sempre als interessos oligàrquics de
capitali stes 1 banquers. El nostre
Nou dlà.leg entre aquells dos ac- concepte nacionnllsta., pel mateix
tors. germans. que ja hem aHudit al- que s'inspira en la més alta ètica,
nega per iguals als qui anomenant-se
tres dies:
nacionalistes, coHaboren a les ac-Tu - sentencia ez més petit podrà.J ~sser la flauta ... Però jo... tivitats imperialistes 1 reaccionàries,
emboscats en els posstbilitismes de
sóc l'orgue! ...
la Ceda o de la Lliga.
F eta l'aclaració que precedeix, cal
referma r que nosaltre s const1tu'im
El poeta J. ensenya a l'Aleneu una subStancialment, un partit naclona-.
carteta de color de rosa. -perfumada, lista. Neix aquesta declaració de
principi de la nostra absoluta coni amb vius d'or.
-Aques ta lletra és d'una damisd la vicció que el Pais Valencià (Alaque molts de vosaltres coneixeu. To- cant, Castelló I Valènci a), és per
ta ella - la lletra - és plena de lleJB immuta bles una comnnió de
pobles 1 terres amb tots els drets
prote.stea d'amor ...
camps Margarf t, home de negocis, caracter ístics d'una naciona litat cuferenciada. No neguem la realitat
arrufa lea t,<elles i U diu:
-Amic: En l'amor com en el ~ espanyo la amb la comuni tat d'interessos en l'economia, 1 àdhuc sennLerç. fugiu (.i:e lletre.: protestades.
timentalS, i, aportem el nostre esforç a la cordiali tat -hispànica, que
•••
per altra banda, no nega la possiEstrena de «Benav enturats els lla- bilitat d'estimu lar la creació d'una.
dren. Entra a platea i pren seient consciència nacional, 1 disciplinaT-la
un sen)'or alt i gros com el comte de al daler redemelon!sta. del nostre
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13'-:

NIT
Senyals horaris de la Catedral - MUsica en discos.
22'-: eLa. Mitja Hora de l'Estu-

21'-:

diant>.
22'30:

RES TAU RAN T MIRAMAR
SELECTE BALL DE COTILLON

Orquestri na T HE HAP PY J AZZ

Música en discos.

22'4.5: Secctó d'Escacs, a clrrec
del Club d'Escacs Barcelona..
23'-: MUSica en discos.
~'15: cRe¡xut atge Pintoresc», per
Ferran Barnngó Bo!Js. - Música en
discos.

24.:'-:

c!ó de «La Publ!citat.t.
PROGR AMA PER A DEMA,
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
DILLUNS
valors 1 cotons.
11'-: Senyals horaris de la Ca21'-: Senyals horaris de Ja C...
tedral. - Servei Meteoro!óg!c de la tedral. - Servei Meteoro!ò¡¡Jc de la
General itat de Catalun ya.
General itat de Catalun ya.
21'05: .Setma na Còmica». Revista
~UGDIA
festiva en vers, en castellà, escrita
12'-: Senyala horaris de la Ca.- 1 recitada , pel popular autor I ac~
ted.ral. - Secció Femeni na. - MU- Joaquim Montero.
sica selecta en discos.
21'15: COncert «Maggi», a càrreo
12'30: «Plat del dia>, del Restau- del tenor Tino Folgar 1 Orquestra.
rant Tivoli. - Continuació del prc>
21'45: Orquest ra de RADIO BARgrama de d)scos.
CELONA.
12'40: «Cocktall del dia>, de Pere
22'05: eLa Paraula> . Emissió do
Chicote. - Continuació del progra,.. les deu L cinc del vespre. Directama de cUscos.
ment des de Madrid. Informa ció ~~&
n eral.
SOBRETAULA
22'20: Radiote atre de tE A J b.
13'-: Senyals horaris. - «COck- La comèdia castelana. en tres actet.
taU d'avui», del Restaur ant Brasse- original de Rafael Lòpez de Haro,
rie 'I1voll.- Program a de cUscos va· que porta per titol: eUna puerta
riats.
cerrada». Direcció: Cèsar Angel Ma-13'10: Cotitzac ions del Bors! del nedero. - Program a de discos.
mati - Continuació del program a
24'-: «La Paraula> . Emissió do
de discos.
les dotze de la nit. Darrere s ln!or.
13'20: Informa ció Teatral 1 Car· maclons.
tellera. - Continuació del program a
de discos.
Emissió Ràdio Badalona
13'30: Cartelle ra de Cinemes. Program a per a avui, diumeu re
Continuació del program a de d1.scos.
12'-:
13'55: Critica. d'estren es de Cine- música Obertur a, senyals boraril 1
variada en dlscos.
mes, per J. cuesta Ridaura . (Even12'15: Música de sardane s.
tual).
12'30: Música de Revistes.
14'-: «ButlleU Oficia! de Ja Ge·
13'-: Música de sarsueles.
nerallta t de Catalunya. Sumari del
14'-: MUsica de Jaz.
número publicat avui. - Actuali tats
15'-:
FI de l'Em!ss!ó.
Teatrals i Musicals.
19~-: Obertur a, senyals horaris 1
14'30: «El fet del dia», per Joan
Alavedra. - Continuació de les Ac- música variada en discos.
21'-: Radiaci ó de la Selecció dl
tualitats .
14'55: Borsa del Treball, de tE «Molines de Vlento».
22'30: Jazz.
A J 1».
23'-:
l"! de l'Emissió.
15'-: Sessió Radiobenèl!ca. D!&Program a. per a demà, dilluns
cos escollits.
12'-: Obertur a senyals horarl.s 1
TARDA
nuistca. regional.
16'-: Program a de discos.
12'15: Música variada en dlscoa,
18'-: Program a del Radiooi ent.
13'-: Fragme nts de Sarsueles.
Discos a peticló de senyors subscripa'30: FI de l'Em!ss!ó.
tors de RADIO BARCELONA.
19'-: Obertur a, senyals horaris I
18'30: Suplem ent de «La Parau!:u, dedicat a la Secció Infantil de música variada. en discos.
19'30: El disc del radiooie nt.
RADIO BARCELONA. - Rondall es,
20'-: Cot!tzae!om.
contes, consells útils, etc. - Conti20'05:
Mú.slca. variada en d1scoa.
nuació del program a del RacUoolent.
:20'30: Conferè ncia COOperativiSta.
19'-: «La Paraula». Notici&rl esa càrrec de J. Capeta, &ebre el •
portiu.
ma: «La COoperativa Escola de Prào19'15: Conversa de català amb el tica
1 d'Administració».
cMlliUJ, pel professor Artur Balot.
20'45: Música variada en diSCOS.
19'30: «La Paraula». Emissió de
21'-: Noticies locals 1 Servei Me.
dos quarts de vui~ de la tarda. In- teorològ
lc
formació general.
21'15:
Quart d'hora de música
19'4.5: Cotitzacions de monedes.
(d'Operes. Sarsueles, gènere Xic, I
Revistes.
NIT
22'15: Noticies de Premsa des de
20'-: Program a ded tscos selecMadrid.
tes.
20'30 : COnferència, pel senyor
22'30: Emissió d"Escacs.
22'45: Jazz.
Joan Estelric h.
20'45: Noticiari des de la Redac23'-: Fi de l'Emissió.
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El conflicte italo-etiòpic a /'Africa i Europa
1

La presa d Abbi-Addi és el primer pas de la gran ofensiva etiòpica
EVitar la caiguda de Mussolini ila revolució, és el significat del viatge del rei Leopold a Londres
o

-

carta. diu: «Si l'embargament
Els etiòpics prengueren Abbi-Addi per sorpresa, però em- delLapetroli
entra en vigor, els nostres exercicis a Ablssinia, que no tenen reserves de tal mineral més que
prant tàctica europea
Amb la gran ofensiva pensen recu- per
a quinze dies, haurien de sustots els transports als llocs
perar Makalé, Akxum i tot el Tigré --· Anglaterra vol establir pendre
d'operacions. Això fa ria necessària.
bases navals a Iugoslàvia, Grècia i Turquia i té el consenti- una retirada, ja que la situació de
ment d'aquests països per a un cas de necessitat
S'asse- ~~~~r~~~ea~~s~~i~~:~~nr!~~[:~:
cla. a l'enamlc. La majoria de les
nostres formacions estarien enlaire.
A
més, la falta. de queviures i mugura que la U. R. S. S. i Polònia prestarien ajut aeri nicions,
seria causa de decaïment
entre les nostres tropes, per la qual
a Anglaterra
s'haurà d'estar preparat per a tot.
ABBI · ADDI
OC UP AD A que en cap cas els avions militars eren enviats a Addls Abeba en caPELS ETIOPICE
no han pogut descobrir.
mions.
Addls Abeba, 28. - Aquest mati
Hom considera que les accions d'aEn arribar a la capital els braus
ba estat facilitat un comunicat ofi- vanguarda. desenrotllades durant a- minyons han estat objecte d 'una

cial al Mmister' de la Guerra donant compte qu., le:; tropes etiòpiques del front Nord han ocupat per
sorpresa la ciutat d Abbi Addi, cap ital del districte del Tembién que
wà. situada a. l'Oest de Makallé. La
p ossessió d'aquesta plaça. significa
per als italians l'imminent perill de
veure tallades les seves comunlca.c;Jo.~<¡ entre Makallé 1 Adua.

L'ATAC
CONTRA
ABBI·
A ODI F O u PRECEDIT
D'U N FOC I NTENS D'ARTILLERIA I METRALLA•
OO RES. H .·. fSTAT LA
MAJOR DERROTA DELS
ITALIANS

Addis Abeba, 28.-L'atac dels abissinis a la ciutat d'Abbi Addi tingué
lloc per sorpresa. La ciutat estava
ocupada per Importants contingents
de tropes lndlgenes comandades per
oficials Italians.
En Iniciar-se l'atac a la ciutat
s'obri des d'aquesta intens foc d 'artilleria. i metralladores, que es perllongà durant diverses hores 1 donà
motiu a l'entrada en acció dels
avions italians, però aquests hagueren d'abstenir-se de deixar caure
bombes davant el perill que calguessin sobre els seus mateixos companys.
A mig mati els abissinis intensificaren encara més els seus atacs
1 prenent una a una les posicions
italianes, obligaren l'enemic a retirar-se precipitadament després de
sofrir considerables pèrdues.
Les nostres tropes -diu el comunlcat oficial etíop- s'apoderaren de
canons, metralladores, dipòsits de
municions i magatzems de proveïments 1 feren un centenar de presoners fndlgenes.
Addis Abeba, 28.-Després de la
batalla els abissinis efectuaren un
reconeixement dels terrenys sobre
els quals s'haVia desenrotllat i recolliren els cadàvers de 20 oficials
l sots·oflclals italians l de nombrosos
sots-oficials indígenes.
Els últims informes sobre aquesta
acció rebuts a Addls Abeba declaren que ha estat la més gran desteta. que han sofert els italians en
la guerra actual.
ELS ITALIANS ES BATEN
EN RETIRADA

Addis Abeba, 28.-Notlcies d'últi• ma hora rebudes del front de batalla del nord del Temblén diuen que
els italians, després d'haver estat
d errotats 1 haver perdut la. ciutat
d'Abbl Addl, es baten en retirada
a la regió de Shire, a 50 romes al
nord-est d'Abbl Addl. S'afegeix que
els italians incendien, en la retirad a, els camps l totes les esglésies
coptes i cometen altres abusos.
VOLEN RE~U PER AR INT EGRAMENT EL TIGRE

. Addls Abeba, 28. - S'ha rebut una
important comunicació procedent

quests c':es fan guaitar amb opti- rebuda calorosa.
misme el desenvolupament de l'ofensiva. etiòpica.
ELS
ITALIANS
DIUEN
S'han organitzat e!s serveis santQUE LES MISSIONS DE
taris per a les necessitats de la proLA CREU ROJA QUE VAN
pera ofensiva amb la màxima oerA ETIOPIA SON UN EN·
fecclO que permeten les dlsponlbiliGANY
tats abissínies. Aquestes són mol~
Roma. 28. - L'enviat especial a.
majors que fa algunes setmanes, Djibouti de diversos periòdics itaperquè, segons han manifestat al- líans diu que algunes missions de
gu115 metges anglesos, belgues, suis- la Creu Roja Estrangera han passat
sos i suecs, els abissinis es conver- recentment per Djibouti amb destiteixen ràpidament en exceHents In- nació a Etlopia, i a fegeix que no
fermers, ultra facilitar llur tasca la so1>:1ment estan formade.:: de metges
resignació dels ferits lndlgenes, els i infermers.
Eu aquestes es compten una misquals, en la. majoria dels casos, no sió sueca, constituïda pe•· sis homes
volen ésser eloroformltzats.
, dues dones 1 un avió amb dos
Informacions fidedignes rebudes cficials d'artilleria, un pUot ¡ un
a Addls Abeba sobre les concentra- mecàn\c.
clons efectuades pels etiòpics al sud..
L'esmentat corresponsal diu tamest I sud-oest de Makalé fan creure bé que han arribat a Berbera fa alcom a més probable que l'alt coman. guns dies, procedents d'Aden setandament etiòpic k el propòsit :te ta passatgers anglesos, els quals
copar aquesta ciutat .la seva zona_. prosseguiran cap a Etiopla. En reaoperació plena de dificultats, pero litat són els oficials i sots-oficials
possible de reali~ació.
oferts pel corone. Clifford, cap de
Mentre els et1òplcs preparen el l'«Intellgence Service» a l'imperi del
formidable atac contra Makalti., tam-~ Negus, al general turc Weib Pixà
bé planegen u. '\ altra acció, la qu-il, que, com se sap està al servei deÍ
de portar-se a rap amb èxit, tinctr.a Negus per tal d'instruir els abissiuna repercussió moral enorme a A· nis en el funcionament dels carros
blssinla. Ens referim al que slgnlfi- (l 'assalt 1 metralladores subminiscaria per als italians 'a pèrdua d'Ak- trades per Anglaterra.
xum, la ciutat s.1nta etiòpica, la situació de la qual, segons e:s darrf!rs
DOTZE ETIOPJCS AFUSE·
comunicats oficiosos abissinis, és
LLATS PH ESPIONATGE
molt critica.
PELS I TALIAN6
DOS-CENTS
oNFANTS
Roma, 28. - Forces de pollcia
ABISSIN IS HAURIEN AR· italiana detingueren entre les forces
RIBA T D 'AMAGAT AL destacades a l'Africa Oriental dotze
FRONT
espies a hlsslnis, que estaven barreAddis Abeba, 28. - S'ha pogut sa- jats entre les tropes erltree~. els
t:.er que a mitjan mes del passat no- ouals subministraven informes de 1&
vembre 200 «boy-scouts» abissinis, s'tuació dels comandaments ltallans
alguns dels quals no tenien encara a; Govern d'Addls Abcba. Aquests
dotze anys or g anit z a.r en p~r espies foren immediatament afusecompte propi una expedició bèHica, llats per l'esquena. Nou còmplices
I sortiren en secre. a peu d'Addis llurs han estat ~'Ondemnats a greus
Abeba amb la intenr;ló d'arribar al penes.
front de batalla i lluitar en defensa
UN AVIO DE LA CREU
de la independència del pals
ROJA ETIOt'ICA SOFREIX
Els braus nois tardaren 19 dies a
UN ACCIDENT
arribar a Dessle, on hi ha la caserAddls Abeba, 28 (d'un corresponna general etiòpica del Nord.
sal particular). - L'avió anglès de
Burlant la vigilància de les auto- la Creu Roja que sofrl un accident
ritats els «boy-sc~..uts» reemprengue- quan venia de Kartttm, va caure
r en llur marxa cap al Norò amb l'es- exactament a Addls Alem.
perança d 'arribar fins S.i front de baL accident es produi perquè, votalla del T igré, però Jl Negus. assa- lant a escassa alçària, l'avió fregà
bentat del q,ue passava, donà les un arbre, la qual cosa li féu perdre
oportunes ordres per tal d'evitar que I eq1lilibri.
els nols poguessin arribar al front
L'aparell l'ooupava el pilot aviador
de lluita. Els «boy-sco-..tts» arribaren senyor Lloyd i la seva esposa El
P. Dessie, i d'entre ells es féu una pilot es ferí de bastant consideració
selecció l foren donats fusells als e. la cara i als braços. La seva mumajors de 16 anys per tal que mar- ller solament sofrí lesions lleus.
xessin cap a la guerra amb les troAmbdós han estat traslladats a
pes, mentre que els altre:3 més joves Addls Abeba.

Les sancions
EL REl
LEOPOLD
HA
ANAT A LONDR ES A IN·
TERCEDIR PER MUSSO·
LINI 'l
Londres, 28.
E.l rei de Bèlgica,

i Londres no han abandonat els seus
esforços per a arribar a una conciliació.
EL REl LEOPOLD PRE·
TEN EVITAR LA POLITI·
CA SANCIONISTA
D'AN·
GLATERRA

Londres, 28. - Perdura. la sorI
presa produïda per l'inopinada 1 misLeopold, el qual es troba a Londres teriosa. visita a. Anglaterra de Leo-

des d'ahir, ha acouseguil' que 1n seva
pista desaparegués Immediatament.
Es el segon viatge que el rel dels
belgues efectua en poc temps n. Londres.
Els periocJlstes no nan pogut obde la caserna general aoisslnia que, tenir cap informr.cló arran dels procom se sap, es troba a Dessle.
Comença dient que la gran ofenslva etiòpica encara no s'ba iniciat
~ que els atacs abissini& que s'han
produït fins ara al front nord han
estnt mers combat:; d'avantguarda,
qu~. en tots els casos, han acabat
victoriosament per a les armes etiòpiques, puix qne han dor.at eJ.q resultats perseguits per l'Alt Coman.
dament.
pòsit!; del rel Leopuld A 1 Ambal- ~
En relació amb l'o!eusiva pròpia- xada belga declaren que Ignoren
ment dita, la caserna general etiòpi- .:umpJe~ltlllent toL allò relacwnat
ca c~peclfica que amb ella es per- ami.> el v.atge 1e rei tan sols diuen
se¡;• ürà l'objectiu d'«oblígar el.s ita- que no l'han vlst per l'Ambaixada.
llau.:; a evacua1 completament la
::iembla que nt és cert... la raO dopro·;il.Jcla del Tigré.
nada tlObre les l'isites del rel LeoAnuncia que aquesta ofensiv!l s'i- pold que venia ¡. .LJOndr~ per tal
nic1arà d'un moment a l'altre per d'esser reconegut per un especlallsha\·er-sc enllestit la gairebé totat1- ta de la vista, pel fet que resmentat
t at uels preparatius per al se;~ des- doctor sort! de Lo1...<1re;; abans de
e.Il"-<t.llament.
lles testes 1 en el sea desyatx hom no
sap re" sobre la su.¡JOS»ds consulta
ELS ETIOPICS VAN A CO· del rel dels belgues.
M ENÇAR L'O""fNS!VA PER
All1b tot això augmenten els ruA LA ~RESA DE MAKA· mors que el vl~tr;e del rei Leopold
L L E I A X I.! M
té propòsits poll tics, e.u. connexió
Addls Abeba, 28. - Hi ha. enonne amb el conflicte ltalo-ablsslni Aexpectació per l'anunci oficial del quests rumors tenen per fonament
c:omençamen~ imminent de l'ofens!- que el rel de Bèlgica té estretes reva general e~iòpica al .ront nord.
laclons amb la Casa regnant a ItàDurant aquest6 dies hi ha. hagut lla.
gran nctl\•itat a les reraguardes
SIA
DRUMMOND A RE·
ab~inies. S'hi ban acumulat conCOLZAR EL REl LEOPOLD
t ingents militars enormes 1 grans
qua.1Ulats de material de guern..,
Roma, 28. - Amb objecte de gaudir d'unes curtes vacances, sortí
ahir cap a Londres l'ambaixador britànic al Quirlnal, Slr Eric Drummond.
FEMI so n un proCSI&I clentlflc
El viatge de Slr Drummond es
REBUTGt:U IMITP. CIONSI !
considera com un presagi de gestions
de pau, puix que es creu que París

~JKLES

pold III de Bèlgica 1 continuen les
càbales 1 comentaris sobre els motius d'aquesta.
Eis periòdics «News Chronlcle» ¡
«Dally Mirron> publiquen una interessant informació assegurant que
el rel dels belgues, la germana del
qual - la princesa Maria José -,
està casada com és sabut amb el
príncep del Piamonte hereu d'Itàlia a fi d'actuar de mediador entre
els Governs britànic i italià, repetint d'aquesta manera les gestions
que ja portà a cap el rel Leopold
fa algunes setmanes en la seva anterior visita a Anglaterra.
Asseguren els esmentats periòdics
que l'acció mitjancera del sobirà belga persegueix principalment l'objectiu de frenar ¡ en ésser possible suspendre la polltlca sancionlsta. de la
Gran Bretanya i sobretot evitar que
pugui rntrar ~ vigor l'embargament
sobre el petroli.
Sl L ES TROP ES ITALIAN ES S'HAN DE RETIRAR,
CAURA MUSSOLINI I HI
HAURA UNA REVOLUCIO
I POTSER UNA GUERRA,
DIGUE EL PRINCEP
DE
PIAMONT AL REl LEO·
f OLD
París, 28. - El setmanari !ran-

cès «Cboc» publica una carta del
princep hereu d'Itàlia al seu cunyat
el rel Leopold de Bè.lgica, que sl és
autèntica, demostra. que la situació
de les tropes italianes a Abissínia és
precària en extrem.

lA REFORMADORA
Gira i arranja vestits i
abrics. Trafalgar, 9, lr.,
primerL Telèfon 25609

Lavat ha guanyat la votació de confianca
per una majoria de vint vots
Diu, en el seu discurs, que per a anar a l'embar• que França mOVII
"l"tzes
'
gament del petro J"I ca1dr1a
totalment o parc·lalment

RECOMENÇA LA DISCUS- res de caràcter mUltar que impres- lessfn converses
entre els Estats Ma.
L'emba.rgament del petroli portaria
dues conseqüències: l'abandonament
SIO DE POLITICA INTER- sionaren Anglaterra, la. qual, per jors Superiors. d'un i altre pafs, A
la seva part, mobUltzà la «Home aquest respecte, fa notar que Itàlia
NACIONAL
immediat del territori ja ocupat amb Paris, 28. _ A les nou del mati, es Fleet» a la. Mediterrània.
fou comunicada. oficialment de ditea
objecte de defensar les nostres posiDavant aquesta nova situació, el
que, en efecte, tingueren
clons del Mar Roig. Encara que tal va reemprendre la sessió de la Carn- Govern francès, sen~e deixar de entrevistes,
lloc.
defensa fos un èxit, tot això supo- bra suspesa a les deu de la nit ante- prosseguir la seva activa. tasca per
Precisa que les converses navals es
a cercar una possible conciliació, començaren el 30 d'octubre 1 es f&o
saria el fi del règim feixista a Ità- rior.
lia i seria causa de desordres interFeren ús de la paraula els senyors complí estrictament i amb lleialtat ren extensives després als aspectes
el seu comès com a membre de l'or- terrestre i aerL
nacionals. La segona conseqüència Pezet, Lecourgrand 1 Tai.son.
internacional, i el 16 d'ocTornant a la qüestió de les reiaseria que les colònies franceses 1
Els diputats d'esquerra, Delbos, ganisme
àdhuc, donà completa segure- clons
franco-italianes, Laval especibritàniques serien inundades per les Cot i Campinchi, defensaren la seva tubre
tat a la Gran Bretanya sobre la fica
que, amb data 19 de juliol dartropes en retirada, amb l'acampa- moció de censura contra el Govern qüestió de la mútua ajuda previsnyament de pillatge, mort 1 quelcom per la seva. actitud davant el confllc- ta per l'article 16 del Pacte de Gi- rer, França tn!ormà a.l Govern de
Roma, i més concretament al senyor
pitjor: una guerra europea. Les po- te italo-etíop, moció redactada en nebra per al cas que Itàlia agredls Mussolini,
que no abrigava la menor
a la Mediterrània l'esquadra antències europees, afegint Anglaterra, els termes ja coneguts.
idea de renunciar a la seva amistat
desitgen això realment?»·
Sostingueren la. tesi que resultava glesa, amb motiu de l'aplicació de i aliances, les quals considerava per.
sancions.
El rei Leopold de Bèlgica., segueL" altament perjudicial per a França lesAquest
treball d'entesa entre amb- fectament compatibles amb la seva
dient el setmanari, inquiet per lo. que, amb motiu de l'actual conflicte dós
països ha estat més endavant amistat amb Itàlia.
carta rebuda. del seu cunyat, des- !talo - etíop, el Govern del senyor La molt més estret, ja que els tècnics
El cap del Govern francès fa des.
prés de consultar amb el cap del val no s'hagués mantingut absoluta- navals i militars francesos tingue- prés un examen superficial sobre la
Govern belga, Van Zeeland, reallt- ment fidel a. la. política. de recolza- ren repetides converses amb els seus posició de F rança amb respecte a
zà un viatge a Londres a principis ment total a la institució ginebrina, coHegues britànics.
Alemanya i Rússia, per tal d'afirmar
França doncs, ha complert lleial- que mentre no es produeixi un efecd'aquest mes, donant com a raó ofl- tal com es venia mantenint des del
ment amb totes les seves obligacions tiu apropament entre França 1 Alecia! una intervenció quirúrgica. com 1919.
a l'aplicació de les sancions, manya no existirà una garantia ea conseqüència de l'accident que soPosaren de relleu que la srgurebt referent
la qual cosa no es pot dir de totes fectiva per a la pau europea. No
frf a Suïssa en el qual perdé la nacional de França es troba estreta- les nacions.
conccbeixo -diu- un acorà per
vida la seva. esposa., la reina Astrid. ment lligada al respecte del pacte de
A continuació, el senyor La val es
a no ésser QUe es produeixi
El periòdic «Choc~ diu que el rel la. Societat de Nacions.
referí a l'espinosa qüestió de l'apiL- separat,
dintre dc l'organització de la seguJordi d'Anglaterra s'impression~
S'examinà després la moció pre- cacló de l'embargament del petroli, retat
coHectlva.
molt en llegir la carta. Segueix dieut sentada pel senyor Archer 1, final- i declara que davant la gravetat que
Recorda que en el curs de les seves
que aquesta cart!'. fou un dels mot ¡
dita sanció porta aparellada, contias per a ¡es negxlaclons Hoare- men • a tercera. moció subscrita pels siderà necessari posar a contribució converses amb Hoare, en les quals
Lava!, que redactaren les propoal- senyors Chappelaine, Dariach 1 The- tots els seus esforços per tal d'in- confessa tàcitament Laval que exacions de París, i que quan Mr. Eden lller, aprovant la declaració del Ge- tentar una. darrera gestió concUia.- minaren la qüestió de les relacions
conegué el contingut d'aquestes pre- vern i expressant a aquest la con- tòria a. la realització de la qual franco-alemanes, ell digué a l'home
sentà la dimissió de la seva carter<1, fiança de la Cambra en el desenvolu- l'animava l'encàrrec que rebé a Gi- d'Estat britànic que si s'obtenia èxit
diJ?iSs~ó que retirà solament des- pament de la seva política interna- nebra de la mateixa Conferència en les tentatlves de concUiacló,
s'hauria de cercar el reingrés d'Alepres d una intervenció personal dP.l cional encaminada a assegurar la dels 54 estats.
Es 1efereix després a les negocia- manyll. a la S. de N.
rei Jordi.
a 1' f
El setmanari parisenc «Choc» qu'~ P u a er resp~ctar el Pacte de la clons que va realitzar a París amb
Desment enèrgicament que Franpublica. aquesta informació és de Societat de Nacwns.
el llavors secretari del «Foreign Of- ça hagi pogut posar en perill la setendència marcadament dretlsta 1 a.J Deu minuts abans del migdia s'a- flce», senyor Samuel Hoare, les quals guretat canviant per la llibertat deimés antlsancloniste..
jornà la sessió per a les tres de la acabaren amb la redacció de les fa- xada a Alemanya i precisa que l'amtarda. Abans de prendre aquesta re- moses proposicions de París, 1 tracta baixador de Franca a Berlin, senyor
RU SSIA I POLONIA PRES- solució es produïren fortes discus- de treure importància a aquestes, 1 Francesc Poncet, fou l'encarregat de
TARAN AJUT AERI A AN· Sions entre els diputats de dreta 1 posa de manifest que la seva força comunicar a Hitler el sentiment de
GLATERRA EN EL CAS d'esquerra.
era nuBa. mentre no comptaren amb Lava! per la negativa del Reich a
D'UNA AGRESSIO
l'aprovació de l'organisme interna- participar en l'organització de la lt'l·
Després de la sessió del maU, es clonal. Per aquesta raó primordial guretat a l'Est d'Europa.
Londres, 28. - El «Dally Herald»
El senyor Laval acaba el seu compublica aquest mati una informació coincid ia pels passadissos de la Cam- considera Lava! que no es pot dir,
en la. qual afirma que Rússia i Po- bra que la situació del senyor La- sense mancar a la veritat, que en plet discurs sobre política internaredactar aquest projecte amb el se- clonal i fa referència al Pacte franlònia estan disposades a declarar a val era molt delicada.
Es pronosticava que el senyor La- cretari d'Estat britànic d'Afers Es- co-soviètic, respecte del qual declara
Ginebra que, en cas que els ital!ans
trangers, hagués compromès en el solemnement que no ha d'ésser inataquessin els anglesos al Mediterra- val aconseguiria una minoria molt més
mínim les relacions de França terpretat com una aliança militar.
ni, posarien les seves forces aèries reduïda.
Es - diu - una precaució que calia,
A le-s tres en punt de la tarda s'ha amb Anglaterra.
a disposició de la Societat de NaExaminant l'eventualitat del fet però que en cap cas contradiu ni
cions per considerar que aquesta ac- renovat la sessió amb diverses inter- que pogués arribar a. aplicar-se la pót contradir l'esperit o la lletra del
titud és lògica sl és que es vol com- vencions de diputats.
sanció del petroli, l'orador dlu que Pacte de LocarnJ.
Puja a la. tribuna el cap del Go- es planteja. la qüestió de saber
El discurs del senyor Laval ha esplir estrictament amb l'estipulat en
sl
vern
senyor
Lava!
1
comença
a
proFrança seguiria a Anglaterra en el tat, no obstant, molt superior al que
l'article 16 del Pacte de Ginebra.
va.
pronunciar en la sessió d'anit, 1
nunciar
un discurs enmig d'enorme cas que aquest pafs defensi la conL'òrgan laborista dlu que fins ara
veniència de tal apllcació. Posa de també ha estat escoltat amb més
els esforços d'Anglaterra per a mo- expectació.
relleu que en l'aplicació de la san- d'atenció àdhuc per les oposicions.
bilitzar les forces al servei de la S.
Després del discurs del cap del Goció del petroli es dóna el cas que deLES
PARAULES
DE
LAVAL
de N. han aconseguit el més falapèn dels Estats Units, pafs no mem- vern se suspèn la sessió, que és rePRODUEIXEN
SATISFACo
guer dels èxits, tot 1 que aquesta
bre de la S. de N., i com sigui que presa poc després per a les votaCIO A LONDRES
mobilització s'ha proouït una. mica
el Congrés de Wàshlngton no exa- cions.
Londres,
28.-Els
periòdics
comen- minarà la qüestió fins al mes de geEs posà a votació la moció preamb retard.
ten amb gran interès el debat so- ner, result.:l. fora de lloc fer cap re- sentada pels radical-socialistes, quP.
ELS P E R I (¡ D I C S D E bre p olítica. internacional celebrat ferència a l'esmentada qüestió abans contenia una clara censura per al
Govern presidit. per Lava!, per l!l
H EARST COMENCEN UNA ahir a la Cambra francesa, i publl- d'aquella data.
actitud davant el concllct.e tta.CAMPANY A CONTRA AN- quen els discursos íntegres, cosa
Explica que, al seu judici, abans seva
looet.fop.
GLATERRA
completament extraordinària en els d'adoptar una sanció tan greu, hauLa votació donà el resultat de 29!1
Nova York, 28. - Els periòdlrs diaris anglesos. Es concedeix esped'adoptar-se precaucions, per- vots
a favor i 270 en contra; per
del famós trust del milionari HeanL cial importància a. la referència que rien
què
considera
que
l'aplicació
de
l'emhan iniciat una nova campanya d'a· féu 1>1. Laval a les obllgaclons sota bargament del petroli podria plante- tant, al Govern U queda. un mar;:e
favorable de sola'llent 20 vots.
tacs violents contra. Anglaterta per
A continuació el Govern ha adopla política que desenrotlla aquest el Pact e de la. s. de N., especialment jar la necessitat per a França d'arribar
a
una
mobUitzacló
total
o
partat i fet seva la moció presentadl\
pafs davant el conflict~ italo-ab'.s- les d 'ajut mutu, segons el paràgraf cial.
pels
senyors Capdelaine, Dariac I
3 de l'article 16 i la seva declarasinl.
Es refereix seguidament al proble- Thelller, que aprovava en linles g~ ·
Sota el títol de «La Pérflda Al- ció q ue sense cap vaciHacló s'havia
bión» el «New York Amerlcan» es- compromès en nom de França a aju- ma de la cooperació franco-britànica nerals la política exterior del G<r
criu:
dar a nglaterra. en cas que fos agre- 1 a. aquest respecte declara a la Cam- vern.
Aquesta votació principal donà 304
br:l que el 10 d'octubre darrer AnAnglaterra. protesta ara contra la dida.
glaterra va remetre un memoràn- vots a favor per 261 en contra; per
conquesta d'Etiopia per Itàlia pardum al Govern de París, en el qual tant, el Govern triomfa per 43 vots
tint de la. base que la política de
L AVAL EXPLICA NOVA·
de majoria.
MENT A LA CAMBRA LA exposava la necessitat que s'entauMussolini constitueix un error. ¿HauPO LITI CA INTERNACIO·
rem de deduir que Anglaterra ha
NAL DEL GOVERN
canviat la manera d'ésser o s'ha re28. - (Discurs del senyor
format? Haurem de deduir en aquest LaParts,
vau
cas que la millor prova del penediEl cap del Govern ha començat
ment d'un lladre és la devolució fent
pr otestes de la seva fidelltat al
dels béns que ha. robat. ¿Per quO Pacte de la s. de N. 1 posant de
Anglaterra no evacua immediata~ relleu que l'obra del Govern de Ja
ment Egipte 1 l'India. i no retorna seva p residència, des del començaals Boers els territoris que els va ment d el conflicte ltalo-etlop fins a
h da:a. ha estat de completa adfurtar?
hesió l respecte als compromisos
l<ambla Cdno1etes, núm 3. (xamfrà Tallers)
contre-t s per França. a Ginebra.
Després -continua dient- arribaren els acords de Roma entre
França 1 Itàlia, referents a totes les
raid» publica una sensacional tnfor·
qüestions pendents entre ambdós
J
f macló relativa a la tantes vegades
països. Per aquest motiu ha de re,
desmentida. entrevista entre Hitler
Addis Abeba, 28. - H~ arribat a butjar enèrgicament quantes acusai l'ambaixador d'Anglaterra a Ber·
aquesta capital el financer americà clons li han estat dirigides d'haver
Itàlia. en la seva acció
lin sir Erich Phillpps.
.
mlster Messen, representant d'una encoratjat
bèHiCt\ a l'Africa Oriental. Pel conSegons aquesta i¡nportant versJó
societat d'explotació de mines, el trari.
en cada ocasió, sigui per mitHitler subordinà tota discussió sobre
qual té l'esperança. d'obtenir im- jà de- l'ambaL'Cador de França a RoLondres, 28. -No obstant els repe- el Pacte aeri anglo-alemany a les
portants concessions de jaciments ma o pel d'Itàlia a. París, França.
donà sempre consells de moderació tits desmentiments, el «News Chro- l?egilents exigències del Reich :
de minerals a Ablss1n1n.
aHegant. que els interessos italians hlcle», a més d'insistir en les afirPrimer. Reconeixement de la 5
a Ab'Ssfnia. es troben suficientment macions fetes arran de l'entrevista premacla. de les forces aèries d'A egarantits pels anteriors acords res- celebrada el dia 13 de l'a.ctual mes manya sobre Ics dels altres parsos
pecte al particular.
A més, recorda que durant el pas- entre Adolf Hitler i l'ambaixadol' d'Europa.
Segon. Supressió de la clàUSul·'
sat mes d'agost, es feren a Itàlia, britànic a. Bel'lín sir Erich Phllipps,
per Inrt de França l Anglaterra, pro- afegeix uns altres importants detalls del Tr~ctat de Versalles, en la ~
posicions d'arranjament molt avan- sobre la conversa i dlu que, en real!· es reconeixia la culpabilitat d etatjO>:es, però el Govern de Romo. les tat s'arribà a. un acord aer! germanad
rebutjà i tampoc no escoltà les sug- britànic que pròximament crlstallít- manya.
Tercer. Restttucló a Alemansa e
gestions formulades pel Comitè dels zara\ en la s:gnatura de l'oportú doCinc òe la S. de N.
les seves antigues colònies.
M~a.t retant, Itàlia adoptava mesuEl corresponsal del penòdlc au!~
capital alemanya. afegeix que ~esc
formulà algunes reserves sobre · oa la quantitat que els ha estat ocu1
cució pràctica del Pacte Naval
pada la qual, a més, ha quedat conalemany
per
considerar
que
les
ven
fiscada a poder de les autoritats.
cessions que en aquest s'atorga
Els detinguts, unD. vegada hagin
a Alemanya eren insuficients.
pagat la multa, seran expulsats del
Milà, 28. - S'ha procedit a la de· territort italià.
tenció d'un individu suis i dos auscument, la redacció del qual s'asemtríacs, acusats de dedicar-se al conHUMANITAT
bla notablement a l'esperit i la lletra Llegiu
traband de moneda, que portaven a
del Pacte Naval concertat anteriorl'estranger. El suis és un empleat
ment entre Anglaterra 1 Alemanya.
dels Cotxes-llits 1 se li ocuparen
bitllets per un toatl de 200.000 lires,
HITLER PRETEN LA SUamagats al «Sleeping». Els austríacs
Bu rest, 28. - Hom creu que el
PREllACIA AERIA I LA
també portaven bitllets de banc per Gove:n italià ha fet a les compaDECLARACIO DE NO CULvalor de 100.000 lires, a més d'alguns nyies petrolíferes romaneses una fmPABILITAT D'ALE.UANYA
certificats resguard de valors.
port~J.tlt co¡nanda per al lliurament
PER LA GUERRA DEL 14
Ela detinguts han estat condem- immediat de 50.000 tones de gasonats a pagar una multa equivalent Una 1!. olis lubrlflcants.
Paris, 28. - El «News York Be-
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Tot fa preveure que el Consell de m1.
•
•
n1stres de demà sera 1n teressant1ss1m
~

~

El cap del Govern després· de parlar amb MALGRAT EL QUE FAN COR:
.
f
.,
bS E •
• RER LES DRETESJlA COAU
h
C apaptleta con_eren~1~ a~ • • I, segui- CIO D'ESQUERRES ES UN FET

la (nda unt anar ale~ elmion~ IJ2fÒ ta
~U I

'

nlliUn 1101 IJR( 2 rnt~rdar-Jnt

rep moltes VISites I declara que a tat;a~~diir~t~-;·h~;e~~~~rfter~~n~t
~
~
~ U ~U U .• ~•..."~...• ;. ; ..•.
últims dies a les dificultats que es
M
diu existeixen per tal d'arribar a (Crònica del nost re redactor a a1:t- ··•r.an
~nfa¿.~q~;;: flseJ'a~c~al~~~~b~ ~~ddri~lar:9 P~.~~ matinada. Per ~:-~,:_·h~ ·~:~~~è l.~ fJc:t¡·r.a.:t
IJúaim sortirà el sol I però no sap en quines pesar
d'aquestes manifestacions, ru- telèfon). :...._ Tanca la jornada d'avui,
O..l.p ulur. El pals sabrà a què
'
mors,
el que vénen publicant al- en el curs de les hores de la qual atenir-se. L'important per a ells és
ans
ca
u
ra
guns periòdics, el fet és que ja està ha anat creixent gradualment la que el decret de diSsolució no entri
m
designada la Comissió dels partits intensitat politica, amb promeses de en funcions i que si entra no l'esgrl-

da ment,

· 'f • J' "

Jr K

1 11

t..:1¡:.4
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CHAPAPRIETA ARA ES OP•
TIMISTA
Madrid, 28. • El ministre de F1n:mces ha rebut al seu despatx oficia; tm periodista, i parlant dels rumor.> que circulen a la. premsa 1 a
te> penyes P'>l tiq ues, c.e di vergències
en el si del Govern, ha dit:
-Sí, senyor, per descomptat que
b! ha. dive:,:èncie&. Per què negarbo? Això ja ho sap l'opinió, perquè
bo ha dit la premsa i nosaltres no
bo hem desmentit, almenys jo. Però
crec que aquestes divergències es resoldran i que "lolt aviat tot estarà
oo;ucionat.
Aquesta tarda ha arribat el senyor
President de la República. El dilluns,
celebrarem Consell, 1 all1 veurem el
qu: passa. Jo só~ optmlista 1 espero
que tot s'arranjarà. bé.
-Creieu que en sortirà la crisi d'a.
ques• Consell? - preguntà el periodiSta.

-No ho puo dir, ja que he dit que
sóc optimista.

Portela d'un afer relacionat amb el
meu departament ministerial.
- I de política? - preguntà un periodista.
-Jo no sé res d'això, senyors.
Se 11 pregun.à prop del tema de
les atiance.:; electorals i contestà que
ell a Ch..dad Real, no té cap inconvenient a establir-les amb aqaens
que al davam de la candidatura portin la denominació de republicans.
També estigut!ren a visitar al senyor Porkla els senyors Cornide,
Rosado Gil, i l'ex-ministre d'Agricultura senyor Usabiaga. Aquest explicà la seva presència en aquest centre ofictal dient que havia passat
vrop de la Presidència i que havia
pujat a saludar el cap del Govern
1 negà que la seva visita tingués caràcter politic.
Alx! matetx rebé el cap del Govern el general Burguete, president
de la Creu Roja, el contralrnirall senyor Jose~ M. Roldan 1 al senyor
Hiqnel Moya.
Poc després de les nou de la nit,
sort! del df'~!Jatx de. cap del Gevern el president de la Companyia
!de Fert"~Frrils .te Madrld-Sarago3SaAlacant senyor Mart!n.
'
PORTEL.A FA METEORO·
LOGIA
Madrid, 28 - A les 9'20 abandonà la Presidència el cap del Govern, i en ésser voltat pels periodistes, digué:
-Mal ofici el nostre. Ja em per-

donareu que no us hagi rebut, però
he estat molt ocupat amb les vlsites.
No h1 ha res. He despatxat amb
S E. el President de la República
el temps necessari per tal de donar-li compte de la situació general d'Espanya 1 dels assumptes de
Govern. El President sobre tots aquests assumptes estava molt poc
assab:mtat pel seu dolor famillar.
Quan el senyor Portela s'obri pas
entre el grup de periodistes per a
sortir al carrer, un Informador li
digué:
-segueix el núvol? senyor president.
-Ah!, doncs, tingueu la segureta. que s'aclarirà. Haurà d'aclarirse; d'això, no hl ha dubte. Tingueu
1:t. seguretat que sortirà el sol. Allò
que ja no sabem, és en quines mans
ha de caure l'astre.
COMENTARIS SOBRE EL
CONSELL DE DILLU NS
Madrid, 28. - Predomina va la
creença al Congrés que el dilluns
quedarà. resolt oficialment el problema polític. En la reunió ministerial de dit dia es considera probable que surtin les dimissions irrevocables d'alguns ministres del
gabinet, 1 s'assegurava que per a
tal cas el senyor Portela rebria una
ratificació de confiança 1 que la
crisi quedaria limitada a una simple
reorganitzacló ministerial, en el cas
que no hl hagi derivacions insospitades.

CO M QUE LA CONVERSA
ERA AGR ADABLE, HI ES·
ME RCE'N TRES, QUARTS
.Madrld, 28. - frop d un quart de
se~ de la ta.·da ha abandonat la
Fre.:¡idència el ca¡, del Govern, el
qual digué que s'adreçava cap al domlcili del Prt!Sic'ent de la República.
-He rebut la visita del ministre
de Finances, 1 ...om que la conversa
amb el senyor Chapaprieta és sempre agrad.!-ble, s'ha prolongat durant
qua .·anta-cinc roin uts. Hem parlat ""!!!!l'!!!"!!!!i!!!l!!!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!l'!!!!!!!!!!"!!!!!l'!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!l
de 1~ situació pol!tica general amb ~
motiu d'un decret que estava pendent.
Afegi el senybr Portela que tornarin cap a la Presidència i que no
anava a fer cap més visita, insistint
que ni al matí no havia fet cap visita, nl ara tampoc no anava a ferla.
CORTS CATALAN ES, 596- TEL 10266- BARCE
PO RTELA LLEGEIX LA
PR EMSA A S. E.
Madrid, 28.-T.tl com havia anunciat en sortir de la Presidència, el
Per sl aquesta interpretació podia
senyor Portela Valladares s'adreçà
ésser obstacle per a la presa de posal don.'Uctll particular del President
sessió, no vaig comunicar amb tota
de la República on va romandre fins
claredat al Preside"lt del Consell. Que
dos quarts de vUit del vespre.
quedi ben entès, per tant, que aquesA preguntes del3 periodistes, digué
ta actitud meva és anterior a la
que haVia pori:lt una abundant sigpresa de possessió d'aquesta cartera
natura, i a més - o.feg! - he donat
i que solamen. es refereix a Astúcvmpta al senyor President de la
ries, se:!Se que hagi fet jo cap mena
República de la situació política desMadrid, 28. . El ministre del Tre- d~:: manifestacions sobre les coalicions
envolupada en el curs d'aquests dies.
electorals en el que es refereix a Ja
Més bé ha estat una lectura de 'a ball ha rebut aquesta tarda els P&- resta d'Espanya Us repeteixo que
premsa que el senyo:· President de riodistes. Ha estat interrogat sobre això, 1 r més que això, és el que
le. Repú~lica no havia tingut ocasió unes declaracions seves aparegudes he dit en relació amb la lluita elecde llegir durant la seva absència de a la Premsa respecte la seva actitud toral. Altra mena de manifestacions
Madrid. Altrament, no hi ha res ae davant les coallcl.ms electorals.
-No tinc molt Je temps - ha con- les haurà de fer el Partit.
Mtlciable.
Pocs moments després estava de testat-- per a d..."<iicar-me a llegtr
retorn a. la Presidència el Sr. Por- els periòdics. He de dir amb tota
tela Valladares, i digué als informa- claredat 1 p1·ecisió quina és la medors que alli l'esperaven que no tenia va actitud en aque.<;t; assumpte. Abans
res per a cowunicar-los 1 que en sor- de sortir d'Astúries, en ésser nomeUr els informaria del que hi hagués. nat ministre d'aquest departament,
Madrid, 28. - Un periodista ha
I. un quart de nou de la nit arri- vaig dir al senyor Fcrnàndez La·
bà a. la Presidència el ministre d'O- dreda que al meu judici a Astúries pogut entrevistar-se amb el mlnlstre
bres Públiques, senyor del Rio, el els liberals demòcrates havien d ·anar d'AgricUltura, senyor De Pablo Blanqual passà directament a oonferen- units a la Ceda, única forma de co, al qual ha preguntat referent a.
triomfar sobre 1& coahció d'esquerres. l'abast que va tenlr la seva visita al
ciar :1mb el senyor Portela.
El nostre partit crec que és el més senyor Gil Robles. El senyor De PaEL CAP DEL GOV ERN DES· nombrós d'Astúries, però sl bé triom- blo Blanco ha dit:
PRES DE LA CO NFEREN· faria sempre sobre qualsevol altre
- Hem tractat simplement de totes
CI A AMB S. E. REP MO l.· partit, no serà alx1 si es tracta de
TES VISITES
lluitar contra un& coalició. Al meu les qüestions que planteja la pròxiMadrid, 28. - El ministre d'Obres entendre, molt més valor que gua· ma lluita electoral 1 estic molt satis·
Públique3 únicament ha romàs amo nyar o pt:rdre unes actes tindria el fet. He coincidit en gairebé tots els
el cap del Govern uns deu minuts, valor s1mbòhc \¡Ue a la provincia que punts amb el senyor Gil Robles
l en sortir 1 ésser voltat pels perio- sofr! més durament la revolució d'oC- espero que aquesta. conversa tindrà
dist~s. el senyor del Eio dlgué:
tubre triomfessin els mateixos que la transcendència i importància que
-No passa res, senyors. He vingut la produïren ¡w.rqué semblaria com es mereixen els temes tractats en
~nu. ament a tractar amb el senyor ¡·•u g:onfica~' ó d'ella.
ella.
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El MINISTRE DE TREBALL
VOl CONTINUAR AL GOVERN
I ANAR ALES ELECCIONSAMB
LA CEDA

segurs esdeveniments ~ediats. meixi el senyor Portela precisament.
Han contm'uat les conferènc1es 1 cà·
t t
Sense que se sàpiga per quina raó,
bales en tots els fronts, sobre 0 recelen molt del politic gallec. Ens
en el front del Govern, en el qual sembla excessiu aquest temor, perquè
aglutina fortament les forces de dre- el senyor Portela estarà sempre més
ta com quan el ramat sent el pe- a prop d'ells que de les esquerres. El
rlll que plana.
fet, prescindint d'aquestes consideraAl mati amenaces encobertes i soe
rolloses de la Ceda contra els se- clons, és que està decidit per la enyors Chapaprieta, Martinez de ve- da 1 els seus servidors dei Govern
lasco, Cambó, Melquiades Alvarez, i el plantejament de la crisi, els resUlaquest altre pintoresc personatge tats de la qual de moment no són
p bl Bl
previsibles. Es plantejarà en el Conque respon al nom de a 0
a.nt'
alt L'
· sell proper per un mo m o
re. d a.co, que han est at obj e~t e del P uls
bllc comentari. La Ceda 1 el seu cap provació del decret de pr6rroga e
tantegen la papereta. Si aquests se- pressupostos passarà sense cap obsnyors no es decideL'I:en a provocar la tacle; l'acord de la data en què es
crisi abans que es publiqui el decret publiqui el decret de dissolució trode dissolució de Corts, que no comp- barà dlflcultats. Quant a la renotin per a les eleccions amb l'ajut de vació de les Comissions gestores no
les forces jesuitiques. Els intimidats es preveu acord. I on tot acord és
per aquestes amenaces mansament impossible, llevat del cas que el sehan respost a b singular crida nyor Portela declini en absolut la
per diferents procediments en noti- seva actitud de llançar una candidaFEUX FERRER
ficar al senyor Portela la seva ter- ~· tura centrista, és en la gran qüestió
L'UNIC RESTAURANT
minant disconformitat amb els pro- de les aliances electorals.
CATALA DE
pòsits politlcs que patrocina. La crlLa majoria dels ministres és partlsl, de no trobar-se absent el cap de dària d'anar a les eleccions amb els
PARIS
l'Estat 1 el ministre d'Estat senyor monàrqulcs, Calvo sotelo, il\ Ceda
9, RUE GEOFF ROY MARIE, 9
Martínez de Velasco, tal vegada 1 amb els altres elements del cc.nsa.(Faubourg Montmartre)
s'haurl~ ja plan~ejat en ~~ dia d'avui. but «front contra la revolució 1 els
Però atxò hauna. revest1t un caràc- seus còmplices» Al senyor Poct.ela
ter d'irre?ul~ritat t~n escanal.alós ll seran donad~ tota mena de facique ni~ s ha ,atrevit a passar del litats per a plantejar davant del
propòsit. Tot s ha a_Jo;nat fins el Cap de l'Estat la qüestió de conproper Consell d~ mlnlstres que es fi
Sl
atlfica la confiancelebrarà demà, dilluns. La Ceda se- ança.
se 11 r
guelx el seu carni per assolir el ça presidencial, amb expul~ar del
Madrid, 28. - Per a tractar de la triomf de la maniobra per a isolar Govern els dissidents 1 publicar el
situació política 1 de la pròxima el senyor Portela de totes les assls- decret de dissolució, el problem11.
quecampanya electoral, el senyor Azafia tències dels seus consellers. Anem darà resolt.
.
ha convocat el Comitè Nacional del a suposar que el cap del Govern ja
En cas contrari, n!ngu no p~eveu,
Partit d'lzquierda Republicana., a la està isolat ¿Hi haurà força huma- ni en els mateixos sectors de 1 ofenminoria parlamentària 1 les delega- na que ac~nseguelxl esborrar l'ocor- slva contra el senyor Portela, què és
Ch
el que pot ocórrer.
clons provincials a una. reunió que re~ut .
ençà que el senyor . apaEl senyor Maura, Miquel, es frega
tindrà lloc els dies 4 i 6 del Yinent pr1eta dfou
llançat de la presidència les mans de gust en aquestes cirgener,
del Consell pels cedistes, als braços cumstàncles i amb les ambaixades
del qual torna el diminut ministre que la Ceda 11 tramet. No són ~rede Finances amb renúncia absoluta cisament virtuts com la prudència. i
dels elements fets que la particular la sensatesa, les més rellevants que
dignitat personal d'un home seriós exornen el cap conservador republlMadrid, 28. - «El Liberal» d'avui pot suportar? La condemnació de cà Els coqueteigs amb la Ceda als
quals es lliura amb la irreflexió que
s'ocupa de la nota publicada per la les Corts
ustraperlos» i de la acompanya tots els seus actes i paCeda i diu que el més probable és devastació dels
del pafs solemnialment raules, el presenten com un repuque al sen}or Chapaprieta ja no 11 proclamada pel senyor Chapaprieta, bllcà a punt de perdre el que havia
fes falta per a res la Ceda.
l'ha oblidat la Ceda? La mateixa aconseguit després de la seva sortiQue ho pensi bé l'ex-ministre de condemnació llançada als quatre da del Goven1 Provisional de la ReFinances del capital relicte, I des· vents per una nota de la Presidèn- pública: que se'l considerés com un
prés de pensar-ho, faci el que més 11 ela de la República queda ara con- home redimit dels seus passats ersembli. Les Corts quedaran dissoltes vertida en paper ~ullat? L'existèn- rors 1 de les seves lleugereses. El Poa mans de Maura no hi anirà sl
el primer de gener. 1 si algun o al- cia del decret de dissolució consta- der
no és per claudicació vergonyant daguns ministres dimiteixen, n'hi hau- ta t_en acta d?l primer Consell de vant els suprems interessos del pals
rà prou amb dues hores per a subs- Mims tres de 1actual Gabinet 1 les i empenYtlt per la Ceda 1 els seus
tituir-los.
seguretats donades a~ pals pel se- servidors. ¡Que no es faci massa
¿Per què no deixen pas lliure al nyor Portela en ocasiOns reiterades lliuslonsl
Davant de tots aquests problemes,
decret de dissolució? ¿Quina falta i solemnes que l'esmentat decret disels fa el senyor Chapaprieta ni don solutori era la 1·aó fonamental de hom es pregunta: ¿A la vista de tot
Melquíades t.lvarez nl el senyor Mar- l'existència del Govern, es convertl· això el senyor Portela seguirà. gaudint' de la confiança presidencial amb
t!nez de Velasco nl ningú? Amb les rà a la fi en un joc de paraules?
Nosaltres no hi podem creure, des- la qual ha estat distingit? Tota In.
majories de vint províncies 1 les mi- comptada
tot l'absència absoluta resta de coses, sense treure'ls-hl imnories de la resta, tot el Poder és de serietat 1 de lògica de les situa- portàncla, no, són més que :WJeccions polítiques que es vénen suc- tlus, perquè 1argument que s es~rlper al cap d.irigent.
.
. .
meix pels qui tenen una consldecelnt per a desacreditar les 1nst1tu- rable representació a les corts conclons 1 crebantar la nació.
demnades a mort, sols tenen un:\
Perquè succe!s el contrari d'una rèplica: Provar-ho a les eleccions!
dissolució fulminant, el senyor GU Però el que no vol la Ceda nl •a
Robles s'hauria d'empassar tot el que gent amb ella conjurada, é$ anar
ha vingut predicant contra el cap a unes eleccions se~se abans asseMadrid, 28. - Al Congrés fou ob- de l'Estat amb les seves ràbies epl- gurar-se la complic1tat del Pod~r
t púbhc, per a reproduir la victò~1a
jecte de comentaris la darrera nota
del senyor Gil Robles. Els diputats l~ptiques amb les quals ba provoca p!rrica 1 vergonyosa de novembre
1
estupor
1
la
rialla
del
país
desp~és
del 1933. Tota la resta: inventives
agraris que varen acudir aquesta
tarda a la Cambra no amagaven el del ploriqueig de doneta amb què s a- contra la revolució 1 els seus còmcompanyà
per
a
la
sortida
del
mlpllces 1 altres trucs del mateix sis·
seu dlsgut. Tampoc ho dissimulaven
altres destacats membres del partit nis teri de la. Guerra. r' · r- ·t ";' .; tema que no són sinó paraUles per
agrari que actualment no tenen re- ~. ''- : ;..'- e:..~..... ç .r ', • .! "' , ; • I . a fer por a la por.
presentació parlamentària.
El senyor Cervantes deia que dita
bllca sobre l'aplicació del decret de 29
nota fa impossible als agraris tota
de novembre del 1935 relatiu a les conaliança amb la Ceda, car d'establirdicions que han de complir clll patrom
se seria a. costa de la dignitat indiper 11 acomlnc1ar ela obrers.
vidual 1 coHectiva del partit. AsseTitol de sots-secretari de Treball, a fagurava que en aquesta actitud es
vor del senyor Alfons Mufioz de Dlego.
trobaven els diputats senyors Tabo:lIdem de Sanitat, a favor del senyor
da, Rodríguez de Vigur1 i altres.
VIcenç Alvarez I Rodrlguez V1llam1l.

republlcans d'esquerra 1 que han
començat les negociacions per tal
de fixar els punts concrets de l'allança electoral amb els socialistes.
Els senyors Sànchez Roman, Martinez Barrio i Albornoz oonfien que
aquesta aliança serà aviat un fet.
Nombrosos diputats socialistes amb
els quals s'han entrevistat els periodistes s'han expressat en els mateixos termes, i tots ells han mani!estat que es tan disposats a tots els
sacriflcis per tal d'aconseguir l'allança. Amb tan bons propòsits per
ambdues Parts COnfien els elements
diri!ents dels partits que han de
pactar que l'aliança no pot deixar
d'ésser un fet, puix que anar deslllgats a les eleccions seria un suïcidi.

RESTAURANT
BARCELONA

El CONSEll NACIONAL DE
«IZQUIERDA REPUBLICANA)>

Al lloc D'Ell UN ALTRE

DE PABLO I GIL ROBLES
CONTENTS I ENTESOS ELS AGRARIS ESTAN DISGUSTATS AMB LA CEDA
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Madrid, 28. - A la Presidència del
Consell han facllltat a la Premsa l'lndex deia decrets firmats per s. E., algum dels quals són:
PRESIDENCIA: Autoritzant al Pres!·
1
dent del Consell de ministres per a presentar a la DiputaCió permanent de les
Corts un proJecte de decret-llei flxnnt
!e" forces navals per al 1936.
MARINA: Disposant que el contraalmirall senyor Lluls Pascual del PovU
quedi en slt\mcló de dlsponlble forçóe.
Madrid, 28. - Aquest maU, d'onze
Autoritzant per a adquirir per gestió
· a. una, es reuniren al domicili d'Iz. directa al ministre do Marina, 2.503
equips
complets de màscares contra gaqulerda Republicana els encarregats
amb un Import tomi de pessetes
de verificar l'acoblament de candi- sos,
3!)1.753'75.

AVUI S'H ACElEBRAT LA PRIMERAREUNIO DE LA CONJUNCIO REPUBLICANO- SOCIAliSTA

datures en la conjunció republicanosoc1allsta. Assistiren els senyors
Amos Salvador, Bernardo Giner de
los Rlos, Antoni Sacristan Colàs,
Cordero 1 Vidarte.
Els reunits celebraren un cam1
d'impressions en el curs delq ual
es posaren de manifest per part
d'uns 1 altres els bons propòsits que
existeix per a arribar el més aviat
possible en un acord definitiu.
S'adoptà la declsió de silenciar absolutament el contingut de les dellberaclons fins que aquestes quedin
acabades. Aleshores 1 de t.omú acord
els delegats republlcan, 1 socialistes
facilitaran una nota ofit'losa, en la
qual es donarà compte de la tramitació i resultat de les diverses conferències que es verifiquin.
La. pròxima retmió tindrà lloc en
la tarda del pròxim diHtms, 1 existeix la Jmpressló que en el curs de
Ja setmana vinent, probablement a
la seva meitat, quedaran acabats els
treballs 1 es faran públiques les bases, condicions i acoblaments de les
candidatures coallgades.

,
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ENTREELS DECRETSQUE HA
SIGNAT S. E. N'HI HA SOBRE
NOMENAMENTS DE CARRECS
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Madrid, 28. - Als salons de I&
Cambra de Comerç es celebrà la
Junta general de les entitats d'autotransport d'Espanya en la qual assísU delegats de gairebé totes les provincles d'Espanya.
La mesa presidencial estava integrada pel president de la Federació
d'Industrials d'Autotransports de Catalunya senyor Josep Manzanares i
els membres del Comitè Central senyor Eustaqui Castafiares, de la Solidaritat de Patrons Transportistes
d'Espanya; senyor Justinià Rodríguez, de GalleJa; senyor Gabriel
Magnet, representant de Catalunya;
senyor Antoni Urruzola, president
de l'Agrupació de Transportistes de
NaviUTa, i senyor Jull Tomàs, d&
Renteria, secretari de l'assemblea 1
del Cotnltè Central.
En primer lloc es designà els senyors Fortea i Portas per a escrutadors dels poders dels delegats.
Fou objecte d'una llarga diScussió
el t-ema relatiu a la circUlació per
carretera. Foren nombrosos els delegats que intervingueren i oferiren
solucions per a aquest problema. Dlversos assembleistes, entre ells el
senyor Izqulerdo, de Madrid, exposaren la. necessitat que es derogués
l'actual codi de circulació. Després
el representant de Saragossa, senyor Orado, manifesta que es veu
en la necessitat de presentar un vot
de censura per al Comitè per entendre les entltlts que representa que
les gestions del cLat Comitè no
han estat d'acorè amb els interessos
que defensen. Es mani!esta partidari de la derogació de les mesures legislatives contràries als interessos
dei transport, però en cap cas d&
1 ajornament o suspensió.
A continuació intervenen altres
delegats els qual3 també exposen els
seus criteris, 1 advoquen uns per la
derogació i altres per l'ajomament.
També es pronuncien en pro 1 en
contra del vot de censura presentat.
Se suspèn la sessió per tal de continuar-la. més tard.

DILLUNS ES VEURALA VISTA
DE LA CAUSA CONTRA lES
MILICIESSOCIALISTES
Madrid, 28. - El dllluns, din 30 se celebrarà la vista de la causa contra les
mU1cies socialistes, al saló d'actes de la
Presó Model.
En l'lntorme tiscal es demanen penes
que osc!Hen entre 2 1 20 anys per a mtg
centenar d'encartats.
Com a defensors f iguren més de 30
lletrats.
Actuarà de President el general de
Divisió senyor Pefia, de ponent l'auditor
de brigada senyor Antoni Izqulerdo, de
fiscal el senyor Cayo Ortega, 1 com a
jutge, el t inent coronel senyor Jlméuez
F!gueras.
L'advocat senyor Emili Jesús V!Unlba,
en nom de diversos lletrat& defensors ha
visitat aquest mat! el ministre de la
Guerra per a soHlcltar que la causa no
se celebri en el lloc abans Indicat per
ésser insuficient, no sols per al públic,
sinó per als defensors que han d'actuar,
donat el seu crescut nombre.

CONTINUEN ELS DESNONAMENTS DE CONREADORS

Madrid, 28. - El ministre d'Agricultura ha dit, aquesta tarda, als
periodistes:
-He retut diverses denúncies. La
més important, del diputat senyor
Madariaga, 1 d'altres nacionalistes
bascos, sobre la Intenció que els pr\).
pietaris de finques rústiques desnonin en massa t..ls arrendataris sense
tenir en compt~ les circumstàncies
de temps, ja .ue el seu treball ~
les finques és transmet de pares &
fills, en molts casos. de prop de
cent anys. Els diputats exposen la
Idem de Just!cla a favor del senyor Ial- necessita
d'adortar mesure& o algun
dor Medina.
Idcm de delegat especial dels ser\'ela procediment legal que impedeixi asocials de Catalunya, 11 fa\'or del senyor quests desnona:nents de persones ¡;ue
Llufs Valer! 1 Valer!.
tenen llurs mitjans de vida en aquestes finques.

GOVERNACIO : Nomenant cap superior de policia go\'ernatlva de Madrid, el
comlssart de Primera classe del Cos d'In\'cstlgactó 1 Vlgllb.ncia, senyor Francesc
FernAndez Prado.
Idem Colllls8arl General del cos d'In·
vestl¡acló I V!gUb.ncla per als afers d'in•
vestlgacló crtmlnal a tot el territori espanyol, amb restdêncla a Madrid, al Co·
ml8aarl de primera classe, senyor Anto·
nl Lino Pérez Gonzàlez.
Idem lttem per als a.ssumptu socials
a tot el territori espanyol, també amb
residència a Madrid, al Comissart de primera classe, eenyor Julià Cefefla.
Idem ldem, per als 6ervels d'InvestigaCió, antecedents 1 reclamacions a tot
el territori e5panyol, nl senyor VIctorià
Mora.
34 titola de Governadors civils de dl·
nrees Provfnoies, els noms dels quala ja
foren PUblicats oportunament en ésser
aprovata en Consell de ministres.
TREBALL Obrint una 1n1'onnacló p\1·
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UItim a Hora MES INFORMACIO DE L~ESTRANGER
6~s~~c~~~c~~~aNa~~~~:~is~ Vlol A!~tmaEnya manxuritzar
es P~ 1s . stats del Bàltic?

LES GARANTIES EN MARXA HA TORNAT DE MADRID El GOVERNADOR, QUE HA EX- ORDRE DE DETENCIO CONTRA
su~~~o~·~· a~t:e d·~u~~:~~o~.~~ PUCAT LES GESTIONS QUE HA FET --- El SENYOR
NARGIS MOliNS
Pel fiscal de guàrdia ha estat de~in
q~:~t~~~~\!~ ad~t~~~n~en~l :~ ESCALES DIU QUE El PROBLEMA D'EXHIBICIO DE lA nunciat
nyors Gordon Ordàs i Valera.
el llibre «U. H. P. La insurrecció proletària d'Astúries» del
fe~q~~:;~~~~~
eJn~ ~!~~t~~~os~ BANDERA CATALANA... NO ES PROBLEMA --- El GO- qual és autor el conegut periocló del Govern, solament poden audista Nards Molins ! Fàbrega.
torittar-se
públics
que VERN GENERAL RECONEIX ARA LA UTILITAT DEL TRIBUNAL
La denúncia és per suposades ins'hflgln
de aquells
celebraractes
en llocs
tancats.
júries a l'autoritat 1 excitació a la «QUE s'HA m 1QuE cAL
sedició.
S'AJUPIRA PORTELA ALS Ahir nl maU, amb l'exprésDEtornàCASSACIO
Aquest sumar! ha correspost al FER PER A LA CUlTURA DEL
igual 1 no s'hi veu una solució lm- Jutjat núm. 3 1 serà tramitat pel
de
Madrid,
el
Governador
general
de
mediata. Vaig dir al rn!n!stre que procediment d'Urgència.
ACORDS DE LA MAJORIA? Catalunya, senyor Félix Escales. A cal
saber si torna o no torna a casa
POBLE»
Ha. estat donada. ordre a la poll0

Madrid 28. - «El Sol» en la seva.
!nformaci'ó pol!tlca. diu:
I<Ayer una personal!dad conocedora drl pensam1cnto del Sr. Portela,
hablnndo de la actual situación poJit!ca, decia: no o!Víden ·Vds. que f:l
Sr. Portela preside un Gobierno heterogéneo y qu2 si en este problema.
o en cua:quler otro se encuentra con
un acuerdo en pleno Consejo de ministros pudiera muy bien l!mitarse a
cumplimenlarlo, dejando a salvo su
propio criter!o, en lugar de prec!pitar un conflicte pol!tioo que seria
desde luego delicadfsimo 'de resolver
en estos momentos.»

El DIA 16 DE GENER ES VEURA Al TRIBUNAL DE GARANTIES El RECURS DEL SENYOR MARTINEI DOMINGO
Madrid, 28. - El senyor Sbert, que es
troba a Madrid, ba estat preguntat pels
periodistes sobre els motius del seu viatge a la capital de la República.
El senyor Sbert ba c11t que bavla vingut per tal d'assistir a la reunió de la
Junta Administrativa del Tribunal de
Garanties a tl dc tractar atere admlnlat ratlus 1 d'ordre Interior.
Els periodistes 11 ban preguntat després sobre la data que se celebrarà la
vlata del recurs d'Inconstitucionalitat
presentat pel senyor Martínez DQmlngo
en la seva qualitat de President del Parlament català 1 ba respost que tlndrA
lloc el dia 16 de gener vinent.
Respecte 111 defensor de la constitucionalitat ba dit que no sap qui s'encarregarà d'això Ja que encara no està d<'slg·
nat, però que en tot cas el designarà la
Diputació Permanent de les Corts.
Ha estat preguntat després sobre el
probable tall que emetrà el Tribunal en
aquest recurs i el senyor Sbert ha contestat que no podia dir res sobre el particular, Ja que atxò podria Eembllll' una
coacció per al Tribunal.

l'estació fou rebut per les autoritats,
• gestors de la Generalitat 1 funcionaris. El governador accidental, seyor
Duran i Ventosa, traspassà al ~nyor
~ales el despatx de la PresJdènCla.
.
Al rrugdla, el senyor Escales re':>é
els periodistes .1 els digué que tema
n:olta satisfru;c1ó de veure1s. <Els reporters no s ho cregueren).
Els Informadors feren remarcar
al senyor Escales, que almenys ell
no fa com el s:nyor Duran i Ventosa,
que ha. fet d «accidental» aquests
dies, que, en fer ~anifestacions que
després no 11 pla1en ot·denava a la
censura que eliminés les galerades.
Després el senyor Escales explicà
les gestions que ha portat a terme
a Madrid, que han estat - segons
ell - purament d'afers adrn.ln!stratius, puix que de política no en fap
res.
La prlnc!pal funció del meu viatge,
afeg! el senyor Escales, ha estat d'ordre econòmic i administratiu, per tal
que, sigui quin sigUi el partit que es
faci càrrec de la Generalitat 1 vingUi a rellevar-me, trobi l'economia
en ordre. Per això he tingut Interès
a assegurar la. vida administrativa
de la casa. 1 he gestionat Ja continliltat dels pressupostos, sobre els quals
serà prese11tat al Consell de ministres un projecte de decret.
Un altre assumpte a tractar - a.feg1 - era el de la. Contribució territorial, que seguia. cobrant-se a la
Generalitat. Una. Comissió mixta,
amb representació de la Generalitat
1 de l'Estat, que per cert acab~ el 6
de novembre, va fer una. liqUidació.
Com sigui que aquesta no fou aprovada, he interessat una ràpida solució a tot ple¡at ja. que d ella depenen les dotacions dels serveis qt:e es
traspassin. El Ministre d'Hisenda
m'ha donat, en principi, la seva conformitat.
Un tema que m'ba preocupat en
gran manera és el referent a. la recaptació de Contribucions. Això està

nostra... Però jo dic que no hl veig
solució per ara.
I res més de Madi·Id. No em pregunteu coses de caràcter polltic, perquè ja sabeu que jo no en sé.
Destacà després el senyor ES<'ales
que hi ha una funció que no s'ha.
tingut en compte 1 que li mereix una
especial atenció.
-Es tracta - digué - que ac1 t enim dues organitzacions importants.
La Comissió Jurldica Assessora 1 el
Tribunal de Cassació de Catalunya
i alguns dels acords que prenem en
Consell, haurien d'ésser consultats
a algun d'ac¡uests organismes, tal
com ho fa el Govern de Madrid al
Consell d'Estat. Hi ha per exemple
un concurs de secretaris judicials,
que no està. prou clar. H1 ha confusions que seran necessàries portar
al Tribunal de Cassació.
-I parlant d'un tenne poU tic.. , començà un periodista.
-Us demano que no em parleu
de temes poiJtlcs..., però vaja, dieu.
- Doncs, es tracta de saber com
està el problema d'exhlt!c!ó de la.
bandera catalana.
-No hl ha problema -acsegurà el
governador.
-Repareu que n'ha parlat fins el
delegat d'Ordre Públic a Catalunya.
-Ja veureu com no hi ha problema.
-Es que ja n'bl ha hagut 1...
-Res, res. No hl bn problrma.
S'ha de seguir el mateix criteri que
han seguit els meus antecessors 1
que segueixen els militars. Donar
permis per exhibir banderes catalanes, sempre que hi hagi la. bandera
republicana 1 que no representi una
ofensa per a Espanya. No hi ha problema... , no hi ha problema.
I a!x1 s'acabà la conversa dels periodistes 1 el governador. El senyor
Escales els acomiadà plenament sa1.1sfet d'haver-los convençut (?) l se
n'anà al seu despatx amb l'actitud
del que ha resolt un greu problema.

ela per a la detenció de l'autor de
l'esmentat llibre.

DETENCIO D'UN ESTAFADOR
Havia figurat en l'estafada
a la senyora Villapadierna
Els agents :;enyors Gómez 1 Co-

ronada, de la Brigada. d'investigació
criminal, veieren a l'interior del
Banc d 'Espanya un Individu que s'a.
P<lderava d'Un feix d'impresos, dels
que s'utilitzen per a. l'ingrés de valors en metàH!c, 1 com que els va
infondre sospites l'actitud del desconegut, fou portat a les oficines de
la Brigada de Policia, on en ésser
escorcollat se li ocuparen documents
que demostren que tractava de cometre una Important estafa.
El detingut es diu J osep Gallarda
Escudero, de 42 anys, que ja estigué complicat en l'estafa de més d'un
milió de pessetes a la comtessa de
Villapadierna, 1 actualment es trobava reclamat per diversos jutjats
d'Espanya per delictes d 'estafa..
Entre els documents trobats f1.
gura un xec contra el Banc de Biscala. amb ia signatura Caralt, al seu
nom, i per Import de 150.000 pessetes i un taló del mateix Banc en ci
qual es simula haver ingressat valors 1 documents per valor de 500.000
pessetes.
Fetes les degudes comprovacions
a la casa Caralt 1 Pérez, s, A., s'ha
comprovat que la signatura és falsa
1 que el detingut tractava de cometre una estafada.
Aquesta. tarda, j unt amb tots els
documents ha estat posat a disposició del jutjat de guàrdia, el qual
al mateix temps ho farà amb la resta dels jutjats que el tenen reclamat.

Les visites a la tomba de Macià

PORTELA ANUNCIA UNA CONdretes tendrla la. constitució d'un
gabinet Chapaprieta de composició
FERENCIA AMB S. E.
PESTAÑ·A S'HUREVISTA AMB molt
semblant al que actualment
presideix el senyor Portela ValladaMadrid, 28. - Després de dos EL COMITE EXECUTIU DEl res.
quarts de cinc, el senyor Portela
Valladares sortí de l'hotel on s'esPARTIT SOCIALISTA
tatja i fou a donar un passeig per
«YA» FA CABALES SOBRE El
Chamartln. A les cinc arribà a la
Madrid, 28. - El Uder del partit
Presidència el senyor Portela Valia- sindicalista espanyol, Angel Pestafia,
DECRET DE DISSOLUCIO
dares.
ba celebrat aquesta tarda una en-

Ahir, la tomba. de Francesc Macià
també es veié molt concorreguda per
ciutadans que han volgut homenatjar el record del que fou President
de la. Generalitat recobrada.
Entre els visitants podem anotar
el cap de la minoria parlamentàl'ia,
del Congrés, senyor Santaló, el qual
dJposità un magn!fic ramell de nors.
També anà a la tomba l'aviador,
senyor Canudas.

tre\'iSta amb el Comitè Executiu del
Partit socialista per a fixar els punts
concrets per tal d'entrar en la coa.l!ció rcpubl!cano-soc!alista, amb vistes a la pròxima lluita electoral.
En l'entrevista es tractà de les
forces amb què compta el partit
smdicalista. que dirigeix el senyor
Pestaña, i aquest donà compte de
la Importància de les orga.rítzacions
del seu partit a Astúrie&, Ar¡¡gó,
Catalunya, Andalusia, València 1 altres regions.

Santaló a Barcelona

El cap del Go\'ern s'estranyà de la
presència dels periodistes, als quals
digué que venia de donar un passeig per Chamartin. Afegi que no
tenia cap noticia que comunicar 1
que, per descomptat no creia que
ocorregués res.
Un periodista U preguntà si visitaria aquesta nit S. E. el President
de la República, 1 el senyor Portela
Valladares contestà afirmativament,
i afeg1 que sotmetrà a la signatura
i aprovació del President alguns decrets. Aprofitarà l'ocasió per a informar-lo de la situació política.
Moments després arribà al Palau
de la Castellana el ministre d'H!senda, senyor Chapapnt>ta, el qual,
de passada, conferencià amb el senyot· Portela Valladares sense fer
cap manUestació als periodistes.

L'Aveu~

Obrer Català

(Adherit a Esque.-,_ Republicana do Catalunya)
PLAÇA DEL COMERÇ, 3
El t1ia. Primer de gener del 1936
a les cinc de la tarda, amb motiu d'un festival benèfic, es celebraran els següents actes:
El conegut excè11tric ballar!
WILL FREGMAN

executR.rà les sevoo clàssiques
danses
Els elements que o. cont!nuacló
detallem pertanyents a la
Penya Cortines
seran acompanyats al pjano pel
mestre
RAMON PUIG
els quals ens delectaran amb
un extens 1 varia¡, repertori:
VICENÇ JORDA <tenor), ENRIC BOGUNYA
(bariton),
JAUME JORDA (tenor), ANTONI CABANES (barfton)
Recital d 'escollides poesies a
càrrec dels exceHents rapsodes
HERMINIA BORRAS I F. VILA ! COSTA
ESBART DANSAIRE GERMA·
NOR amb les seves tfpiques
danses.
El cor .lnlantll Les Gavlncos de
la Ban:eloneta interpretarà algunes de les seves cançons.

«El DEBATE» RECOMANA
QUE NO S'EXASPERI LES
DRETES
Madrid, 28. - «..!:1 Debate» diu que
el Govern compta amb el decret de
dissolució, però sense l'opinió.
«¿Se va a proceder de aba.jo arnba, desde la .Be al Parlamento, desde la voluntad general hacia el Poder
leg!s!atlvo? no. Al contrario con el
decreto de dlsoluctón se va a proceder de e.rriba abajo, desde el Gabierno hacla la call'!, desde la voluntad
dominadora t>n el Poder hacia la opinión. Este es el error y no es prec~amente un buen modo de colaborar a la formac!ón de Ja. estructura
de fuerzas a que hemos aludido diversamente. La República tardarà
n:ucho t!empo, y no por culpa nues.
tra, en tener una. izquierda gubernamental de fortaleza. su!iciente. La.
lógica exige pues no despreciar nl
exasperar a las fuerzas de derechas
y dejar que la .econstrucc!ón de las
fuerzas de centro se haga espontanearuente, fuera de le. d!rección del
Poder.»

En què quedem?

Madrid, 28. - El diari «Ya» diu
que la divisió del Govern és ja un
fet 1 que, en aquesta confusió, dos
ministres han visitat el cap més fort
de l'oposició, el qual representa la
hostilitat més dura contra el Govern,
per tal de negociejar unions que suposarien la negació de la situació
actual, de trencament 1 de separació
absoluta entre el Govern 1 el cap de
la CEDA.
En qualsevol pais no mancaria res
més per a determinar fulminantment
la criSi. A Espanya això es pot fer
sense immediates conseqüències, pe.
rò tot té una fl natural 1 el final
d'aquesta situació absurda que crea
l produeix el que els ministres s·entengmn fora del Govern 1 a espatlles del seu cap, amb el de l'oposició,
està fixat en la data del dllluns 1 d'a.
ci ja no pot passar.
El mateix periòdic, en un altre
solt, diu que el Consell no s'ba avançat pet' l'absència del ministre d'Estat.
Després de les declaracions del
senyor Portela, les posicions estan
perfectament dibUixades. El dilema
és que Portela es sotmeti a les precnSions d'uns altres ministres o bé
que es mantingui en el seu criteri
de no acceptar aliances electorals,
i quedi declarat ofjc!alment en disparitat amb el Consell. En aquest cas
la decisió dels ministres ha estat ja
presa.
Hi ha. qui dubta sobre les finalitats que això podria determinar.
S'apunta la possibilitat que Portela
reconstituïs el GQvern, però això
sembla descartat per desvirtuar el
sentit que es volgué donar a la solució de la darrera crisi.
Creu el periòdic que la nota de la
Ceda assenyala un terme a la possible aliança. Una vegada publicat
el decret de dissolució, ja no serà
POSSible.
La situació és expectant 1 demà
passat es sabrà qui és el que gua.
nya. El decret de dissolució pot desvair-se, retardar-se o caure a mans
diferents d'aquelles per a les quals
havia estat preparat.

Madrid, 28.-Anlt menjaren junts
al palau de l'ex-duc d'Alba. l'amo de
la casa i els senyors Gil Robles i
Calvo Sotelo. Durant l'àpat, segons
sembla, es va parlar lalrgament de
poiJtica. El tema concret de la conde ministres
versa fou el panorama electoral. Res Conferència
no tindria d'estrany que els senyors
Madrid,
29
<1'30).
- Aquesta tarGil Robles 1 Calvo Sotelo poguessin
coincidir a apreciar els avantatges da quan el senyor Chapaprieta ha
que per a una coalició de forces de estat a la Presidència, acabava de
conferenciar amb d ministre d'Agricultura, senyor De Pablo Blanco
1 el senyor Alfred Martínez, i ha
anat a comunicar al senyor Portela
el resultat de les seves conferències.

VOLEU COMPRAR BE?

HOTEL DE

VENT AS
Pelai, 8

VOLEU VENDRE BE?

HO
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- -= '-
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Els Consells de demà
Madrid, 29 (1'30). - El dilluns
se celebrarà Consell dc ministres a
Palau. En aquest Consell no ocurrirà
cap esdevrniment. A la tarda se celebrarà un d'ordinari a la Presidmcia en el qual es tractar6 de la
qüestió de les aliances electorals, 1
els m!nlstres mantindran el mateix
criteri da.yant el senyor Portela.

Governatius alliberats
Anit quedaren alliberats quatre
dels presos governatius que portaven d.tversos mesos a la presó CelIular.

Anit, tal com estava anunciat. al
Casal Gracienc Nacionalista Ret>ubl!cà d'Esquerra, tingué lloc In conferència a càrrec del prestigiós e<c·
rector de la Universitat i diputat al
Parlament català doctor J aume Serra Hunter, el qual desenvolupà <'1
suggestiu tema: «Qué s'ha fet i què
cal fer per la cultura del poble».
La grandiosa sala d'actes del casal apareixia plena de gom a. gom
i l'entusiasme que regnava per a
sentir l'orador era extraordinari.
El docte orador Inicià. el seu magnlfic parlament historiant com t.s
formà. la consciència nacional de
Catalunya I la seva Interpretació
en els ideals de la nova democràcia.
El conferenciant posà de relleu a.
continuació tot el que s'havia !et
en l'adveniment de la República 1
durant el primer bienn. en matèria.
de cultura popular.
L'ex-rector de la Universitat de
Barcelona. assenyalà a grans trets
les directrius <rue cal seguir en una
nova. etapa, que s'ha de considerar
Immediata, per tal de prosseguir la
grau obra. fonamentalment acusada
en els aspectes social 1 nacional
Destacà els greuges que ha produït
la poiJtica de dretes durant aquests
darrers temps pel que fa també referència en el seu o:rdr,. cultural. El
doctor Serra Hunter acabà la. se~;\
bella peroració exterioritzant el s¿·¡
optimisme per l'esdevenidor. Prova
d'això - digué - són tots aquells
moments en què el poble s'ha pogut manifestar, amb aquella fe i
entusiasme que encoratgen el triomf
més falaguer.
Grans aplaudiments coronaren
les darreres paraule;, de l'orador.

JAUME AIGUADER Al LOCAL
DE LA JOVENTUT «lA FALÇ»
L'ex-alcalde de Barcelona 1 diputat a Corts senyor Jaume Aiguader
donà ahir al vespre la. conferència
que s'havia anunciat sota el tema
«Nacionalisme i esquerrisme».
Feta la. presentació pe! senyor Enric Fontbernat, l'orador digué que
cal tornar als propòsits del 14 d'A·
br!l I parlar de nacionalisme 1 obrerisme, que són el:; dos principis q;te
han inspirat les doctrines de l'Esquerra.
El pagès s'oposa al coHectlv!sm~
del treball, però no a. la coHect!vttzació de la producció, car el treballador català. veu en el sindicat l'òrgan que li defensa els seus fruits.
Per això cal fer veure al pagès que
no ha de renunciar a la democràcia
i cal donar-li una íorça autèntica
dintre del sistema democràtic. L'obrer català és sindicalista 1 el que
cal és canalitzar aquest s!ndic<l-

En l'exprés de Madrid arribà ahlr
a la nostra ciutat el cap de la minoria d'Esquerra ! ex-ministre, senyor
l!sme.
Santaló.
El d1a que el Sindicalisme estlgnl
organitzat serà. una força econòmic.\
Acte polític per a avui
considerable. Per això hem d'esguar·
Avui, diumenge, al Teatre Victò- dar atent.a.ment les evolucions del
ria, el Comitè del Front Nacional sindicalisme, car haurà de tenir dinCatalà Proletari, celebrarà un rni- tre un temps una Influència notable en la vida del nostre pafs.
t!ng d'afirmació.
El doctor Aiguader fou molt aplaa
Parlaran Domènec Ramon, Joan
Segura, Frances~ Montanyà, Aurea dit en acabar la seva conferènc!'l.
El
públic, que havia omplert del tot;
Seguf, Joan Alsina, Francesc Martiel local, l'havia seguit amb un11.
nes 1 Ramon Duran. Aquest últim atenció
constant en la seva exposipresidirà.
ció raonada 1 mteresant.

Centre

Ju r í d i e o-Ad m i n i s t r a t i u

Director: ANTONI OLIVARES IZQUIERDO
Gestor Juridico-administratiu
Gestió juridico-adm!n!strativa de tota mena - Defensa. a tots els Jutjats
Municipals i d'Instrucció - Tramitació de DIVORCIS - Legalització de
Fn.I.S - Embargaments - Desnonaments - Revisió de LLOGUERS Compra, venda i administració de FINQUES
Oficines: Consell de Cent, 254, pral - Telèfon 23365
Despatx: de tres a. vult
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Provençals

Servei d'engreix
PupiHatge econòmic - Estació do benzina, petroli 1 benzol
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Mallorca, 515
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[om~ra D'auto~ vell~ 1er a ferro vell

Ho afirma una l.n~ormació russa, la qual afegeix
que Alemanya te Ja, a favor seu, algun dels Governs per a dominar aquella mar

Moscou, 28. - El periòdic «Lenin·
gradskaia Prawda» s'ocupa de les
activitats alemanyes a Estònia i declara enèrgicament que han d'ésse:
molt vigilades per la. U. R. S. S.
Diu que actualment es troben a
Estònia diverses missions militars alemanyes diSfressades com a expedicions cientif!ques o culturals.
Crida l'atenció sobre certs treballs
que es porten a cap a la frontera
russa-estoniana dirigits per uns suposats geòlegs alemanys, segons els
quals es dediquen a la recerca de
jaciment$ petrollfers a tot el llarg
de la frontera, quan a judici de l'esmentat periòdic, el que fan en realitat és dirigir uns importants treballs de fortU!cació.
El «Leningraska!a Prawda» recorda el viatge efect uat recentment a
Estònia pel ministre alemany de Ja
Guerra, general von Blomberg, 1 Ja
visita que efectuà una esquadra alemanya als ports d'Estònia.
Segueix dient que uns tècnics militars alemanys han efectuat recent;..
ment detingudes inspeccions 1 sondeigs a les illes Dago l Oesel, 1 ban
arribat a un acor~ amb el Govern
de Reval per tal d'habilitar-les com
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La situació a la Mediterrània
GRECIA, IUGOSLAVIA I
TURQUIA DEIXARAN FElt
BASES NAVALS ALS ANGLESOS
Londres, 28. - El cot·responsal del
«Morning Post» publica aquest mati
una interessant informació relativa.
a la consulta feta per Anglaterra a
les potències mediterrànies arran
de l'actitud a. adoptar per aquestes
en el cas que els anglesos fossin
atacats a la Mediterrània.
Segons aquest .lnlormador, les negoc!acjons entre la Gran Bretanya,
per una part, i Grècia, Iugoslàvia 1
Turquia per l'altra, versen gairebé
exclusivament sobre la. important
qüestió de la 111bertat a concedir a
la Gran Bretanya. perquè disposi de
les bases navals de dits països, ja que
cap d'ells no posseeix una flota lmportant.
L'esmentat redactor continua dient

que. respecte T urquia, es tracta de
les antigues b11ses navals d'Esnúrna
'· Estàmbul, que, en la seva. majoria,
foren desmuntades en compliment
de les clàusules del Tractat de Lausana. A aquest respecte, declara e1
corresponsal que Turquia es mostra
ben predisposada 1 solament ba de
deprendre el seu consentiment d'una
rt:v1sló de l'Estatut dels Estrets.
Per a Grècia es tracta dels porta
de Pireo Salòni~ 1 Cret.&, 1 Pt>r a
Iugoslàvia dels seus ports de l'A·
dnàUc 1 de la seva. J..nfluèr.cia prop
de la Petita Entesa.
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EL PORT D'HAIFA CONVERTIT EN BASE NAVAL
Londres, 28. - La Premsa Onlda
Britànica diu saber que Anglaterra
tè el propòsit de convertir el port
d'Ha!fa en una base naval brlt.àni·
ca de caràckr permanent.

LA U. R. S. S. I LES REPU~ La invasió de Xina
BLIQUES SUD-AMERICANES
del Nord
Trencarà les relacions amb
els Soviets, l'Uruguai?

Montevideo, ll8. - La noticia dt>l
dia la constitueix la decisió del G<>vern de trencar les relacions diplomàtiques entre l'Uruguai 1 la U. R.
S. f' . La noticia ja és oficial, per haver-la publicada en una. nota illarada a la premca el Minist.erl de
Relacions Exte.iors.
Han estat lliurats els passapurts
al ministre soviètic a Montevideo,
senyor Alexandre Nikin.
Sobre els mòbils que hagin pogut
!ndwr el Govern de Montevideo a
adoptar aquesta actitud, es declara
que ha estat motivada pels resultats
d'una enquesta oficial, portada a cap
minuciosament, sobre les activitats
sospitoses que desenvolupava la Legació sovièUca, relacionades amb tol
movll'llent comunista, no sols a l'Uruguai, sl· '5 a tot el continent sudamericà.
Al'ran de la recent revolució comunista esclatada al Brasil, el Govern de l'Uruguai rebé, per via diplomà.ticll, interes.sans comunicacions
del Govern de R!o de Janeiro sobre
l'intima relació existent entre aquell
moviment subversiu i certes ordres
rebudes de determinat centre de
propaganda comunista existent a
Montevideo.
La policia de l'Uruguai es posà
immediatament en moviment 1 va
poder comprovar l'existència de tal
centre, 1 s'assabentà, a més, que ell
estava !nStaHat a la pròpia Legació
Soviètica.
UN FRONT ANTICOl\1UNISTA ENTRE ARGENTINA, URUGUAI I BRASIL
Rlo de Janeiro, 28. - La premsa
comenta elogiosament la. decisió del
Govern de l'Uruguai de trencar les
relacions diplomàtiques amb la u.
R.

s. s.

cA Noite» remarca la cooperaeíó
perfecta que hi ha entre l'Argentina, el Brasil i l'Uruguai en la lluita
contra el comunisn1e, que tracta
d'arrelar i estendre's a tot el continent sud-americà.

LOPEZ CONTRERAS VOL FERSE PRESIDENT DE VENEZUELA
Caracas, 28. - Encara no s'ha fixat
la data per a la cdebracló de les
elecci~

presidencial!;, PtU" be que
VICTOR SAMARINI
és cre..:nça general que el Congrés
reunirà el dia 31 per a la desigNàpols, 294
BARCELONA
Telèfon 52688 es
unció del nou president. L'opinió
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
general ~s que sem designru l'actual
pres1deot pro>islcr.al general López
C'o0ntrenos.
•
Es considera que el Congrés tinVlNS DE TOTES MENES. LICORS I XAMPANYS DE MARCA
dria un gran encert si elf.'gis preS1Dipòsit de cervesa de la fàbrica MORITZ, S. A.
dent el general Eleazar López OmMas pons, 16
BARCELONA
Telèfon 71141 trems que està. guanyant enorme popularitat en totel pals, gràcies a la
DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
lenta, però segura tasca. que ve realitzant des del primer dia que fou
elevat a la. més alta magistratura
del pals amb caràcter prO\islOnal.
Aparells fotogrAfies - Cinemes - PeHicules - Pathè
Ha emprès ja l'obra d'anar deslent
monopolis 1 privilegis creats a VeneBaby - Discos fonogràfics - Joies de veritable ocasió
Zt<ela en els 26 anys de dictadura
AQUESTA CASA NO TE SUCURSALS
¡ en molts pocs dies ha lnH~ltlt enorSant Pau, 35
Telèfon 15425
BARCELONA mes sumes per a obres públiques, aDESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS BON ANY NOU
juda. de l'agricultura, etc.

A

a base naval per a l'esquadr
manya del Bàltic.
a aieAfegeix que misteriosos avi
hidroavions, evidentment al~~. I
han efectuat exercicis d'ate~~s.
1
estacionament a diversos ll
tratèg!cs de la frontera
e3niana, mentre que els hidroav~to.
alemanys han efectuat idèntl Oil3
proves a la. costa. d'Estònia
que,
El mateix periòdic sosté i•anrm
cló que Alemanya aspira a erigir a.
en la dominadora absoluta del :
13
tic, com ~ec~ntment han denunciat j
guns per1òd1cs suecs 1 noruecs. 8
L'última part de la informació d
I<Lenlngraska!a Prawda» fa refer~.1
cia al suposat control, molt vast, qu
els capitals a lemanys exerce1xen
bre l'economia d'Estònia.. especialment sobre les indústries de guerra
! les construccions navals 1 aeronàutiques, per a treure'n la conclusió
que Alemanya pretén fer d'Estònt&
el que el Japó ha fet de la Manxü.
ria, i que Igualment com aquest Paia
es proposa fer poc a poc amb Xina,
considera l'esmentat periòdic que
Alemanya tractarà. de fer, un a Ull,
amb tots els països bàltics.

LA POLICIA D'HOP.EI A
LES ORDRES D'OFICIALS
JAPONESOS
Pequin, 28. - El Govern d'Hopei
ha decidit transrormar la millcia
especial de la. zona desmilitaritzada
en un Cos d'Exèrcit regular sota el
comandament d'oficials instructors
japonesos.

Atene

Els japonesos paguen e!
ferrocarril de l'Est xinès
Moscou, 28. - Segons una Informació
otlclal, la Unió Soviètica, en execució
del contracte entre el Japó 1 RÍUISia pet
a la compra del ferrocarril de l'E&' de
XIna, ela aovlets ban adqulrlt tios UI
al Japó diverses mercaderies per un \'&•
lor global de 92 milions de rubles I ha
rebu ten metàl:llc altres 24 mlllons.
Els llluramente Japonesos més impor•
tants consistiren en ctment, cables, motors, ta.rlna, tormatge, telx1ts, etc., etc.
Com es recordnrà s'establi en el COll•
tracte que els Japonesos tindrien opció
a pagar l'lnlport del !errocarrll en mer•
cadenes diverses.

Dos-cents mil membres del
Partit Comunista rus han
estat expulsats
EN GRAN PART SON TDOT~
KISTES
Berlin, 28. - Comuniquen de .Mo&
cou a la «Gaceta General d'Alemanya», que mentre els pobles cristians de tot el món celebraven !e&
festes de Nadal, el Comitè central
Executiu del Partit Comunista de
la u. R. s. s. convocà una impo!·
tant sessió de dit organlsiDe•. en .~
qual parlà de la conveniènCia. d
fiançar cada vegada més l& disci·
pl!na dintre del Partit i es comunlà
que en el curs de l'any 1935 ~
estat expulsats del partit un. ~
per cent dels afillats, o sigw
200.000 comunistes 1 membres de le&
joventuts roges.
uoJ
Segons declara la pròpia com . •
CllCló les expulsions afectaren prtn·
,
cipalment
«elements burg esos»• en·•
tre els c¡uals figuren nombrosos ~
tídaris del Uder oposicionista
êJ
Bromstein (Trotzky), que, com t
sabut, es troba refugiat actualm~e
a Noruega, 1 molts altres que
Censen l'actitud de Zinovief.

La U. R. S. S. té nou-cen~s
quaranta mil soldats en actiU
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PODRIA MOBILITZAR· NE DEU
MILIONS
t una
Mos~u. 2:1. • • ::>ba pubJCll l'E
estndistica olleta! :;egons la. qu~l cxf}rc!t actius dels soviets s el e\ a cas
tL~.,lment a 94().00oJ soldats. ~ rn<r
dd guerl'll, la u. n.. s. s. pod ~per
bUit.zar uns 10 milions de soldat::>
rectament. annats i equipats.

El Japó augmenta el pressu
post de guerra
ull

e\

Toqu!L 28. - A !.1 Uleta.
USl
nistre de Marina ba pronun~,aGaDl
disr.urs en el qual demana lll de !&
bra q\.ie l'actual pres.crJpost 1 OS9
Defensa NaciOnal que s"ele\"R n nt.at
milions de yens, s'guï augroe
___,,
en .,7
, mt11ons més.
s'ac~·
Es creença genera~ ~ue
r~ a l'esmentada peüc!o.
:
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ELS . .ESPORTS·

SECRETARIA GENERAL

El CAMPIONAT DE UIGA

D'acord amb el Decret publicat pel Govern de la República amb. ~ata 23 de .. novem?.~e proppassat i donada
de la Generalitat
Butlletl
a la publtc1tat pel
de Catalunya, el 7 de desembre del mes actual ampliant
el termini per 20 dies, o sia fins el dia 8 del proper mes
de gener per a la inclusió 1 rectificació de les llistes del
Cens Electoral vigent i, havent arribat a aquesta Secre•
tana denúncies dïnegulantats comeses d'alguna Ajunta•
ments que al seu degut temps del període no han estat
exposades les llistes del Cens Electoral al públic per el ht
seva deguda comprovació per a la inclusió, rectificació i
exclusió, a questa Secretaria General, fa avinent als militants i si~pa titzants d'Esquerra Republicana de Ciüttlun~a.
la necessitat d e fer la seva comprovació p er si hi figuren i
excloure to ts aquells que d'acord amb lea dï.posiciona
v1gents no hi hagin de figurar, per haver perJut c:l c!rel de
·'
veïns.

La jornada d'avui

INCLUSIONS
Tenen dret a figura r a les llistes del Cena ~lec•oral,
to ts aquells veiu que portin un any de residència al Mun icipi i siguin majors d e 23 an ys o els compleixin Rbr.ma
del dia I de desemb re d el 1936.

DOCUMENTACIO
Totea aquelles inscripcions al Cens electo ral, hauran
d'ésser incloses mitjançant la p resentació d e la documen·
tacio ind1cada en alguns, q ualsevol, d els a partats A S,
•
C. i D.
A - Cèdules 1934 i 19 35.
B - Cartilla m ilitar o n s'hagi p assat la revista anual
l'any 1934 i 1935.
C - E la q ue figurin al P a d ró d e veïns.
D - Els que figurin al Pa dró d e cèdules de l'any
1934 i 1935, i mitjançant certificació acreditativa que
h i figuren.
o· acord amb lea disposicions vigents. tot ciutadà
podrà soli1citar el certificat corresponent a l'Ajuntament,
i en forma g ratuïta.
Per a les inclusions de to ts aquells que oaciHin de 22
a 23 anys, ho podran justificar per mitjà de la cartille mi•
litar, partida de naixement o altre document acred:tatiu.

OFICINES PER A LA COMPROVACIO
INCLUSIO 1 RECTIFICACIO DE LES
LLISTES DEL CENS ELECTORAL
DISTR ICTE I

Oaaal d't...'<IQuerra Republicana del Dte. 1
Esquerra Republicana

Avinyó, U.
St. Miquel, 83,

DISTR I CTE 11

Actuació Valenctanl.sta
Cemre d'Esqu~ra Republicana
Cen~re à'!!:SQuerra RepubJlcana
Esquerra Republicana ò.e Catalunya

Alc1aaa, 6.

Tv.p1o1ea, 27.

CarreW!ra del Port. 601.
Barriada F. Ferrer.

DISTR I CT E 111

Oua.l d'Esquerra ·Rep. cie St. oervasl

PervJ.ndre,

ts•.

DISTR I CTE IV

Centre CataJauiSta d'Esquerra
Esquerra Republicana
Cent.re Repuni!Cl\ Gataa
At.eneu Obm ttepubJI.CÀ
Esquerra Republicana

Rambla de catalunya,
J aume Giralt, t.

e.

DI STR I CT E V

BospttaJ. 110.
Ouàrdta. lf. b1l.
Ferlnnd.lna. 88 1 .o.
DISTR ICTE VI

A ~eu

Obrer d'Esquerra RepuoiiCilna

Provença. 164.

DIS TR ICT E VIl

A ven~

Rcpub.llc& de la Borat!ta
Comitè d'EnUaç de les Esquerres

Constttuclós.. ~·
Carrer de ~ts. Uf.

DISTRICT E VIII

Ft:oend
Casal Graclt!UC Nacionalista d'E, R.
CabEll Nac1uua11Sta Obrer
Ateneu t<t:puoliC& oe Oràcla
Centre d'Es4uerra Republicana
Cemre d't; Hep. ael Vam¡> Q'En Orasot
Germanor vat.auma. RepubHcaua de Gracia.
Centre d'Esqt.erra Rep, de Vallcarca
At~neu

DIS TRICTE IX
Avenç Ubret Uatala
Casal Gal~:ua MIU'Unenc
Celllrtl o t.l.querca t<.epublicana
Atene~.< ttepu0.1ca Federal
Ateneu ttepuolu:a vauua. d Hurta.
CeuLre Rei)U011Cà Vatala Les Caroltnes
At.eneu üatala H.epubilcà Les ttoquetes
CenLrc: à~ ttep 1 U l'eruenu1a c.;. de ¡Arpa
Casal t•'ecter&J del Guma.ràó
Casal d U<¡ueua KepuOJICI:In& Van Baró
Centre Federal d Esquerra ttepubhcana
Casal Nac1onaltsta Sagrerenc
D ISTR ICTE X

Centre <..:ataJa u ll:squerra del VIot
Casat del t'oou: ::>umorrostro
Assoc1ac16 Cultura del Poble Nuu

t>laneta, 15.
Rosselló, 298.
Sta. Agata. 2.
Montmany, 36.
Menelldez Pelayo, 20.
Roger de Flor, 281.

Pla~

COmerç. S.
64.
Vatencla, :J87.
Avm~uda Gaudi., 7t.
Horta. 46
Est.adella <St. Andreu),
Juaquun Valia. lli, 1 er
Muntan.ya, 67.
Av Verge Montserrat, 168.
França, 60,
Bam de la Prosperitat.
Sagrera, 221.
Ro~ent.

Clot, 72.
Somorrostro 17
Taulat. oa. ' '

Rda. St. Pere, 70, pral., lr. • Telèfon 14526
CENS GENERAL - SECRETARIAT D'ESQUERRA
ez:z
EL SEN YtiR PARPA L I LA
REBAIXA D è "JOUS ALS
FUNCI ONARIS M U N I C I•
PAl&
En renr~ ahit al m¡gdia els pe-

PRIJ\IERA DIVISIO

Espanyol-A. Madrid, Jàuregul.
Osasuna-Barcelona, Balaguer.
Madr1d-Ov1edo, Arrtbas.
Atlètic Bilboo-Raclng, Osta16.
BetJ.S-Sevllh~. Igléstas.
Hèrcules-valèncla, Melcon.

Després del

Louis-Uzcudun

No solament es desment la retirada del
basc, sinó que fins i tot es parla d'un
combat revenja entre Paulina i Max Baer

Nova-York. 28. - En ell cercles
espanyols de Nova-York s'assegura
que el boxador Paulina Uzcudun no
SEGON.>\ Dn'ISIO
pensa tomar. per ara, al pais b:lsc nt
Primer crup
Stadium Avilés-Saragossa, Crespo. a Europa 1 que, pel contrari, ea proposa oonttnuar als Estats Unita.
D Corunya-Valladolid, Arrllla¡a.
CeJta-Naclonal, Simon.
Algwu amlca del cToro dels PiSporting-Untó s. Ví¡o, Iturralde.
rineus. ban tractat en va d'ammSeKou maP
car-li una declaraCló categònc& reJúpiW!r-5abadell, Vilalta.
ferent als seus pro~ta per a l'esBadalona-Ba.racaldo, Sanchll 01'- devemdor.
duña..
El qua sembla cert ês que Paullno
lrún-Glrona. Bere.
n ll& declarat encara que lu.IP d&Arenes-DonòstlA, P. OonzA.lez.
c1dit abandonar la bou.
Tercer rrup
Els qw se les aonen cte conèixer
Gimrlàsttc-R. GraMda, Escart1n.
el oasc afirmen d'uoa manera cateElx-Múrola, Soliva,
MalaCltano-Xereç. Hldalgo Medina. ¡òrtca que el temperament de Pau·
Uno no pem1et. creure que ea decLMirandilla-Lle\•ant, R. Alvarè.z.
delxl a ret'rar~ deia rm¡s de combat pel sol fet d'bave. estat batut
abans deJ Umat per un nome tan
extraordinari com Joe Louis, al qu&l
la cnuca ~~SSenyala unammament
coc al veritable campió del món. 1
Partits per a avui
creuen Uzcuàun molt capaç de po-

El CAMPIONAT DE LLIGA
DE CATALUNYA

:.ar-se novament el guants 1 en data
no llunyana.
S aJe¡;ea que aquestes a!lrmaclons
t& vegada es ..roben relacionades
am ' !n notlc!a que cll'cuJa pela med~ ugllistlcs de Nova- York. segon.s
la qt..al s·navia. olert al basc una 1mportat't bossa per a c.e.tebrar un combat amb l'ex-campió mundial Max
Baer, , ue sena at.: re~·euJa del que
ambdós boXadors celebnuen ja ta al·
guns an) s a .Reno tEstat de Nevada I, a la dlstancta àe vmt re~preses,
combat qu tou guanyat per Paulmo.
litres re.narquen que resUlta es·
trauy que - aulmo 11ag1 dei.Xat tor·
nar sol a ú mpuscoa el seu intun
auuc 1 mana¡, r Justo do oyarzabal.
1 ell segueixt a•s Estats Units.
La c1au ttel , 1tsL~1 puQ.rUio J:acU1tar-ll\ l'acabalat l>aso l gran amlc l
actnurador de u, \lUdUD, senyor va1ent111 te gutrre. Però aquest notelt• de Nova-York s'ha tancat en el
me.s abSolut muttsn e referent al par- I
I
tlcular.

PRUJERA DIVJSIO

Manresa-Terrassa., Esteve.
San~ Andreu-Gràcia, Pujol.
Vic-calella, Santullano.
Europa-Horta, Mena!.
Santbol.à-sants, Boanzn.
Martinenc-Granollers, MaUorqui.
SEGONA DIVISIO

Grup Nord
Mollet-FigUeres, Tonljuan.
Malgrat-Sant Cugat, Perla.
Arenys-santjoanenc, Montserrat.
Santfeliuenc-Atlétto Fortpleno.
Calomenca-Manlleu. Oruellea.
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GIRONA

Amb aquest UJotlu es ra ressaltar
qu:! el director d'estadlstica, que él
aquell senyor cereceda de la Ced.a.
que de gestor assiStia a les proceasons 1 s'acompanyava de reproduccions de la Verge santisstma, ha de
tenir una especial debilitat pela
<cg¿rman.s».
En canvi, al Cens hom pot consta~
tar pel gran nombre d'lnstànciea
d'Inclusió, que h1 mancaven gran
nombre de dignes pares de famili&
que tenen, als 'Ulls d'aquesta gent,
la tara d'ésser republicans.
-Avui. al camp de 1a Pedrera, ea
Jugarà el primer partlt de Lliga de
la segona divisió de catalunya, entre el Lleida S. o. I el Tarragona
F. O.
-L'Assoclacló d'Alumnes de l'E.'r
cola del Treball celebrarà a la
del dla 31 una festa del cap d'ant
escolar.
-L'Ateneu de Tarra¡ona també
festejarà el cap d'any català. amb un
llurt ball dc societat.

DEMA, DI LLUNS, SA NTALO PAA·
LARA A TORROELLA DE MON T•
GR I 1·: uL'A UTO NOMISTAI> DE·
DICA UN N UM ERO EXTRAORD I•
70641 • Aribau, I 09 - Barcelona
NARI A LA MEM ORIA DE RI ZAL.
ALTRES NOTES D' INTER ES
Girona, 28. - El proper dilluns, "
Demà (avui) es jugarà la !tnal en-

I

l\u .... '-8.talunya, I u9 • Tl.

. s . il .

DEM~

ECONOMIQUES

tre el Ferencvaros 1 el First men- les nou de la nit, el nostre amic
tre que el Socha.ux h.J !arà amb el senyor Miquel Santaló, diputat a
Corts per nqucsta c1rcumscripcló, doRactng per al tercer lloc.
Grup Sud
narà una conferència pública al ca• ••
Catalunya-Gimnàstic, Andreu.
Nova York, 28. - El famós atleta fe COU, de Torroella de Montgrt.
Reus-Amposta, Maroto,
El tema que desenvoluparà serà:
negra americà Metcalf, que ja es
Mora d'Ebre-Tàrrega, Bertran.
recordman del mó!l dels 100 1 200 «Els problemes del camp en la Re·
A. s. Llelda-Dertusa, Pernànd~
llisos, ba batut aquest mat1 1 pública».
Partits corresponents a la metres
San~ Sadunú-Martorell, Salvo.
No cal dir que 111 ba un gran enel rècord del món del triple salt amb
Tarragona-Lleida S. O., Zapater.
jornada d'avui
la marea de 5 metres '175, superant tusiasme per a escoltar la veu del
l'anterior rècord que detentava un nostre diputat.
PRI:uERA DIVlSIO
-Amb mvtlu d'acor.lpllr-se demA
Els equips catalans proba· C. D. Espanyol-A.
B. Junior, Pona- japonès.
dium<!llf>~ el .renta-noyè aniversari
., • •
Ibàñez.
bles d'avui
Parts, 28. - El campió de França de l'afusellament del doctor JOS$!P
F. C. Barcelona-C. O. Intendèncta,
Espanyol: Martorell, Moreno, Tede totes les categories Maur!ce Len· RJza.l, defensor de lea Ulbe.rtatl as
ruel. Espada, Solé, Lecuona, Prat, Domingo-Ferrer.
s s. Patr!e-lluro s. O., GironèS I· gleet. del qual hom haVia dit que F~pinea. el diari republlca local
Costa., Edelnúro. Manolin 1 Bosc.
un d'aquesta dies boxaria a L<lndres ¡ eL Aut.onomlstaa, publica avui 11n
Escura.
.Barcelona: Iborra, Zabalo, Areso,
amb e1 sudafrtcà Ben Foord, ha em - número extraordlnart dedicat a 1a
Pi·
o.,
s.
Manresana-Laietà
Unió
Argeml, Berkessy, Balmanya, Vnn- oola-Kl\lenda.
barcat aquest mati cap a Nova York, memorta <tel gloriós patr1ct, v!ctlma
tol.ri., Barceló, Ralch, Femè.nde~ 1
t!.x>mpanyat del aeu mana~r Ar- deJ fanatisme 1. l'odi dels trsres.
Torredefiot.
En aquest numero extraordmart
tht
TERCERA DIVISIO
h1 figura l'Inspirador I emocionant
Sabadell: Florenza, Morral, Blanc,
U'.
¡rup
Primer
p:x".si ~ que Riza va escnure estant
León, Gràcta, Mota U, Folc, Sol,
O. P. C. Ferran .Rgulló-U. S. Rubt,
Gual, Esteve 1 Parara.
eu capella abans d'ésser executat.
Flores-Flores.
Hom crtu que la decisió de can.
- Demà, dlumen¡e, a les deu del
Júpiter: Toled.ano, COlom!, Ibl\Mongot,
F.
C.-a
B.
Sanjoanenc
mau, al COliseum Imperial de la • viar les gestores per funcionaria del
ftez. Sànchez, Mar!eges, Schlld, BePelllsa-Villarreal.
nostra clutat. tindrà lloc un mittng Municipi n 1 arrtbarà e. aquesta tocatanoourt-. Cambra, Escrits, Serra 1 Joventut B. C.-Assoclacló Condal.
pel' la vostra salut compreu
Torres.
contra el feixisme, la guerra 1 ta ¡litat Ho fP. creure això la tranqu1H1·
ela alimenta ¡ arantita de la pena de mort. en el qual parlaran, tat que ~ nota entre els gestora.
Gl.rona.: Francàs, C&ritcll, Torre- Valldeperes-s. Mufioz.
Se~on crup
entre altres, Ascaso, Domènec 1 Is- 1 Amb tot, cas de produir-se l'esdeY&deflot, Campa, caatwo, Ma<Jem,
B. C. Sabadell-C. EH Rll)Ollet, Canlment, ultra el secretari senyor SeLluch, Trujillo, Bur!llo, Ramon 1
glens.
tartneu-0. Mufioz.
Ferrer.
- segons :>e'ns assegura, aquest ver Lluis, entrarien a regir la cosa
A. C. Mollet-Prat de la Riba, F1migdln ha estat a l'Ajuntament a ¡públic.'\ el metge Ennengol 1 el rarbla-P!I&:ua1.
presentar la dlmlssló del càrrec de . ma.cèutlo Serent111.
AQU ESTA TARDA A LES CORTS
ta.utn conaeu 111'
-S'ha p:ulat del fet que el gestor
tècnic de la Central Lletera
Cen~ 1 AI'K61
'
clpal, el senyor Ramon Saura, per cedtsta senyor Asenslo, factor imporNATACIO
Un partit d'entrenament en·
Salmerón. m
cstar completament en desacord amb tant per a les vlctórtes dels radicals,
tdavan' a.J
tre dos equips amateurs La primera Jornada del 111
l'actuactu oe cert S(!nyo. que té cura ¡el qual ja .l8. C:etut d'assistir a una
Men:at)
'
v
Isesslò• ha pensat d e no asslstlr a
de la Ci!nt.ral Llet-era.
Aquesta tard~ a Les COrts el F. o.
&hmeotJ CSPt!claJs pu a d eUcat>
- Entrareu lladregots en un xaBarcelona celebrarà un partit d en- Trofeu Antoni Sabata, per a
de l'apareu• tlicesttu. tnfaac~a eu
let del terme municipal de Riells cap altra. Berta un cop fatal per als
.!'~nament en el qual prendran pnrt
totes les categories
propietat del ve1 de Barcelona, JOO: lerrouxlstes d'ésser cert. ,
dos equips de l'esmentat Club, un
quim M.a do vendrun'l, aprofitant • -El jove Manuel Hug~és, de vint
AVtú, diumenge, a la piscina del
d'ells, l'amat~ur A., classlftcat. en C. N. Barcelona.. a las 00%8 del
e1 moment en què aquest 1 la seva anys, que vlu al carrer d An¡el Gutprimer lloc en le3 primeres ellm1na- mati, se celebrarà la prtmera jorcriada estaven a ml~ 1 s'emporta· merà, 2, ler., 1.... .ba resultat lleugetòries per al campionat de Catnlu· nada del «Trofeu Antoni Sabata»,
ren una cartera que contenia 2'75 rament ferit en caure de la bicicleta.
nya, que 11 servirà d'entrenament en lli any, que en la present edició
pessett:> en bitllets, 21 cupons! d'o- que muntav~.
vistes a les pròximes eliminatòries ha de veure's assistit per un nom·
COll HAN QUEDAT RE· bllgacions de la Generalltat 1 cto- 1 -A JoaqUima Anton Cardona, do
en qug prendran part els Clubs clas- bre lmportantlsslm de nedadora del
qumze anys, amb domicili a la carPARTITS ELS LLOCS HE cument:s personals de l'lnteressat.
sificats en )rlrner 1 segon lloc en popular ClUb de l'Escullera,
Fins ara no ha estat possible es· retera de la Mtna., 111, el seu par&
LA COl\llSSIO DE GOo
llurs respectius Grups.
ll clavà un cop de cadira 1 U va caubrinar qUi són ~· ; autors del ret.
V~RN !.\IUNICIPAL
El record del company 1 esport.lu
Aque,t estrenauent començarà a 1 l'alta estima que tenien posat en
- El vel de Riells 1 VIabrea, Joan sar una ferida a la regió occipital
muni·
Coml..ssió
la
de
aco1·d
Segons
les tres •..e la tardA 1 podrà tsser Antoni Sabata (e. p, r.>. a'ba posat
-La «Penya Blaus• ha acabat el
Fons Casa. de 24 an_ys, .ba denunctat
presenciat pe.s sociS del F. o. Barce- de relleu per part de tots ela ne- cipal da Govern pres en sessió ex- a la cuardla civU que quan es tro- n campionat de Blllar 1 han obt"..nRegtdGConselleries
les
traordlnàrta,
lona. mitjançant 1 presentació del dadors en actiu del C. N. Barceries per Departaments han quedat bava a la cantina de l'estació de gut els respectius t!tolJ en la prlmerebut del corrent mes.
lona, en les anteriors edicions d'a-- distribuïdes da la manera següent: Breda. fou maltracta~ de paraula I ra, se¡ona 1 tercera categoria Antoquesta simpàtica. competició, nUCultura, senyor Josep Cod.olà; EI- obra pela empleats de L'\ susdita es- ni Toscas, Ermen¡ol Oliva 1 J oan
DE LA DI ADA ECONOMI CA DEL cient que no ha de mancar enguany xampla, senyor Jesús Ulled; Foment, tacló Benet Romeu Valèncla 1 Fran- Blasco.
! en figurar 1nscr1ts molt principal- senyor Andreu Bausill; Flnancea, se- cesc Dolz Escric. Sembla que la cau·
La Copa Nadal l'ha guanyada el
f , C. BA R CELONA
El COnsell Directiu del F. O. Bar· ment les pr1meres figures de la n08- nyor Joan Bta. Vlza; Politica Social, sa de l'aldarull que es produl amb jove Lluls campa. Els premis foren
celona, tal com hav!u. anunciat, ha tra natacló.
E::itlldistlca 1 Cens, senyor Farran da aquest motiu a la susdita cantina repartits el mati del passat Nadal.
Els vencedors de la darrera edició Sagarra; Circulació i Policia Urba- tou degut. al fet de celebrar amb
-Avul, diumenge, a les onze del
ncordllt destinar el producte inte¡ro
de la re.:.aptació de le. dlnde. ecooò- del «Trofeu Antoni Sabata1 Rovt- na, senyor Josep Farrera; Governa- un e~tces de beguda la diada de Na- rnatt, el doctor Xav1er serrano parmica a l'amortització de cèdules ni- ra, en els tnfantlls; Calero, 'en els ció, senyor Frederic Roda 1 Ventu· dal.
larà de la qüestió sanitària a l'elepo~cà.ries, que so celebrar& pel pro- 'jtmlors; Ricard Bntll en els sentors; ra; Proveiments, senyor Frederic A·
- Durant la P!I3S&de. nit han ment obrer al saló d'actes del cenT ~
estat cremats tres pallers propietat tre Republicà Fed 1 Adri
cediment de subhasta al millor pos- Marinn Trigo, en els veterans. l mat.»
anenc........
era
,
del vet de St. Joan de Mollet, Nartor; 1 en el remanen.. que resulti. Canne Segura, en la femenina, prenCom es pot veure el senyor Ulled eis Guinó Dalmau. Les pèrdues t-a conterèncla i.ha. orgau!tzada l'Atecu.. de quedar-ue, pe:- sorteig; tot dran part en aquesta tnanife5tacló continua a Eixampla, lloc al qual t6
valoren en 90 • .?sstes. El perjudicat neu Nacionalista.
davant de nota.ri, dintre de la prt- que bé podria qualificar-&e del ne-: veritable devOCió.
-La memòria del Pres1dent Macià
creu que el fet obeeix a una venmera desena del pròxim mes de ge- dador complet, 1 é.i d'esperar que
ha estat honorada pels bons clutajança personaL
de
possibllitats
actuals
les
ner 1 en el lloc, dia 1 hora que on- donades
_ Ha estat. detingut com a '"· dans de Sant Adrià.
UN BON LLI BRE ES EL '-'ILLOA
~
P RESENT
cialment s'anundarà oportunament. diversos elements barcelont.stes, se'ls
eo la llei de ganduls, el súb- j
curs
preeent.l diflcil a.Js esmentats el reL'AJUNTAMENT DE BAR· dit !tallà Salvador de Simone.
petlr el triomf de l'any passat.
Caletao;lo Ideal
De la ftnca que posseeix a Les
CELONA AGRAEIX AL DE
La prova que correspon a aquesta
Pedreres. Abelard Ezquloga. han t'SL'HOME."iATGE
;\IADRID
•
S'ha possessionat ..el càrrec de di·
1 primera jornada ts de 100 metres
t~t robades 17 pessetes.
A PAU CASALS
VALENCIA, 348 11 TELf FON 73018 bra~. per a les categories d'infanrector de l'Estació Enològica d'aEn
Rodés,
1
Coll
senyor
L'alcalde,
questa ciutat l'enginyer a¡rònom setils. debutants, Juniors, sentors, Ye·
compliment d't.m acord de la Com15terans 1 senyorete!5.
¡nyor Avella VIves. I ba cessat el qoo
BOXA
sló de Go\'ern Municipal, ba tramtos
tin exercia el càrrec interlnament, s&-Avui a Espluga d Fra
a Madrtd un comunicat pel qual drà
e . nco11 · • nyor Manuel de Mata.
s'adhereix a l'acte d'homenntge que
Fou suspesa • la vetllada
11~ a les deu del l'?lltf un gran -Ha. desvetllat molt d'interès l&
l'Ajuntament de la Capital dedlc~ 8 acte d afirmació republicana, en el revetlla de cap d'any, la qual tindrà.
Paris, 28. - En el rtpld de COlò- l'lllustre músic català Pau Casals, qu:l prendran part, ultra el co~ lloc al teatre Bartrlna, organltznda
d'anit a l'Iris Park
L'empresa organitzadora ~ veié nia, ha arrtbnt per l'es+..aclò del nord expressant a l'alcalde de Madrtd <'1 CU periodista esquerrà Pere FOIX. per la «Penya Semlnolcs•
·
obligada uspendre la. vetllada que l'eqwp de futboli5tes de la Untó &» profund agraïment de la ciutat da Benet Sard.l, Jos~p Recasens 1 J . VI·
per anit estava anunciada 8 l'lrts v!èt1ca que ha. de celebrar a Paria un Barcelona per haver concedit a Pau ves Cenadea de la Joventut Federal -Amb motlu dc complir-sc ahir
l'aniversari del traspàs a Reus del
Park, degut al fet d'haver-se 1nd1spo- encontre, el primer cie gener amb el casats, la Medalla de la Ciutat que de Tarragon'a.
Club.
Rncing
del
tem
malaurat artista. Pau Gargallo, el
c1vU
matrimoni
el
s'efectuà
-Ahir
B'rcelona.
atorgà
11
també
F"t els bo:vadors Santandreu, CéspeL'expedició esportiva és molt lmdels nostres amics Montserrat Lla- Ccntl'e de Lectura 11 va retre un tride.s 1 E:neterto.
but pòstum, I 11 portà un ramell de
portant ja que està lnt.egrada per 20
nes 1 Josep Domln¡o.
juglldors pertanyents als diversos I
Amb aquest motiu els pares dels flors 1 en-:cn¡u~ una foguera al peu
Un lladregot s'apoderà d'un nuvis 1 aquests estan rebent. moltes d l seu monument tunerari, obra de
la sentència per pnrt de l'audll.ol' Clubs de Moscou.
l'escultor desaparegut.
ftlic1taclons.
d'acord amb el general de la Dlvlstó.
amb 1.718 -RepaSJant les lll~tes electorals -Avui, diumenge, comença n diszparfs, 28. - Aq~e:;a tarda s'han ee- portamonedeS
addicional¡; de la secció tercera del putar'-'5e el cam.>ionat cte fútbol de
pessetes
NOT I FICACI D DE P R O• lel>rat els primers parttta del Torneig hlternac1onal de Futbol. a l'esCESS AM EN t'
Anna Botella .Mayor, de 32 anys. dlstrtcte IV de la nostra ciutat hom Lli¡a - se¡onn dlyis!ó -, en el qual
El jt1t¡e comr.nda,1t; senyor Pa- tadi del S. A. P.
que vtu a la plaça de St. ~uel, I. s'ba donat compt• que W figuren fn. prenen part els segllents equ1ps:
Tarragona, Lleida, S. C.: Reus, AmEn l'enoontre entre el Perencvnres OC:lbava do cobrar 1.718 peasctes al closos set noms que també hi
lau estigué ahir ~-' I . presó. per tal
de noWicar l'aute de proc.essament de Budapost 1 un combinat del So- Banc de Blscata i quan pujava l'es- ren a les llistes de VInyols i Cam- posta, Sant Sad.l.rnt, l\lart<>rell, Mo' ra. Tàrrega, A. E. Lleida, Dertusa.
a Blai Zambudio Torre-;, en mèrtts chaux i del 5 . A f. empataren 8 tres cala de casa seva se ll acostà. un tn· brils.
Hom creu que aqu.es~ noma maa- catalunya 1 Gimnàstic.
de In. causa núm. 11 de l'any passat, ¡ols.
dhidu, el qual d'una srapad8 ll at·
En un altra matx, el Flrst, de VIe- rubassà el portamont.{ies on port.&- cul.lns són e4 de tants d'altres cgerCorresponen a la primera JOrnada
q;~e se 11 segueix Pt!1' agressió a ta
mansa que per un art de màgia hom el Reus Depo:tlu, el qual s'entronttt·
cuàrdla cl\il a la barriada de Can na venc6 el Rac!~ de Parts per \'a c.ls dln<!rs i arrencà a córrer.
rà amb l'Amposta n l'Estadi local.
ela ator¡a el do de la ubtqüítat.
Tunis.
tres gols a un.
Encara no l'ban atrapat.

El Campionat de
Catàlunya

nl'

SANT ADRIA
DE BESOS

O IABETICS

l

~OHRIBA~
U~A
Llúria 62

¡

Muni-1

Man•o 72

A J U N T AM E N J

*

REPUBUCANA DE CATALUN YA

GOVERNACI O

9

JU ST I CIA

MILITAR

riOdlsteo <:1 senyor Parpal els mntlifesta que navla rebut la visita del
Collegi Ollll'll etc ::;c:crtaaJ~.: u ,, ....
P ROVES DE P LENARI
ltllnl~tral"lo LoCb. dc VRtalun>u. el
Ahir al mati, a. despatx d."!l jutge
4ua¡ h navaa 1-*rlrtt !!Obri' el decret
aparegut. ell «Butllett Oficial» el 19 senyor Martlnee Peiialver contlnuade! correm. que ta esm<'nt a la sas-,reo les pruves de pleLlarl en la cauJl<)nsiO oels sous mú1ln..s al• funcio- sa pels fets de Vllafrnnca. Declararen 01nflua.nta-Ul" testimonis, entre
narts •nunY·lpals
haFJ scnyu1 t-arpal afPgl que els ells alguns rnàrdle:; clvlls.
v~ acl'lr!t a~ueE.t decret en el
LA CAUSA CONTR A EL D l•
sentit que el o-tegll\!llt:nt .:te functonaPUTAT AL PAR LAME NT
l'!s segJ<·lX amb ~ut,, la seva vlgèn·
CA T ALA S EN YOR .JOAN
~~~ ~ qur l.e.l• :.Ols s·aut 1rítzara una
TA UlE R
ev'~IXa e11 els -.ous dels empleats
La causa que se segueix contra el
:burucllruls PO aquells caso, d'una
au~n~_arrj)ta. mut:lt'lpal l prè\'lament 6lp•1tat al Pnrlamen. català, senyor
nac~~lt?ats oel conteller de Gover-¡ Jna.o Tauler, ha estat reposada a
''~tat de Sl<mart 1 lli!. estat encarre0
le:¡ &\te tJlulbe eJ senyor ParpaJ Q"..te (.'llt de la uva lnstrucrló el jutge
tnè Otlun~ d.:J Cens ltavten tra- senyor Marttnez Peñalver.
~ UO<!S c~rculllls a ulgu113 ciutaln s tthe navle.J soHicttat la seva
LA CAUSA DE CAMBRILS
lic~.IStó al ·e:~:s elt:ctoral per tfu que
AL SUPREII.:
la rtSSIJ'\ at~n::. dubte.; nJerents a
Ha esta~ trumesa a In S illa SISefet St!\11 Inclusió I Que nn, vegada na del Tribunal Suprem la cnusa
nqL.est 'rt!.mt. QUedarà enllestida instruïcta amb motiu del'! fets ocorI•
~~~e!ó dels cnrnets elect<>rals.
rPguts a QrunbrtJa l'octubre del 1934.
ls que e:; tl'IJben en nq'lcst ens per tal quo falli en deftnlthoa, en
&ón mvlt pocs,
ll.c:lba dient
vlsta del disscntlment recaigut en
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la humanitat

URQUINAON A
DIUMENGE, ft DE DE8EM8RE DEL

EL CINEMA

1938

Yn èxit que no ha estat igualat en tota la temporada

====;::::=:== ========== ========
· = ANGELILLO .

LES ESTRENES

NEU... HOLLYWOOD... NADA~

«OJOS NEGROS»;
•
al c1nema Fantàsio
Escf' narl : W. Torujansky I
A. Thoeren. MúRicas Mlchel
Levlne.
Diàlegs: .Jacquea
Nalhanson 1 J P. Feydeau.
Productor. MI!Akowky In·
tèrprets: Harry Baur, Simone S imon, Jean Max, Jean·
Pierre Aumont, etc.... Dis·
t rloucló 1 U filma.

Sense la urúó de diversos factors,
cadascun d'ells de capital 1mpcrti\n·
da indlvidualment, no és poss.¡ble
l'èxit d'una peHicula. Almenys l'è·
xit rotund, definitiu, indlscul1ble que
requereix la nostra producció nacional. Es a dir, l'èxit com l'assolit per
la primera nacional de li\ sèrie «ORO
NACIONAL» de «SELECCIONES
CAPITOLIO», «SOR ANGELICA».
En aquesta es féu magnifica 1 brillant realitat aquest èxit mal no assollt per cap altra producció, àdhuc
n1 per la millor estrangera perquè
a·unten 1 compenetraven aquests diversos factors dels quals hem parlat.
Aquests factors, que t<>rnen n trobarse reurúts en la segona producció
nacional de la mateixa editora que porta per titol «EL SECRETO
DE ANA MARIA» - que són argu.
ment humà, de sentiments vertdics
concebuts d'acord amb la pslcollgia
del públic al qual va. adreçat, traçat
bàbU 1 espontani d'aquest argument,
variació constant de pla, mobUitat,
per consegüent- 1 presentació pròpia.
amb tota la. riquesa. possible quan
l'escena. ho requereix, l, per damunt
de tot això, una interpretació 1 rt:a..11tzac1ó impecables.
L'examen individual de tot s
aquests factors en «EL SECRETO
DE ANA MARIA» ens port.aria. a un
article inacabable. m ha en aquesta
peHicula. tantes coses que tenen tot
el caràcter d'innovació, de troball~
dintre de la nostra. cinematografia.
que acabaríem amb un relat detalladiss1m de tota. l'obra. en els seus dlversos aspectes. Cal consignar, per
tant, que es tracta d'una obra d'un
equilibri meravellós de lo. qual sembla. haver-se exhaurit totes les seves
possibilltats artfsttques... Agillsstma,
tant, que sembla haver estat reallt.
zada. amb innombrables cambres, t.al
~s ls. varietat de punts de vfsta.
amb què són observades totes les seves escenes, amb un encadenament
perfecte, deliciós de les seve.•1 !mat.
ges, les quals semblaran relliscar
suaument damunt el llenç produ\da
a. ritme realment dinàmic en exigirbo l'acció, és a. dir, en els moments
de les festes, dels balls als quals dóna objecte la. trama, produïts entre
una grandiositat, una. riquesa, una.
sumptuositat d'escena11s absolutament inèdits en la producció peninsular.
Però, llevat l'aspecte que en podriem dir purament clnemat<>gràtie,
serà precis convenir en l'interès extraordinari, cu la. bellesa, de la seva
base argumental. Factor aquest primordial en tota. producció i al qual
«SELECCIONES CAPITOLIO», aju.
dant.se en la seva. experiència de
molts anys, ha dedicat una at.encló
preferent. Argument, cox:1 ja bem
dit, plenament 1 perfectament humà.
Argument en el qual es douen cita
els més purs, els més nobles, els més
bells sentiments. Argument que ens

rosseguen tma. :erilable vida de misèria. Entre una. a.tmosfem addient
es desenvolupa el drama. Una noiete. capriciosa, mima-da pel seu pare
- és vrfc de mare - està a punt
de d•)nar un color tràgic a. l'existència d'aque:. llome que es sacrifica
per ella, que viu el martiri d'una do·
ble vida en atnags.r a la seva fllla.
que és un «maitre>. d'hotel. La. seva.
professió li dóna ocasió però d'evitar que la. St:Va filla caigut a mans
d'un 11ome desa;>renslu, d'un «client»
1 t:ls moments en què es preveu la.
catàstrofe ter.cn una emoció formidable. Darrera. la porta del reservat
h m no sap, però s'endevina el que
va a. succeir. .-1 par' està allà al llindar de • porta tancada amb la terrible inquietud del que s'està pressen
tint. Finalment ja no pot resistir.
La porta s'obre tumultuosament. El
pare ha corregut en defensa. d:e la
.seva filla. ...
Ben portada la. trama. d'aquesta.
pcHlC'ttla ofereix escenes d'una. emotivitat realment extraordinària. A1xò
però només s'ha assolit, en doter
d'una vitalitat immensa l'anècdota,
en donar un tM profund .sentit hurr a. cada tm dels personatges. Talment sembla tm fet real el que succwix davant dels nostres ulls, i ens
l' sentim esptrttualment compenetrats.
Música atractiva, música russa &¡;roplada. :t! momen~ subratlla les diverses èSCencs, 1 entre ella, sorge1x~n les belles t otes d'aquella. famosa
1 llàngtAida cançé: «Ojos negrOS».
Un altre iels grans encerts d'&que.st !11m és el .Uàleg. Fluid, expressiu, natural, és d'una bellesa. deliciosa. Principalment en els moments
de la reconc' iacló entre filla 1 pare,
quru. aquest 11 dénd. una. lleugera ex
JJllcacló - pe,.ò quan expressiva! de la seva existència. amb la seva.
mare, el mateix diàleg produeix uns.
ra:issima 1 pregona emoció.
Harry Baur rea.lltza. una d'aquelles seves oreaclons que 11 han donat rama. Aquest home, profundaruent comp3 .etrat amb els t¡enttments dels seus personatges, ens el
tradueix d'una manera conmovedora I en alguns moments ens !a venir
un nus a la gola. Simone S!mon resta deliciosa en el seu paper d'ingènua i Jeau Pierre Aumont 11 dóna
tma encertada i adequada rèplice.
Un bon tilm, en fi, que es veu amb

No podem dir que lligui original
l'assumpte d'aquest film. Però Si no
podem dir al.xò p-K!em fer constar
en oanvl que es tracta d'una de les
produccions més belles i més interesaants que han sortit dels estudis
franc~s.

Novament vivim entre els exiliats

rus.c;o.o¡. Sota l'aparença. d'un cambrer
d'hotel s'hi unaga una de les més
grans personalitats del règim tsa,..
riSta. Els Utols més pomposos al'-

tm~ ~aris
DARRERES PROJECCIONS

"LA INDOMITA"
amb

JEAN HARLOW
I

CAST A DIVA
per

MARTHA EGGERTH
DEMA: UN FILM SUBLn.l

uMUNDOS PRIVADOS"
per

CLAUDETIE COLBERT
Prllnf'r prem! d'Interpretació

4

~;;,~¡:;:.,_

1"1441~~:1(.
(Versió original)
Nota: Malgrat la gran lmportil.ncto.
del programa regiran els preus
corrents.

II

gu~t.

JOSEP SAGRE

Opera al llenç

:~~~:~~ i:ar;d~l~r~ G~~ctk~w:!
5

)I

thout -ambdues del Metropolltan
G. W. Pabst s'ha posat a.l davant Opera House de Nova York- per
d'una entitat dedicada a aquest nou a. interpretar «Samsó 1 Dallla.> t
¡ènere «cinematogràfic)) t una. de les «Carmem>.

Jii

i 22 dL !E i 3 dl! 22

CAPIT OL
Un

film

diferent

i i U Sd

i iQ

DEMA, DILLUNS
tots

els

altres
L'etern optimisme cinematopàfic arriba a ffr oblidar que la neu produeix
fred, I el fred pulmonlu. Aquest" fotos, obtln•udes dies abans del Hadal
ho demostren. A dalt. lea aimpatlques «•Iria» - lmpreaolndlbles en totu
lea latituds nordamerlcanes - arrosseguen valentes la llenya que cremarà
a la xemlnala 1 amenitzarà la nit tradicional. Al centre, Santa Claus - el
pare Noel dels EE. UU. - explica rondalles a Baby Le Roy 1 altres eatrell"
menudes de la Paramount, I per fi, a baix, olno noies perfectament ...
Utiques. prestan els IIUI atractius a la paraula «X mb» - Nadal -. que
a hores d'ara encara mant6 la tlalre de l'actualitat

BORU

Les estrenes del Coliseum

HAALD
HOAAOA EN El

Novament el Collseum estrena una
belllssima. pell.icula tenint encara en
ple èXit l'anterior. Ara es tracta d'u-

na

per FAY WRAY.

AVUI: DARRER DIA DE

DURO Y A LA CABEZA
per ]AMES CACNEY, i

EL CASO DEL PERRO AULLADOR
per W ARREN WILLIAM i MARY ASTOR

MATINAL, a les 10'30. Preu únic: 1 pesseta
TARDA, sessió continua de 3'30 a 12'30.
Preus de costum: Preferència, 2'50 ptes. Amfiteatre, 1 '85 ptes. General, 1 '25 ptes. Impost inclòs.
Hores de projecci6 de Duro y a la cabeza, 3' 30, 6, 8' 30, I l'I O

..

~!F·~

sensacional titulada
en 1a Noche» I de la qual són
protagonistes l'escultural estrella
Myrna. Loy l el sobri galant Cary
Gran t.
«Alas en la noche» une1X al seu
argument altament commovedor
1 d'una gran envergadura artfstlca,
dedicada sobretot a. la part técrúca
de l'aviació, 1 donant lloc o. 1mpurtant1ssl.mes demostracions 1 vols veritablement magnlflcs.
Han estat
sens dubte ambdues valors Ua categoria artfstlca 1 la bellesa. t~m<.-a
del film), les que han decidit l'Aero
C!ub de Catalunya a presentar sota
els seus auspiciS aquesta interessantfssima producció Pammount.
Amb motiu de la presentació d'cAlas en la Noche», al Collseum, l'Aero
Club de Catalunya ofereix gmtuJt.ament &ls bateigs de l'aire que seran
rttat.s entre el púbUc aSSistent al Collseum la n1t d'estrena. On emocionant viatge per sobre la nostra ciutat és realment un atractiu més que
cal afegir a la '1'1516 d'una de les més
belles peHicules d'a\1acló que s'han
realltznt fins arn.

(lftfMI [~lAlUftU
COLOSSAL!
FASTUOSA!
TIPICA!

CI FESA

I

CARNE DE ESCANDALO

,..~

producct~

cAlas

CUAATO NE

En el mateix programa:

~

"

P. MUNOZ

<.~MAYA

)~

lA PRODUC<tdn FILMÓFOMO n·

LA IIIJA D

GA

JUAIISIHDI

El temn més racialment hispà que representa un alardó superb
de la nostra producció. • Actuaci6 personal de

CARME

AMAYA

(La reina de la dansa espanyola}
porta d'allò alegre a allò dramàtic,
d'allò finament còmic a allò senumental, sense tranSicions, en grats
contrastos, a. través d'Imatges convincents, persuasslves, les quals han
de trobar ressò l ressò profund al
cor dels espectadors. Queda encara
per unir a això una interpretació con
junta. plena. de sinceritat, espontàma,
natural. Una interpretació justament
per a. la trama., és a dir, una l.ïcorpora.cló justa, profunda, sublim, de
cada personatge ... Noms? ... S'obliden aquesta davant la visió per !illn
per a concretar-nos exclusivament
als personatges de l'obra, aquest és
el seu joc de slncerttat, aquest és E>l
seu batec de vida. Amb tot, assenyc..lem-los a. l'aplaudiment popular: LI·
na Yegros, Jonn de Landa, Ramon
de Sentmenat, «Chisplta», veritable
troballa infantil de mera\'ellosn Intuïció cinematogràfica, etc...
Un gran fUm, per tant. I una marca dc garantia, «SELECCIONES CA·
PITOLIO>>.

LES DANSES DE FI DE SEGLE
A«LA VERBENA DE lA PA·
LOMA>>

La cadència de les danses de f1
de segle ha estat substituida pela
compassos electritzants dels noua
balls. Enfront de la dolça havanera,
trobem el danzón, amb el soroll dissonant de les cbarocas»; la masurca
alegt-ola i bullangucra, desfigurada
pel «pericóD» en Mys Ja remots, ft.
nalment sofreix l'ofenSiva dc to~
els balls moderns, que amb melodies
exòtiques arrosseguen la jovcntu•
vers uno. coreo¡p:afla equivoca.
Però el trlom.! dels nous balls é&
transitori. Aquelles masurques del
noranta 1 tants, aquell «xot.ls ~gar
rao>> de «La Gran Via», aquelles ba,.
vaneres que ballaren els nostres pa,.
res en els seus anys jovenlvols, nc
passen a. la història perquè viuen
encara. a través de les èpoques ! dels
S'APROPA. EL GRAN ESDEVENl·
!\lENT
gustos.
Havanera, masurca, xotis... , Iea
· .·· ~ l.rO ,S~ - ·:.. _
danses del poble, ban estat rccoJHdee
·:ulTIMOS .'D\h~
per Benet Pcrojo en la nova. superproducció de Citesa., «La Verbena dt
la Palomn», no com a mottus bàsica
del tllm, sinó com a clements de
EL PRIMER FILM cGEGAN'J:»
RADIO 1935-36
l'ambient castlssisstm que 1mper:t ea
tota l'obra..
No parlarem dc «La Verbena de Ja.
Paloma>l sarsuela¡ els seus quaranta
anys d'eXIstència ens en dispensen
l'elogi; però sl que hem de prestar la
nostra atenció al nou film de Perojo_
per tal d'assenyalar que s'ha scgu1l
AVUi tenen lloc les darreres pro- portància 1 de figurar, a. més, en el amb una. fldelita' a tota prova el
Jecclons de la xlstosa. comedieta Me· programa la millor pellicula de la llibre de Ricard de la Vega, sense
tro, «La indòmita»>> interpretada per insuperable Ciaudette Colbert, segui- restar ni una sola. noto. a la músl~
Jean Harlow, William Powell 1 Fran· ran re¡int els preus corrents, fet de Tomàs Bretón.
chot Tone 1 de la gran jota musical, que ta suposar que el cinema Paris
Aquesta cVerbena de la Palomat,
homenatge al gran compositor Be- Viurà uno. setmana de triomf com és una. magnifica realització absolt.tlllnl, «Casta Diva.», formosa produc- cllficllment haurà conegut stbans. tament cinematogràfica, del llib~
ció en la qual Ma.rtha Eggerth troba 1 d'ara.
més teatral que té el «género chlco»,
ocasió per a. oferir-nos una crenció
una obra. en la qual es segueiX la
insuperable, tant com actriu, com
AVIAT~,
pauta argumental que tots conelcom a grM cantant.
xem ~· amb tot, és una cont1nuac1~
Per a. demà dilluns, bl ba anunciat
d'ortgmalltats, perquè ca~a fotogra
eu l'afavorit local de l'Avinguda del
ma ens parla d'un realitzador taPortal de l'Angel, un altre programa
l<..ltOs que ha assolit dotar-les d'ullar
formidable integrat per la producLeslle Howard, Merle Oberon, Joan vida tan exacta, 1 delinea els tlput
ció Pa.ramount «Mundos Privados», Gardner 1 Raymond Massey són els amb traç ferm 1 crea l'«atmosfe:
assumpte que interessa i apassiona intèrprets iel rum d'Alexander Kor- ra>> amb tal encert, que si el malaper la seva originalitat I pel diverLlt da. dirigit per Harold Young, «La guanyat Emlli Mesejo, alcés el ca~
del seu desenvolupament, avalat per pimpinella escarlata>>, segons la no- diria que aquest cJuli&n», encarna~
la. tècnica meravellosa. 1 magnl.nca vena de la baronessa d'Orezy, tras- per Robert Rey 1 aquest barri d&
de Cla.udette Colbert, nadada. a la pantalla amb tot luxe la Pal<>ma, evocat per Benet Peinte•rnretació
...
de detalls 1 Insuperable realisme.
l'actriu a. la qual es concedl el gran Aquesta pellicula serà presentada rojo, són més autènticament Ca!preiDI d'interpretació del 1935 pér
lt iat
d ls in 1 ls 1 tissos que els viscuts en els seus bOlli
l'Acadèmia del Cine. Claudette Col· ~~e!'v de e:~elo~. P;er e ~fs~; temps quan Ricard de la Vega. 1
bert que encanta per la seva. natura- Assoclate.
Tomàs Breton, l'cnoomanaren •
lltat, per la seva caracteristica slm·
patia 1 tina senS1bUitnt divtdetx t'ls
honors de l'èxit del film amb CharlC?S
B<>yer, Joe.n Benuet. Joe Mc. Crea 1
Helen Wilson.
Tambc es rcprescntllrà en el mateix programa, amb caràcter de prt·
mertssima represa a. Barcelona., l"oAERO CLUB DE CATALUNYA, PRESENTA
de mes envergadura que s'ba celebrat als estudls ctnema.togràfks des
' de molts anys a aquesta. part. Ens
referim a l'adaptació cinematogràfica de «La Viuda Alegre», la !amosa. opereta del mestre Franz Lehar,
obra plena de meravelloses evocaclons amb la. seva múBica encantadora, els seus valsos ramosos que tenen tot el regust d'una època inoblidable 1 l'alegria tumultuosn del
cèlebre ccn-cnlaETsst
cèlebre ccan~ ...
Altre cop els amors del prtncep
Danilo amb la dita «Viuda alegre»
tomen a emplenar d'encant el Uenç
cinematogràfic sobre un fons d'en·
lluernadora. riquesa. i una presenta·
ctó que Imposa per la seva grandiositat. Jeanette Mac Donald, la gran
nctrtus de la \'eu d'or, la qual ha
creat el sen prestigi través de creaclons 1nobllc\ables, assumctx magniflcament el paper de cLn VIuda alegre)!. Maurfce Che'l'alleP, el gran
Mam·lcc, personifica el lleuger Prin·
cep Danilo. Ambdós artistes - Chcvaltcr 1 1\>Iac Donald - fan dues
ueaclons que seran sempre recordad~ :.mb plaer.
, · . , ' i1Esun
La més sublim exaltaci~ de I,es gestes de 1 c'tbdeCatalutlY•
iU ttúbllc de Barcelona podrà,
film Paramount. • La rut de I estrena, Aero u
ts
tl.n&Jn-'.ut, admirar aquQSta grnndiorifarà sis baptismes d e l'aire en~e. els .~oncurreÏ•ertrena
&n J)JOdjreitó \lòe serà. Friselltadn en
Adquiriu Ja vostra localitat amb anticJpac•o per 8
:j
la. l'l.'rs!i oJI~. Tot t la. se\'a tm-

-:-

DE :POMP:E"(A
'

I

-
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«La viuda alegre>> i «Mundos privados>),
al cinema París

Grandiosa estrena

de

LA MERAVELLA CINEMATO·
GRAFICA NACIONAL DEL 1935

LA TORXA DELS EXITS
PRESENTA

Una evo•ació del Madr:id
del 1&94

Exit

-. - . : - ·..
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;

:

cla~aós

UN fiLM

D'ALEXANDER KORDA

COLISEUM

DilLUNS ESTRENA
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L HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republiccins

El
més

dreh
ter es
seva

fa n
dans

ANUNCI

'

14 humanitat

,.uiiENGE, U DE DESEMBRE DEL 1931

11.

Ybarra y C. S. en C.
3
,

MER·CAT D'OCASIONS
ACADI!111AAM~IUCANA

COMPRA • VENDA • CANVI

Línies regulars de grans vapors per als destins
què es detallen

Oil MOBLES, PIANOS. RADIOS. OAIXE8 Dl:
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURJI: 1 Ol!: 00.
SIR, MALETI:8. DISCOS. etc.

SERVSl RAPID SETMANAL E.NTRB: BAROELONA 1 BILBAO
Sortlàee cada DIMECRES a !.a lllt cap a Valéncla, Alat:ant. MAla¡a
S.vUl&. VIIQ. Vllia.garcla , Col'UDJB. Musel Santander t BIJbLO
Alternant-se les escales ae
rr.rre.KC>na Ceuta l Buelva cada auea setmanes
&Dt Carlee t hrrol ca4a duee setmaoee
SBRVEI CORREN'! ENTRB BARCELONA I BlLBAO
cacta duee setmanes
Sort1<1ee ela DIVENDRES a ta nlt. cap a l'an'agona, t:!ant Carlee,
Vloa.roc. Val6DC1a. OUllera. Atacant, Cartagena, Alf\ll laa. Almera,.. Me.
llila. MotrU. M&laga, Ceuta. Càdtz. Sevilla. Buelva, Vl¡o. M&rln. VI·
Ua¡arcta, Ferrol. OOrunJa. Avllée. Muset Santander. Bilbao 1 Pasalea
&n Iee Unta. ràpid l corrent s 'admet càrre¡a per a Tào¡er, Larra1Jt,
cuablanca amb tranabordament a Màla¡a. 1 tamb6 per a I' Illl
Crtat1Da 1 A¡amonte. amb tra.nabordameot a Buelva
SERVBl SNTRB BARCELONA. t>BTE I MARSSLLA
SOrttdee QU1nzenal8 ela 111Jous cap a ~te 1 Marsella
Senet awnzenal cap a OENOVA
La càrre¡a 111 rep al Tln¡ladu de la CompanJ1a MoU del Rebals
Teléton 13686

d'Automobilisme

Consell de Cent. 324
(jnt P. de Gràcla>. T. 209Gl
LA MES BEN MUNTADA
LA MES IMPORTANT
LA MES BARATA
DE TOTES

UNIVER

CORTS CATALANES, 414

Acreditada d'anys ençà com la
millor, per la seva serloeltat 1

DIO UNIVERSITAT.
Rda

TOT D'OCASIO
Telèfon 30422

pel seu sistema especial d'ensenyament, ja que 68 el méa d.
pld l pufecte de tota
Conducció, Reglament, MIOl·

ITAT.1

e

nlca,

Dooumentt

de

BARCELONA

Penals,

Pl~ols I Titol, tot Oontprèl

87 Ptes.

No responem de la publicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre poder abans de les nou del
vespre

ESrllJFES
CUINES
GAS-OIL# PETROLI
i o GASOLINA

SBRVEl RA.PlD OAP AL BRASJL l PLATA
per moto-tranaatlt.ntlca correus espan1o1a
Sortides fi~:ea ca4a :u dles
Cap a &ANJOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sortirà 11 àJa 11
14 ¡ener del 1935, a m~lca m otonau

APARELLS
FOTOGRAFICS

TITOts DE TOTES
CLASSES
Trasl>a.ssos, Altes Balxea d'Au·
003 f Patent Nacional Canvia
de carnets, documents, etc. e~

«CABO SAN ANTONIO»

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULES - PATHE BABY - MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

RAPIDESA I ECONOMIA

RELLOIGES
M. NEBOT • Gravador

Que admetn pas:sat¡era 1 merca<1ertea
La clrre¡a ee rep uns ta Yetlla del d1a àe aortl<la. al Un¡tado n1ml
del Moll de Baleara. Teléton 1m '

OBJECTES DE PLATA

CO~SlONATAHJS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

JOIES· BRILLANTS

VIA LAIKTA.NA. 'I

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI
GRANS CALOk1ES

SEU.I:.U...:::> U.t: UOMA AL DIA
Pau l&lesiae. 28 • Telèfon 26600

amb solame~t uns cèntimS

BRASERS LLAUTO
diversos

models

Calorífers aigua calenta

O. U rgell, 26 • • Telèf. 34268

PEL MOIXI

CARRERA

Senyores SUI Gallf òrnlo sols fins
Rels us ofereix Proves gratultaa de

MESTRES

El comerciant que no·
més afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus in·
teressos, ja que amb la
seva actitud partidista ~
fa mal veure dels ciuta ..
dans d'esquerra.

la seva Meravellosa fórmula. nova c.e
resultats sorprenents de veritat. Sl\1meron, 58, pral; 4-7

--

VEN~~OEN~;!NICA
CASA SUBIROS

Bar Petit Miramar

- ...................
:::

Gran terrassa. prò&Jla per
a banquets ' testes
AVUI, COBERTS a 7 PESSETES:

ENTRETENIMENTS,

ARROS

dl ti

a

1 I de 4

a

LA CASA ESPECIALITZADA EN

TOCANT PLAÇA CATALUNYA

I *

LA BELGICA DOM ENEC

N!>ISN3

*

ZJ.!l'H3d

*

~3NOHO:>

•

Preus baratíssims

11, 1Ar l ~:::::::::::::;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
................~
I
':.i

O

MAa.m.....,; .t'aSSeia Cle ta Castellana. 1t - BARCELONA: VIa Laietana, 11
LINIA RAPIDA Ol GRAN LUXE BARCELONA
CADIZ • CANARIES
Sortides setmanalS eUJ dissabte& a les 12 Efectuaran el servei les motonaua
cCIUDAD DE SEVILLA • I cVILLA DE MADRI D•
LINIA RAPIDA DE G RAN LUXE BARCELONA
PALMA DE MALLORCA
Sortldea cada dia (llevat els diumenges) . àe tsarcelona 1 Palma. a Iee
21 nores 1>8t les motonaus
cCIUDAD DE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE I ARRACONA, VALENCIA, ALACANT 1 PALMA
DE MALLORCA BARCELONA · MAO I BARCELONA - EIVISSA
Ll.NlA COM.E~ClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS UE LA MEDI·
TERRA NIA. NORD U AFRiCA 1 CAN~JES - ~rtldes Quinzenals d8 Bar•
cetona ela C11JOU8 LINlA COMERCIAL BILBAO - CADIZ • CANARlES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA - SOrtides setma.nala de Bilbao els clljoua. Ll.NlA RAPIDA REtH.ILAR ENTRE ESPANYA
I TERRITORIS DE LA OUlNEA ESPANYOLA CFERNANOO POO) Sor.
tlàes 8l dia 17 Cle cade. mes amb escales a Valéncla Càdlz. Las Palmaa. santa
Oruz de Tenerife. Santa Isabel de Fernando Poo. Bata. Ko¡o 1 Rlo Benlto "
Pllls val~ells
uDOMII'IE• 1 «FERNANDO POO»
LINIA REGULAR ENTR E BARCELONA - ALACANT
ORAN
MELILLA
VILLA ALHUCEMAS - CEUTA 1 VIC E·VERSA
8ortJClea àe Barcelona cade. dlumeo¡e a lea 8 nores : d 'Alacant, els C1JIIW18:
d'Cran, ela dlmarta: d 'Cran cap a Alacant. els dlmarts 1 d'Alacant cap a
Barce1ona. ela dimecres

_•• ,
ReUotrerla. -

*

A3}1JIW

Bufandes • Mitges FERRO
.(de garantia)

CANALONS, VEDELLA AMB BO·
LETS. LLUÇ O CALAMARS, PO·
LLASTRE, FLAM I FRUITA
PASSEIG NACIONJU., NUM. 6%
Barcelona - Telèfon,
19236

Joieria -

•

CINEMA. TBAST,t,ADADA A

RONDA UNIVERSITAT, 24 - Tel. 21470

..~,.
"'
Consulta, t1 a 1, 4'30 a 9. f . 10 011 1
J:
Camr Nou de ta Rambla; 11 PELL · SANG
VENERI
PROSTATA •
MATR IU • IMPOTENCI A
DIATERMIA
Dlracton Dr. Riu Porta -

•

•

~orbates • Camises· .. Guants

ES PE OlALISTA

RAMBLA DE CANALETES,

KODAK

CINEMATOGRAFIA
AMAT E UR

I

36, Boqueria, 38

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

casa recomanable pel aeu pabc
treso I muntara d'encarreo

B A R C E L O N A <I
~·

.Ferrer Batlles

P AILLARD BOLEX •

CINEMES DB TOTES LES MARQUES, DES DE tO .PESSETES
OCASIONS REGALADES • LLOGUEn DE FILMS A UNA .PTA.

( .)

Telèfon 1U37

Camiseria

Hospital, 42·T. J3651

METGE

-

EUMIGONIZO •

z

*

FARRE PIJUAN

lNUNCIEU A«lA HUMANITAT»
C~INI.~~ r.G~~r~EGO

--- I

CASA BAGUES

•

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles)

~

Argenteria

GUASCH

HOSPITAL, 106 • Telèfon 23213

Gran assortiment en joies 1 rellotges propis per a. presents de Nadal 1
Cap d'Any

SECC/0 D*ANUNC /S 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
~ER lES

MATRIMONI de 32
an1a desltje. porteria.
Donarà bons Informes 1
trlllii>às o flance. metàlUca. Escriure al núm. 408.

I DEMANDES
FAR MAClA

IOIC!rla eegeu Lar u lliTen~ tarlllacéutlc
col:l&,.at Escriure a L.a Hu·
lllanll at. Num tOll

•o•,E a I!..BiJuerra amb
llonr • retereuClet t v~c
~. desiLJarla admlnJ.&.
• .., tlnaues aJ J ·¡. Esc
h Human1tat. Num 1011
•OV ENEl 1tLU1b IWLUl~&blea re1ertnc1es a·~
·~•~ per • ootl¡a u -.
crtpt.ort &occlure w. Lt
•~marutat. Num d:.l
,.~A I ALA l!Wit:<..'CIO ..a u...lllltJa t oroves tflm·

~llita EsUI 1 ortograPruus mò<1Jce E&rwe a u Humanitat
Utn

tUb

.,!:()rEREIX mossu car.
- r COneix b6 t•oet·
: li:dat . 26 auy¡, Escriu ·
11: La Human •tat Num

----------------..:,o•.

lb anva . ilap ca..
trances 1 cnsteUà
:eretx uet a weriiAirl .

\a Itv

Plef.eu&lllUII

t.ac

...,_!tumam ta t NUU& a77

.,,!"UFEREt X vet 11 traf""'U"IIIi del trw&cee a
~'l'Iu u catau~ uer·
~llPI.A &lcnure a LI
-..; nnat nUUJ llOO
~~-Y E OIO ltl

~•ewe11LS

~ I

<Lli><>

IWib

oe wecano.
caiCUI 1leslLJ8 COl•

~ O bon~ nueréuclef

IQi la Humani tat Nur..&

.........

-~YOR ~A . ALA -;e
~~~ &.j¡¡t QU u COUt:la 18
IJt D!&hllll.llt 0
I 1)180~ll

et·ne..pnua ..ucla
•· ~~"~'" ' 1 .:llversus làlt~
"'HII~ta
collucnc10
Pr!'I.CneJ .. n~
Ulrl·
la Humanita t
1

t

PENSIO NICA. Eapaloses ho.bltaclons teleton,
bao,y, co.Je!accJó. PreUI
convencJooala. Petat. 58,
Ser., 2na. Damun t Ore.nla RoyaJ

Ruta Catalunya
viatJant 18 anys pràctica,
desitJa un sol mostrari
a com., per Merceries.
Drog., Bas. i
P erfum.
Bons Informes. Escriure
La Huma n itat. N\un. 409

DISPESES a tot eatar
:m duros. m contort ~t.
Pau. 28, 1or_ ll'a., Junt

Fran11eso Larret, 160 (Pa·
raHel). Tel ~fon 300011

Borrell, 73, 4.L, 2.a

PISETS moblats, noua,
tot contort, ascensor, teléfon, bany, molt ba.rats. Rosal, 44, porterta.

CORREDORS Introduïts

cessiten per a articles
de gran consum. Esc..
8259. Vergara, 11.

PREU MODIC, habltac16

particular

OISPESES

SENYORA. lloat. babl·
tactó e. Jove, dormir 1
rentar. &dal, 95, 2on.,
lra. (Santa). VIsible de

.ram alimentaCló es ne-

Petrlt~nt.

3

COBfiHS a a'6U, en·
çret.eniUlenta I 8 olatll a
elegir a La carta. oe.. vi
1 ooa1.res.
tot superior
Rnn l"~ St Pere ll
oral

aola dormir.
11. 3r.. 4.".

a 8•

HABITACIO dormir 25
ptes. ref.: VIllarroel, 10,
3er., lra.

I

.ADVOCATS

PENSIO ae I I 11 !>l.e&.,
uxos deas àe 150 . ptes tot
contort PI Me.ch\
IB.
Pfllt

t>ENSIO DEL CARME,
!Wubles /Ug, corn
t. esw dee de 160 otea·
c:ume l2 s

orno

PliNS IO LAIETANA- •
Conlurtablea O abJ~ac1oo.s.
aJgua corren' t caJetaccló Preus redulta e ta.mlUea. VIa Lluctana. 29.
Pl Bereo¡uer. 2
SRA. otereu oen810 e. tot cste.r a
una o dues persoDioutaclò. 36, ent

lra.
PEHSIO eLa Mundlah
tJnepltal, l~ . orat Vle.tgera 1 oostes Babltacloua alreJadea. ba.o 7
!.elf' ton
BAR MUNDIAL. Diaaonat, 313, xamfrà ~r
de Plor. Demà.. du 30
tnauauractó d"Un acurat
servei de menlara molt
ec.onòmlca.

CONCEPCIO JOFRA DE
CARBO. wefaoura clrur~rlana. Ràa St. Antonf,
24 ret ~l
HIGINIA RUIZ.. W OY&dora clrur¡IIWa. Conaulta ¡rat ulta Tallera, 78.
bla Tel 2184~.

Rambla.

Magnifica hnbltacló amb
balco al carrer, oreu
mòdic

OEAL Pt;Nlil 0 , Hi wes
..:t>utrlca t cootorLabte,
exc menJar. pensió com·
r,leta des de 121i ptes
mes. aJt.rla deli àe b pt.ea
Eacudlllera, 6. oral. proo
Rambles Escala estanc.

MUDANCES
AUTO - RECLAM

TERESA ZURITA- Ue.
vadora Parla, 19. Tel.
85391

...

•

PIS per uoaar. 4 ha.
bltaclons, bany, teléfon,
ascensor, molt sol, 19 du•
ros. Provença, 47.
PISOS carrer Escudellera, 18 1 23 duroe met,
moderns,
li dormJtorta,
sol. Raó: Mallorca, 243,
ler.
MAGATZEM per a llogar.
Consell de Cent,
469
(Nàpols 1 SlcUia),
tramvia 10 cts. Plaça ca.
talunya. Molòe. llum 1
2 portes.

f0MA8 tiORDI BLANO,
Procurador deiS
Trlbuoala. Pla. àe Ur.,
o•a. 47, ar. La l'elè!on
76lfla I:Sarcelona

BOTIGA 20 duros amb
h abitació I teléfon. Pl.
Sagrada Familla. 6.

ACvuca~o.

ti OSEP Ml ESPANYA•
Advnr.,L ~IlO ~

Dlput acló,

LLOGUERS

DR. BATIESTINI

PIS 10 duros, 2 dormitori&, teléfon I ascensor. Vllamari, 71.

malaltletl Cle l'apareu cU·
gesti u . Est.òmac. f'et¡e,
Ral¡a x VWarroel Il. de
6

TORRE Junt Repúbll·
ca Argentina, petit Jardl,
garatge, 2 pisos. 190 pta.
Raó: GoJJll.s, 8 I 8 .

llEVADORES

COMPRES
MAQUINES COSIR

CRACIA CARCIA U•
n.dora
Conau! tea ¡Tatul teq P'lorldablaoca . oo

COMPRO wta meoa de
custa embalat;e. uenva
etc. ::;n:n .tondreu 8~ ·

,.ntl

4 ta

Tt>l

8.~747

VENC motor 6 HP. 220
volts, alterna, 1 aparell
ràdio 150 volts, cont1Dua,
tot baratlsstril, Jaume
Fabra, lli, entresol, 2na.
(Poble Sec) •

del fab ricant al ollbUo.
Ronda Sant
Pere. 21

•

~~ -rnn

f] z¡J:l

BRONQUITIS
Eatu1 es ll ama " ' '"a
~ RO VAL »

garantides s en o"
fortor Dl rum
Soldadora • Culnta
Trnnsformen qua l·
11vol foa6 o cuine
a Pltroh o benzina,
Ptr u aar· la a mb Gu
Oil
Llums cSTANDARTa
Cremador•
1Dduatrtata 1 al t.rea apa.
rella a pet.rou. ben.
ziDa 1
GAS OIL

aran

CAÇADORS
11at>atea. 8ePI\CdeDJM per
muota.on Tallera. 82

'a

~::::::.
~Liocutr
l'REUS

ISARATISSIMI

MARISTANY
Llurl:a.

a.

APRENEU A BALLAR
Olassea partlcula.rs pe&
protessuc Josep Oarel&.
Palome.. :l8, ent.reeol.

PALOMA,

------- -

MALALTS.
i>\Umoua.,
Cor. t.leàlclna ¡enera.t.,
SlltUa. Ralp 1 . t:Sol artlllclal Or. Llula Cuesta.
UrpU ~O. Pral. Consul.
ta cie 8 a 8

HiTOUI I ETIQUiiTE&
to~ weu~ oer e. apa,
raaora Mercadera. ~e

CAIXES RADIO

VENDES

.

NICANOR SERRANO
t'luLura; • lliiW!"IlCIO. • .Al
Oa!.atu Dl'& 1111 Tei 764111.
tsan:ewne.

SENYOR1 Per veu que
&I¡Ul el ~06tre feaUt ua
q uedarà nou. reparat o
Ramellerea. :¡, ler l a

a B.

L'eficàcia d'un
ORQUESTRINES: venc
sa~:o I e-balit. Adreceuanunci va es· ~~ma
llb}a Humanitat
tretament lligada amb la difu· ·Revenedors Ràdio
recoreleu:
611.
Paloma. ~) .
sió del di ari 8 (Aba.na Muntaner,
Vestits a terminis

PIS 111 duros sencer,
amb 4 habitacions sol I
galeria coberta. Slcllla.,
107. Raó: porteria.

PISOS A 70 I 76 PTU.
Noua. comO<JIItOB ae 6
gri!Ule 1 tux011e1 nabltactona. water. lavabo. au;.
xa. cu1na econoUllca aa.
fare.t¡. ascenaor 1 Leléfon .
eo 8l carrer de Parla ou.
meros ~- 11:. 1 114 (entre
el ae rarra;rooa 1 oiaca a·ETnest Ventóll auto.
h•l• 'lf•trll 11:1

DIVERSOS

E81 U DIS
WUYeralta.rla, Ol tentaclo I prepa.
racto ertcao o Prot Batmea. •~

10168

REPARACIO NS tlU ¡as,
IUgua 1 electricltat. cua
Bacllero. Carrer L'all 70
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EL QUE PORTEN ELS DIES

El que

ELS

no es compra
per JULl JUST

ELS ACTES

-

·¡;

...

Recordo molt bé l'escena. Era a oferien diner en els barris baixos,
les vigilles d'aquelles dissortades entrant en els miserables patis de
eleccions del 1933, un dia. o dos veïnat o pujant a miserables golabans de celebrar-se. Les dretes, des- fes, i cercant que se'ls donés a canpenent diner, amansint tots els odis vi d'un matalàs o d'Unes flassades o
i tots els temors q~e l'adveniment bé d'un plat de sopa, els vots
de la República :. els governs d'Aza- per a portar al Congrés els grans
Jia havien desvetllat o avivat en senyors, propietaris de la. terra, enelles feien una gran campanya de bolcallats en fastuosos abrics de
propaganda política i electoral per pells que solament amb presentar-se
tot Espanya. A les cantonades de alli havien de posar en pau les cotots els carrers de Madrid, de Sa- ses d'Espanya i fer que els nostres
ragossa, de Bllbaú, de València o de costums l sentiments tomessin a
la Corunya, de totes les grans urbs, discórrer pels camins de Ja tradició.
en n. hi havien fixat atraients car- El poble, en canvi, no posseïa.
tells. Cartells que vessaven colorit aquests mitjans. Disposava de pocs
i prometences, l falagueres perspec- cotxes. Tenia poc diner. Ah!, però
tives. Cartells amb inflamades apel- posseïa entusiasme, tenia el valor
lacions a la consciència nacional. d'arrelades conviccions. coratge i taCartells amb xüres 1 amb dades, en- lent i tot això ben administrat feia
ganyoses i falsejades, naturalment, prodigis i suplia així moltes necesperò que podien commoure i extra- sitats.
viar els taujans, o els tímids, o els
.I qui en dubta que el triomf és
quo no tenen doctrina, ni Ideal, o sempre, a la fi, dels que tenen fe,
no· tenen informació ni discerni- eatuslasme, co:nicoions, i ideals?
ment. Cartells, alguns d'ells, amb Aixi s'explica que el3 ~<senyorets»
siluetes de venerables monuments que en aquelles eleccions del 1933
nacionals, volgudes rellqules de la en virtut de moltes circumstàncies
història, lllllb noms famosos en els que es confabularen pogueren triamannals de la vida espanyola, dema- far i durant 1os anys els hem vistos
nllllt, segons semblava en nom d'ells, enfilats damunt Immenses muntaels vots dels electors, com si els re- nyes de matalassos, emmarcats per
publicans t els socialistes als quals estibes de pans 1 bóts de v1, senten
L'aeroplà << Ca tcutan, un dels nous aparc.lls anglesos que pot amarar per flli:tament i està toquipU de dos tubs
en aquesta declamatòria propagan- aVUi pànic, saben que seran vençuts
llançatorpedes
da es combatia fossin unes temi- davant l'avenç abasegador, lnexo(Foto Express)
bles bandes de salvatges, unes hor- rabie dels homes i ~e les idees que
des, que tinguessin escrit en llurs estaven representades pel pregó
progra~es o anunciat entre llurs d'aquell xicot de la bicicleta: ¡Per
designis no 'deixar intacte ni una Espanya! ¡Per la República! ¡Voteu
pedra antiga, una vella. catedral les tsquerres! ... Amb barreja de còamb els seus policroms finestrals, mlc esverament 1 de por veuen reviuamb els seus enlluernadors altars, r.:, més forts que mat els que creien
amb els seus barrocs, fabulosos òr- morts. Azafia, que per a ells era una
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
gans. I les reixes forjades, i les altes xifra 1 un compendi de tots els seus
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
t rones, i els ba r ro e s escons odis, l'home e.l Qy 1 per tots els mitI
Ptes.
dels ombrívols cors amb els seus 1 jans, sense refusar el més salvatge ni
Catalunya ......... ......
2'Enric Lacoma .. . .. . ... •••
15'1
cristos sinistres, crispats sota lfvt- el més vil, Ulumlnat per ment de
V. G............. ........ .
2'- Eulogi Gonzàlez ... ... ...
~·Suma anterior ...... 181,986'15 Angel I smert .. . .. . .. . .. .
des llums 1 els grossos llibres. oberts tedu1 o ment :!e pobleri, volgueren
10'A la memòria de Joan Fer10'- Bar «La Vinya» <Bruguedamunt robustos faristols qu~ mos- esclafar, és avui la més Vistosa figura Salvador Suqué ... ... •..
rer .................... .
5'2' tren la gràcia delicada del primitiu d~ la pol!tlm nacional. Dóna un ml- A .........................
ra i Ciatera) .. . ... .. .
10'Jordi .................... .
6'Figuera
1
Garcia
..
.
..
.
..
.
5'alfat>et gòtic, on la fantasia dels tlng a Madrid 1 hi assisteixen mig mlJ. M. C ................. ..
6'GRUP D'OBRERS DE
Germans
Josep
i Rosa Alpachmts monjos jerònims havia p<r li de persones, d'espectadors no porDolors Sale. Huguet (8.•
ORPHEO SINCRONIC:
tarriba ................. .
2'sat el seu art, tot estilitzant, ador- tats ni reclutats pel diner, per l'afavegada) ........... .
10'Pijem .................... .
1'nant i donant color a les lletres. lal. o per l'amenaça, sinó exaltats Un grup d'Esquerra, de
R. B ............ . ... .. .
1'Silveri .................... .
1'la
«Bomba
Prat»
00
Santiago
Farré ... .. •
1 no solament les catedrals, sinó tam per una !e, inflamat- per un ideal,
10'- F. S .... ...... .. . ........ .
1'vegada) .............. .
17'bé els vells monastirs de les daura- anant-hi per pròpia i lliure iniciaUJúlia Cusachs .. . .. . .. .
1'Carlets
.....
.
...........
.
1'J
oaquima
Pujadas,
a
la
des terres lleJneses, les assossega- va, molts d ells fent grans 1 penoDomènech Gelabert ...
1'- x. x ..................... .
1'memòria del primer Predes valls de Castella la Vella, o de &OS sacrificis. Apareix una amenaça
Tres nenes d'esquerra
2'- Adell .................. .. .
0'25
sident de Catalunya
les terres de Catal;mya on floreix ¡::.r la. República 1 es pensa en ell
0'50 Un ....................... .
10'- Lloveras ................. .
o·~
ço romànic, havien de caure, segons per a esvair-la. Es cerca un exemple Dalmau Carol .. . .. . . ..
0'50 J. V. R .................. .
5'Vilanova .. . .. . .. . .. . . .. .. .
2'Alfred
Comabella
......
es desprèn d'aquestes campanyes, de decòrum polític, de t ranquil va10'- Pere Jardl .............. .
5'- Un del 14 d'abril ........ .
2'sota el bàrbar picot republicana-so- lor civtc, d'honesta conducta ¡ es J. Bofarull .. · .. · .. .
2'- Centre Català Repub!Jcà,
Germanes Marill .. . .. . .. .
2'cialista. I a lxi mateix les ocultes er- pensa en ..11 1 en els homes que amb Rafael Allgué .. · ... ... .. .
1'de Badalona .. . .. . .. .
60'- La Garreta ...............
1'mites que evoquen en la seva ascè- ell governaren mentre que els que 1 Esperança Aligué ... ... .. .
1'- Ant on 1 Piguillem, a la
Casals ......... ........ .
1'Uca senzille~a la vida de privacions els combateren cauen desprestigiats Conxa Paujavey ... ... .. .
1'memòria de F. Macià ...
1'50 Un de l'Estat Català ..... .
0'60
dels pares de l'Església. I axJ ma- aureolaU: per ·es llums del ((Stra- 1Un maquinista del P. Nou
2'- Antoni Piguillem, a la saX. X ......... .
1'teix, també, semblava que haviem de perim>.
Una mare amb dos fills,
lut de Companys 1 Conx . x ...................
1'triturar, de reduir a runes i després
¿No és això ¡..rou per a explicar
d~ Gràcia, ~ la memòsellers ................. .
1'60 x. x .................. .
1'escampar-los aquells històrics cas- les .nquietuds 1 el malestar de què
r1a de Macla 1 a la saFamilia Sarle .. . .. . .. . .. .
2'- F. Pallarès .. . .. . ... .. .
1'tells on l'istoriador 1 el patriota donen fe els reaccionaris espalut <le tots els altres .. .
5'- Un esquerrà, de Masnou.
10'- Callehon ................. .
1'!la coHocat el solar de la naclonall- r.yols? El diner é~ important, però Mercè Romeu .. · .. . ... .. .
10'- Blasi .................... .
2'- Vives .....................
1'tat, 1 ha sentit entre les seves pe- ja han v1st com a costa d'ell que no R. c ... · .. · ... .. · .. · .. · ·...
5'- Miquel Caballé... .. . .. . .. .
10'- Cuspinera ... .. . .. . . ..
0'30
dres, com . Rei?an . se~tia entre les es té tot ni és dóna tot. Han v1st que Pere Vallès, a la memòr1a
Francesc Vall, a la meCanisio ............. ..
1'pedres de 1Acropolls d Atenes, la veu per a triomfar es necessita quelmòria de Macià... .. . .. .
de ~a.clà .. · .. · .. · · · .. ·
1'25
2'- Suñé .............. .
1'mUlenària del poble que més estimà com més que el diner. ¿Es aixl doncs An~m Palosach, de St.
Familia Vilaseca Roselló
5'- Borrell .. . .. . ... .. .
1'la vida, l'eeC\ de l'Espanya llegendà- com hauran accentua. el seu ~sveraJ.
LI.,
d'Argentona
Chment .............. .
...
...
5'5'- Ramon ... ,., .... ..
0'50
ria, veient entre les galeries mig es- ment i la seva por a considerar tot Famfha Mulet ........... .
2'- El nen Manuel Vila ... .. .
1'60 Rill .............. .
0'50
fonsades com els marlets trencats, el que ve passant? Per sl faltava ¡.oc Jaume Cànovas ........ .
1'- M. C..................... .
15'- Audina .. . .. . .. . ...
0'25
els baluards, vagar les ombres dels per a explicar el seu pànic apareix 1 Manuel Palomeras
3'- A. Murciano .. . .. .
1'- El nostre ajut als catalans
0'25
vells herois de la raça, les gestes ara ((El Socialista» 1 els seus lectors Ramon Martínez
1'- Un grup de catalans del
Dos de l'Estat Català (dos
:lels quals la musa popular va per- continuen donant mostres de la ma- J. P ... · ... "· .. .
carrer de Sant Sebascatalans) ........ . ..... .
1'2'petuar en clars romanços.
teixa adhesió d'abans del mateix in- I J. B...... . ..... .
tià, a la memòria de
C. B. B .... .. ............ .
1'5'Era doncs, ?om . anava dient! du- terès. Hores abans de sortir el periò- A. Santgenis ... ... ...
Macià (5.a vegada) .. .
5'19'- El noi de Lluís Bolleu .. .
3'ra~t aquells d1es d aquesta trep1dant dic, a plena. llit encara, es formava , La nena Montserrat SarJaume Crexell ..... . ..... .
10'- Ramon Monsó .. . .. . ... .. .
27'75
i .mflamada campanya el~toral, un una. gran corrua per tal de recollir
queda.... ".' ........ . .. .
Les dones d'esquerra. de
2'- Maria Geis, a la salut de
d1a o dos abans de les elecciOns. quan els primer:; exemplars. ¿Amb quin Rafael 1.Nun .. . .. . .. . .. .
Companys 1 Consellers
1'Masnou, a la memòria
1'vaig veure pel mig de la Castellana, diner es compra l'entusiasm 1 fe _ El bastaiX de sempre ...
1'- Cansaladers Mercat Bode Francesc Macià .. . .. .
76'anant c~p a Correus, j~ de nit, en- vo. q te això representa? :· :nca:a. Dues catalanes filles de
queria ................. .
5'- Pel Nadal del presoner care gusptres de llums publiques i un m. s ls h
.
bl ,
d
Cornellà .. . ... .. . .. .
5'- Un ciutadà, un sergent de
6'ràpid moviment de cotxes, plens 1e e.; e
omes qu~ sem a\ en e~- La nena Pons Simó ...
3'e ....
..
·
la P. N., ex-empresonat,
.ugitius reflexs, u11 xicot, damunt unus per agr s dtscliSSions do~tn- Joan Tauler ... ... ...
50'dos caporals i set guàrl\.iac1à ... ... ... ... .. ...
6'els lloms flacs d'una bicicleta, el nal.s s uneixen I tornen a cammar J. V. c. ... ... ... ... ...
5'dies.................... .
50'- T. C., a la memòria de
..~,ual amb crits acompassats, i fent j~nts 1 saben qJe en les s~ves mans M. i R. ... ... ... ... ...
5'- El grup ((Fermesa i VoMacià .............. .
1'ureus 1 mesurats Intervals, amb ba- hi ha, la rede~pctó de mllers 1 ml- Joan Olivella (3.• vegada)
5'luntat» d'amics empleFamflia Prats .. . ... ...
25'ronfvol accent, deia:
!crs d homes. <.Com es compra la ca- Mare i filla esquerrans...
5'ats de la Barcelonesa
Familia Adern .. . .. . .. .
5',
,
lcrosa adhesió als ideals que d'a-~ u
t ¡
5'- Espanyo:s! Espar:yols.... Vo- questa acció i d'acuesta actitud
d'Electricitat... ... .. . .. .
se'n na senyora ca a ana .. .
8'- R. Mata i muller .... ..
2'teu les esquerres!... ¡Per Espanya, d d lx?
•
Per Catalunya ... ... ... ...
10'- Otto i Fritz .............. .
0'50 M. S......... . ....... ..
2'per la. República 1...
e ue ·
!..!!...!!...!!!!'!!!....!!..!'~~!!!~--11!!!!!!!!!!"!!!'!~ Bartomeu Mestre, producM. Bosch ...... ... ........ .
2'Anan1. sol, com he dit, cantant
Amb diners es poden fer moltes
U"l del Clot (2.a vegada) .. .
2'te d'una aposta guaamb veu robusta el seu valent pre- coses, però no es poden tancar els cent que sl esclatés una guerra es
nyada .............. .
3'60 Josep Maldonado i Martin
2'gó republicà, republicà 1 espanyolts- -<unins de l'esdeven1dor dels grans quedarien a reraguarda. emboscats,
6'C. F ..................... .
2'ta. S'escorria entre els cotxes luxo- Ideals senerosos. Amb diners es po- que si s'ha de •reballa. deserten d'Il.- Familia Benedicta .. .
1'- Francesc Mitjana .. . .. . .. .
1'ros de l'aristocràcia de Ja sang 1 del den comprar matalassos, treure de questa obligació, que s'exilien amb el Mercè Anglada .. . .. .
0'50 Domènec Vinyes, a la mediner, enemiga de les llibertats po- la. casa de préstecs mantes i màqu1- Borbon 1 s'enduen ml! cinc-cents MW"cè Mauri ...
0'50
mòria de l'Avi ....... ..
5'pulars que la República represen.., nes de co.s!r, repartir ((rondes» de vi milions de pessetes I amb ells ma- Carme Ferré .. . .. . .. .
0'50 Vda. Mata i filla ....... ..
3'tava. Anava sol fent la seva propa • paquets de cigars, ¿però 1 l'entu- niobren a les borses estrangeres con- Julita Vilagrasa ... . ..
0'50 Pere Pagès .. . .. . ... .. . .. .
1'ganda. Ningú no el pagava per a fer- siasme i Jl valo. davant l'adverSitat? tra el valor de la pesseta, els grans ~ ..111eta X ............ .
0'50 Jaume Claramunt i Antòho. Mogut per la seva fe lla seva 1ns- Això no es C('mpra. Per això, perquè capitans de la indústria, gent sagaç Emilia Corominas... ...
0'25
nia Farré. d'Esparrepiració patriòtica !eia, pel seu comp- no es compra, 1 l'entusiasme 1 el va- de bruta musa, els jesuïtes de sotana Rosa Pintó .............. .
guera ............ ..... .
2't~ i a favor de tots, aquella cam- ¡,
civic ; tota la força moral que I gec, tots, en :1, el.:: que constituei- Recaptat al Centre d'Esquerra, de Mollet per al
Dolors Peris .. . .. . .. . . . .. .
5'panya, per a la qual utilitzava el representa la concepc-ió d'una Repú- xen la representació d'aquesta EspaNadal del pres .........
70'- Pepet.a Rib:\ (lO.• vegada)
que era seu, la bicicleta, la seva per- blica popular nascuda per a resca- nya negra 1 faraònioo, de gelats fa5'- Pere Gallifa ............ ..
2'<ona, 1 posava a prova el seu valor tar de la seva miserable 1 trista natismez, de ciris verds, que no te- Josep Salvà .............. .
Dos promesos, a la memò.:h'lc. Era un obrer que el dia se- servitud tot un poble, està en mi- nen efusions humane~. ni afanys, nJ A la memòria de Macià,
G. R. i A.M........ ..
10'ria de Macià ... ... ... .. .
2'güeut, a. primera bora, hauria d'es- lioru. d ¿g_:>e.nyols, precisament :els desvetllament.\.
a crear, ni vivor Josep Sotos ............. .
2'- Bartomeu Serra.......... ..
tar al taller, o a. l'obra o bé a la que treballen, els csefioritos de les Di 1HuSions, ni per
2'50
ideals,
seran
vençuts,
5'- Dolors Macipe .. . .. • •.. •..
fàbrica. Algunes persones en oir els masoveries andaluses, els amos de les inexorablement vençuts en la magna Joaquim Casadevall
2'50
Josep Isanta . .. ...
5'- Pere Jaques i Fontanet, a
seus crtts tombaven el cap estra- deveses extremmye.:; els gran latifun- 1 hl&tòrica
lluita
electoral
que
s'a-Pels
nostres
amics
2'la memòria de Compte,
nyades. Pels voltants de La. Cibeles distes, en f!, els patriotes cent per propa.
~
J()S(>p Camps . .. . ..
Alba i Bardu las .. . .. . .. .
uns guàrdies feren un moviment
10'10'Joan Pamlas i Galimany
com per a detenir-lo o seguir-lo,
6'- Josep Sendra ........... .
però vaciHaren. En el fons, quants
2'Caterina Miret 1 Miró .. .
l'oïen I fins els que es sentien Ir2'ritats pel caràcter de la propaganJoan Mnslp 1 Gual C16.•
da, sentien una irreprimible admlvegaà3,) . . ... ... ... · .. . ·
10'racíó pel que significava aquell gest.
Jené .. .. .............. ,.
6'Potser comparaven, com bo feia j o,
Recaptat pel ram dedicat
el xicot de la bicicleta, en el maa la memòrJ.a. de F. Manillar de la qual aletejava una pecià, d'un grup de catatita bandera nacional, amb la prolans d'Esquerra de Calpaganda que les joventuts de Ja
des d'Estrac .. . . . . . .
21'50
J . A P. feien pels carrers cèntrics de
Familia. Feixa 1 Roca ......
5'Madrid. Des de superbs automòbUs
Jeroni Quintana
3'llançaven a grapats damunt els cotTeresa Feixa ..
1'-·
xe.~ qne creuaven i damunt les gents
Jo-rep Maria Quintana 1
que transitaven per les voravies, fulls
Feixa ......
Oï\O
amb apretada prosa electoral, aren·
Montsorrat Quintana
gues de GU Robles, consideracions
Feixa ..... . .. . ...... .. .
0'50
ci'Herrcra. I candidatures del bloc Pn
Un rr"pUblicà federAl de
le.> qnals figuraven junt al cap de
1\iataró .. ...... ... ... .. .
25'la C E. D . A., Golcoechea i Calvo SoF<:nan Delis i familia
5'telo.
Antoni Macià. ... .. . .. . . ..
5'En aque:,tes dues menes de fer la
Joaquim Bitveny .. . .. . .. .
5'propaganda estava l'explicació de
Jo!<ep Er:~le.a .............. .
5'moltes coses. Uns .feien escandalosa
Albiol I Serra .. . .. . ... .. .
2'O!>tentació del seu diner. Cotxes per
Tres nacionalistes ... . ..
3'totes les (·arreteres, avions creuant
Un esquerrà de Montgai. ..
50'Espanya i llançant pels pobles pro.Josep Simó ... .. . ........ .
10'clames, cartells pertot arreu 1 una
Kissme ................ ..
3'vasta. i activa organització de dames
Tres germanets Lluvell .. .
5'ratennistes. alliçonades a les sagrisFamilia Guitart .........
2't ..
· ' <: advocats del partit, pà!- ·
Dos mestres laics ... ......
10'Sembla
un
escenar
i
de
cinema,
per
ò
en
realitat
4s
un
carrer
de la clu k t de Horston, Texas, desprh cse la
Els nens Leandre, Valeri I
•nnts de St. Lluís I clients
lnundacló que, "' m4s causl l'Incendi de dlvrrses cases valorades en més de dot milions de dòlars
Joan J onama. .. . .. . .. .
10'<'"Ses de tracte, que I
:¡•_
(Foto Kf'ystone)
J . B. C ...................

LA NOSTR A SUBSCRI PCIO

l t~

Avut els pollos de les Jap tene¡~
plat fart. Aniran a escoltar les soluctoru als problemes del pafs que
tenia et car ter a Gil Quiñones
(més conegut per canonge Gil Robles) i que S'haurien portat a la
pràctica cas que la cecta hagués
pogut continuar en els ministerfs
uns trenta o quaranta anys més.
¡Quina tristor més de cartró tan
les faramalles japistes de Salamanca transplantades en el nostre
escenari amarat de sol de testat
Els crits de «iete, jefe, jefe» ressonaran al Prlce com un eco de
les batzagades del Catch as catch
can. Al saló es deuran collocar les
creus teatrals d'1m imperio nou
de trinca amb bafs de El Pudridero del Escorial.
¿I com es comportarà Gil i Qutñones de cara la L liga? ¿Sostindrà
les frases malhumorades de ta dies
o hàbilment esbiaixarà tot comentari que pugui obstaculitzar la u1tió de la Castella dels cacics «agrarlos» amb la catalunya dels
bancs t de les empreses?
Les Japs volen plat tort i no
estan per herrerianes. Però... si
tenim en compte certes cosetes
que denuncien els telegrames d'informació d'aquests dies, vulgut•s
que no, els imperialistes d'ací
s'hauran de contentar més amb les
coses d'En Gil que no pas amb les
d'En Quiñones.

DE LES---

ESQUERRES
CASAL REP UBLICA
D' ESQUE RRA CATALANA
ARB UC IES

Dia primer de gener, a. les
quatre de la tarda, conferència.
a. càrrec de
JAUME MIRAVITL LES

Tema:

que recolliren del carrer l es instt
tucíons que diu. que l'Esquerra
deixà el 6 d'octubre, plega, L'eu.
tòria no ha pogut superar el& gra~.
sos balanços i ha decidit condem,.
11ar el país a dejuni etern de pro.
sa samblancatiana.
Felfç viatge.

hÏ

•••
En canvi, En Cirera S'ha fet pe.
ri.odista i ha acordat fundar tm
diari defensor... que deurà defen.
sar? El imperlo? ¿Voleu dir que
a un home seriós com eu 1t
cauen r..questes tabolades?
La Ceda el necessitava un dia.
ri. L'Angulo un dta va escriure
creiem que seriosament, que l'obrQ
de la Ceda a Catalunya no 'hav!a
tingut ressonància per manca de
premsa. Ara sabrem el bé de Déu
que han realitzat. Esperem que a.
prendran molt de l'escola de La
Veu. Ja haurà vist ez tartali
Cirera com aqt:ells saben inflar
les coses de tal forma que d'un
Tries de Bes en tan un savi, d'ull
Vallès i Pujals un patriota i de
la llei del 2 de gener en fan una
pàgina d'història de Catalunfla."

e,_

•••

Si avu¡ hi 1w al país i al món
un home que sap positivament on
va i què vol aquest és, sense cap
mena de dttbte, el nostre gran lligaire Vallès i Puja!s. ves st n'ht
ha de sotsob1·e al món, però ell
ferm que ferm amb la seva. A Madrid no hi ha un minut polític
que tingui segttretat, els líders de
Lliga catalana es veuen, un altre
cop, obligats a deixar l'estella d'una altra . aïció política, tot està
convulsionat, pe:·ò ací a Catalunya
tenim un home, què diem un home?, tota una instituctó! que s'ha
pogut • )streure a tot, a tot, per
a portar a cap la seva feina que,
per ara i tant. el poble només la
veu a través de pollastrades, viatges i prometences sense lfmits,
però que aviat es convertirà en
banderoles de colors i enginyers
t plans f tot el que vulgueu, mentre
es prometi a l'fllustre gestor l'a1ut patriòtic de votar els homes
providencials, tàctics, banquers f
patriotes que s'arrengleren a les
files arfstocràtico-tenfcies de Lliga catalana.

Renovación,

I

L'ESQUE R RA R EPU BLICANA
I LA SITUACIO ACT UAL
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CUIRASSATS MARINS DE[ FUTUR

Nàufrags?... Repatria ts? No: són els veins d'un barr i pobre de Paris
que contemplen l'espectacle que a la nit de Nadal els ~repara ren el.s <~o~•
scouts» parlsenos Un moment d'aie grla per tota una vida do mtsèrra .••
(Foto Keystone)

~~!!a r!;~~ a~e ..n:~~p
1

Una teixidora de can Saus
Un alumne de l'Escola de
Treball, a la memòria
d M 'à
e act
.. · ... a...la.. ·me...
Balbina
Remolar,
mòria de Macià... ... ...
Nens Esteve 1 Jordi Palomo .. . .. . .. . .. . .. . .••
Un mestre d'Hospitalet ...
Antoni Boncompte .. . ...
Serafina Masana ... ... ...
Artemi Brunet de Sanahuja. .. . . .. .. . ... .. . .. . .. .
Pare i fill, antifeixistes ...
Familia Fort 1 amics ... ...
P. C. ... ... ... .. . ... ... ...
Familia Roca 1 Bergés, a
la memòria de Macià ...
Cenobita Serrat,a la. memòria de Macià . .. .. •
Mercè Castellnou ... ... ...
Maria Planes .. . .. . .. .
Bonaventura Andreu...
Maria Torres ... . ..
Teresa Boso .. . .. . .. .
Pepeta GUardiet ·... ...
Carme Viamès ·... ...
Enriqueta Bori .. . ... ... ...
Marta G·J!nart ... .. . ... ...
Francesca Pera ... .. • ...
Conxita Pujades ... ... ...
Ro.c;a Datzira .. . . . ... .. .
Els germans Jordi i Esteve Colomer I Camps, dos
esquerrans de cor .. .
Una Simpatitzant de Carles Pi 1 Sunyer ...
Joan Castellnou i Domingo . ... ... . .
Visca la llibertat ...
Un castellà d'esquerra ...
Ramona Passolas (quota
setmanal) ... ... .. . . .. ...
Anna Fort <quota setma-

·'

;:,Sota el signe del vi
...
1

«Diarlo de Barcelona» explica com
Gil Robles 1 Calvo Sotelo «caudillOI
s• de la derecha», varen fer un pacte.
- el qual !ou brindat amb un rind
2'- ueglo». Llegiu-bo:
1'«Un dlstinguidlslmo escrito:! . lli'
1' - triota insigne y bombre bOrusuno,
5'- entusiasta. propagandista de la u,
5'- ntón, se propuso para cooperar neñella
~

de manera etlcaz reunir a los s

2'- res Gil Robles y Calvo Sot.elo de una
6'- manera casual, y sin que pud;era

21'10 sospechar nadie de quien procedia 1.1
10'- Iniciativa. Poner !rente a !rente :.
ambos caudlllos de la. derecha, de
6'- tr J de un ambiente de cordlalldad 1
de e!usión, !ué el propósito resuelto
2'- del menclonado escritor. una llgC:
2'- indlsposiclón pe: él padec!da, sin'l
2'- le de sefiuelo para atraer a allld~
2'- hombres político.s a su casa, oniil.
1'- colncldleron el vternes, 19 del actul
1'- n primera hora de la tarde. Estab
2'- cldo el contacto, resultó tarea sen,.
1'- lla y llana dejar solos en amplio g
0'50 binete a los directores del b)oque ~
0'25 cional y de la Ceda, los cua!es man·
0'251 tuvlerou 1aa conversaclón que, ~
0'50i ~im cronómetro, duró justamen e
1'- dos horas y clnco mtnutos.
Al ,·oh·er los conferenclantes cOll
po<tntD
l'50 semblante satlsfecho al a donde fe hallaba el dueilO de Ja ca:¡•_ sa, acompai1ado entonces por rlertO.
5'- del màs genial de nuestros oradores.
t'
ue tocaba nn
5'- éste al n1l.smo 1empo q
1'- timbre, exclamó: cAhora vamos 9 :
lebrar el fausto acontecimiento,
2'- biendo una copa de Cbampa~eJ.
eUUldOS
s·- serYida ésta y cuando
r
nan ... ... ... .. . ... ... ...
lab' los
,·ohiO
a è.e·
E. s. s. (quota setmanal>
:¡•_ la acercabf\n a los
1os.
Una republicana anticleri·
lr 1
·tor llustre: -Ad\1erto •
..~o re5 ,_ e e escn
cal ... ..... · .. · ... .. · ...
ustcdes
ou
e
cstà.n bebiendo '"" c•lJ~ep Corbera i :\Iet (quoso ..
3'- gto. -COmo rlno regtcr-repu
._,1,.
ta mensua.'l ... ... ... ...
. esta IJOi,C.i>P•
Pere Siurana (quota menv Sotelo. -Sl, agrego.
·ef.O
sua!\ ... ... ... ... ... ...
3'- Y otral! proceden de un peq-.. ·
- - - c~todcJt ~e la bflècp de PaJaciO.J
Suma I ~eix •.• -183.149'81)

et

diari de la o11·: ULTilD.A .D OBA
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