liL TE Mr S. - A catalunya, en seneral, el oel tatà oobert per tot
el p&la, lleva~ p:!l pla de Lleida I la Cerdanya on apareix serè o amb
:3001 nllvols. S''"t:lserven a lgunes boires matina ls per la conca de Tremp,
el Pallars I co-·· rca de Bages.
Els vents s"·1 fl uixos o encalmats de direccions variables.
D c~n n t les t~ ~·-·res ~4 hores S'ha n registrat pluges de poca lm·
portlncla per la Va!l d'Aran.
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Barcelona, dimecres, 1 de gener def 1938

PÒRTELA A LA PRESIDENCIA DEL GABINET
.

.

EL GOVERN CELEBRA EL ·SEU PRIMER CONSELL
L1any de la reconquista Salut als absents! Feu

qual deftneiX la seva postCIO poltttca

El tat dia com avui del1935, contestant una enquesta del nostre diari,
Una salutació e sp e cia l i emoc ionada p e r a tots els amics,
ftèiem que, al nostre parer , dins aquell any començaria la reconquista de els germans, els camarades que aquesta nit passada h auran
la R epública autèntica t de l'Autonomia catalana. Aquesta esper ança ha vist n éixer el nou any darrera les reixes tristes de les p resons.
t ingut r ealit2<lció. Tal com com!iàvem, dins l'any 1935 ha començat el
Per a ells, el nostre rec or d més entranyable ; per a ells

retrocés de l es dretes í l'avançament de les esquerres. En certs aspectes, •
• •
.
l "b
.
el guany del nou corrent democràtic és més considerable del que es podia 1 augun d un any mallor, amb a u ro res de h ertat, amb pass1Ó
esperar.
de civisme p a triòtic, a mb c alo r de llar i d e tots els a fecte s de la
Però tot el que ha succeït en l'any que ahir es va cloure, no és sinó vida.
tm començament. Cal la continuaCió. 1 cal, sobretot, l'arribada al gran
Sau,sa
1t
1u,sau
t
1 t1
.
.
objectiu democràttc t autonomtsta.
!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L a f eina de completar el canvi iniciat l'any 1935, correspon al 1936.
;,tquest ha d'ésser l'any de la reconquista.
En el dia intcial d'enguany, saludem amb cor fidel el doble ideal del
n ostre poble, el doble tdeaz catalanista t republicà de la 110stra ànima,
QUe hem de veure totalment reconquerit d'act a pocs mesos.
Avui saludem els representants d'aquest ideal, el President Lluts ComSJlZnys i els seus consellers. Tot just ahir va ter dos anys que el Parlament
català va elegir Con~panys per a la més alta magistratura de Catalunya.

.

.

~~

r:~-----

~

En eL començ de l'any de la reconquista, ets senyals polítics són t avorables. No tots els obstacles han desapar egut, nt tots ezs perills s'h an
esvaït. Però la r uta que ha pres en aquestes últimes setmanes la Reptlblfca espanyola, ha de conduir, si no vénen desviacions, a la restauració
de l'obra de les Constituents, en gran part enderrocada pel bienni negre.
En aquest 11ou període, els republicans d'esquerra i el proletariat l zan
de clonar proves d'un gran sentit polftic. Han de mostrar alhora audàcia
l seny. De primer, cal trnpossfbilitar qualsevol intent frenètic de les dre"tes per a defugir el procés normal dels esdeveniments i per a impedir "l
r esultat que temen: l'elecció d'unes Corts d'esquerra i la formació d'un
Govern amplament esquerrista. Després, w! actuar de manera que la Re.
pública i l'Autonomia reconquistades Jstin segures, sòlides, duradores.
No podem exposar-nos al moviment pendular dels biennis contradict orts. La pròxtma etapa esquerrista ·:O ha d'ésser de dos anys, ni de
quatre. Ha d'ésser una etapa llar ga i gradual, ascenctonal sempre, en la
qual cada pas endavant sigut consolidat immediatament i no corri el risc
de les contraofensives reaccionàries.

~~~deslt/a ~Jon any
,~

.

públ~ca. una declarac~ó. ~inis!:rial. en
compte

FAN CA P ELS M I NISTR ES

Madrid, 31.-Tot 1 h aver-se anunciat que el Consell de ministres co
mençaria. a dos quarts d'onze, no ha
començat !ins a. un quart de dotze,
perquè alguns dels ministres han arribat amb retard a la Presidència,
per haver assistit a les preses de
possessió. El primer a. arribar ha estat el general Molero 1, l'últim, el
senyo1· Filiberto Villalobos, que, sense deturar-se, des del seu viatge de
Salamanca entrava al Palau de la.
Castellana. a les onze 1 deu.
Els ministres no h an !et cap manifestació, 1 el president, que ha arribat quan t res d'aquells eren ja.

193 6
als seus amics

• • •

Any 1935. Any de la 1·econquista. ·?econquistarem la Constitució i L'Estatut. Reconquistarem la direcció de l'Estat i de la Generalitat. ReconfiUistarem els correligionaris, familiars t amtcs absents. Reconquistarem
l'alegria de les ;ornades t;ictorioses en què el poble expressa t imposa la
4eva voluntat. Reconquistarem el noble orgull d'ésser catalans t d'ésser ref)Ublicans. Benvingut sigut l'any de la reconquista I
A. ROVIRA 1 VIRGILI

GOMEZ HIDAlGO SAlUDA CA·
TAlUNYAEN COMENÇAR
l'ANY NOU
De la Presó Model, de Madrid,
rebem un sentidissim telegrama que
signa. el popular periodista 1 fe1'Vent
amic de Catalunya senyor F . Gómez
Hldalgo, el text del qual és el següent:
«Al comenzar el aíio 1936, que debe
traernos la. libertad de los hombres
y de los pueblos, saludo desde la.
carcel a. esa tlerra. de mis a.fectos y
slmpatias con un emocionado ¡Viva.
Catalufia!- Gómez Hidalgo, Carcel
Modelo, Madrid.»

La declaració ministerial

Quan arribi el moment electoral el Govern «procedirà amb absolut respecte
per a la lliure emissió del sufragi»
Madrid, 31. - La. declaració facilitada pel nou Gabinet dlu a1x1:
«Aqu~t Govern s'ha. constituït en
unes hores de preocupació I gravetat, per tal de realitzar una. obra de
paoiftcació i dc reconstitució del pais.
L'hostilitat Implacable entre dretes 1 esquerres, el rumb exterminador amb ela seus caràcters de guerra
civil, que no té en compte ni es deté
ni davant els més alt.s Poders, salvaguardats en rots els països pel
respecte ciutadà, obren més que un
interrogant w1 abisme davant del
país que abasta amb els seus estralls
les pròpies fraccions amenaçades
dfalternatives violències. Els vencedors d'avui serien els vençuts de
demà, 1 Espanya no resistiria aquesta constant convulsió. No es pot admetre com a. bandera d'ordre siste·
mes de provocació 1 de desordre. Implica a. més tal actitud la negació
del concept-e de Pàtria.. Aquesta significa. una solidaritat per a salvar
els més elevats interessos, sacrifl·
cant-se actituds que siguin permeses
per la. pròpia. 11eologia, i aquesta
.solidaritat, condició essencial de la
vida nacional, sols pot obtenir-se
mitjançant el règ:¡m democràtic de
llibertat 1 justicia, que la. nostra.
Constitució proclama.

he. assolit una nova victòria a la.
Xina del Nord. Quin ha estat l'èxit?
La. capitulació del govern de Nanquin sota. les condicions següents:
I. La. concessió de l'Aut<>nomia de
les províncies de Hopei i Txahar,
sota el cor.trol d'un Consell autonomic format per agents del Japó.
Aquests «elegats intervindran en
la Hisenda. de les províncies segrestades i aplicaran, en la forma convenient, l'ammciac<a reforma monetària. II. (La part més e¡¡sencial).
El govem autònom acordarà les bases necessàries per a. un conveni militar entre el Japó i el Mandxukuo
El senyor Porteta en sortir de la Presidència, després d'haver-se-li rat ificat el càrrec
contra els soviets.
(Foto. Keystone>
No s'aturaran aqui les exigències
nipones. Una vege.d.. aqu~t~ provinc-les en poder seu, intentaran d'apropiar-se de les altres tres del nord pòsits nipon> d'exercir l'hegemonia
¿Què us en sembla? L'Ulled ha
de Xina. i finalment pretendran el de rota. la Xlne.. En concret: amb
jet escola, ha convertit per comdomini de la Xina sencera.
l'excusa d oposar-sc a. l'avenç del coplet els Coll i Rodés, Duran i VaSun-Txé-Ian ha. estat elegit pres!- munisme a la Xina, els japonesos es
llés a la tàctica radical.
dent del consell autònom. Qui serà proposen desenrotllar una politica
•••
el primer conseller japonès? Segura- de conquesta adreçada també conEns diuen uns amics que alguns
ment el general Boihara, cap del tra. les altres potències. Aquesta és
Que quedi ben clar, La Veu diu
servei d'informació de l'exèrcit Kw- la realitat. La República de Mongòfactòtums lligaires S'han pres tant
que Lliga Catalana ha jet els «posantung, el director de tota la poliU- • lia. (flanc ,soviètic), la revolta dels
a la valenta la feina d'amos que
ca d , nquesta de la Xina pels ja- estudiants xinesos, les manifestacions
sibles per a evitar la dissolució
àdhuc creuen ¡¡ue es pode1t aueponesos. Per altra. banda, els inci- anti-nipone., a Amèrica i la politica
prematura d'aquestes Corts», és a
vir a ter desplaçar els esquerrans
dents diaris de Shang-Hal, posen de d'intelligència entre els Estats Units
dir de les Corts dels escàndols i
deL Casal Català Republicà del
EL GOVERN ES DE <<CEN·
manifest les Intencions dels invasors i Anglaterra, dirigint els esdevenique passaran a la història com a
Coll. Els ja tan goiy la situació es-¡
TRE» R EPUBLICA
en els seus desigs d'apropiar-se d'a- ments d'Europa, són simpromes de·
legisladores de la llei del 2 de gequest lloc important xinès. La in- finitius de la. contra-ofensiva muntratègica d'aquell casal/
Té, doncs, el Govern un continfluènc!a dels japonesos a la provin- dial contra. els japonesos a l'extrem
ner.
De totes !naneres, ens escriuen gut politlc lm(>04ïat per exigències de
cia de Guansi (al sud de la. Xina) Orient.
¿Qu~ ¡aran ara els dels 30 anys
Jquells.. amzcs, no. serà P?Ssible la. realitat 1 que pot definir-se sota
no deixa. lloc a dubtes sobre els pro(Pr:Jhibida la reproducció)
de catalanisme? Ja no ho caldria
que reuin tan fdcllment. 1\ 0 tot- el dictat d'un centre republicà. que
hom dormi
.
dir: «Ara, com sempre, tarem en
• • •
serveDtl de regulador ponderat I d'ecada moment allò que serveixi amb
Mmzsenyor Herrera i el canon- quilibri en la no.stra organitzaCió
més eficàcia l'interès suprem ... L'ANY VELL S' EN VA
ge Gil Rob.es ho tenien tot prepa. polltica. Centre republicà en el qual
de què us sembla? - de la Repúrat per a "onar a Porte/a un mal puguin definir-se les tendències I orblica i l'interès suprem de Cataluany
1936. Punt per punt, la ;esuï- ganitzacions abraçades per aquesta
nya.»
tada
es disposava treure-se'l del orientació amb tot respecte per a la
Nomès calia que afegissin, i la
davant. I am1J quina truició es interna. autonomia. Com a principis
cosa hauria quedat arrodonida, d
llançaren a la feina/ Compteu/ als fonamentals s'observaran els de deel que no ho vulgui creure, que ho
1esuïtes se'ls presentat·a l'esplèndf-. m\lcràcia, de llibertat 1 just1cla, I
vagi a veure».
sistema. parlamentari Ja. assenyalats
da ocasió de ter menjar pols
Do1~ Pere Rahola qucm amb moTot estava a punt. 1 els que a continuació es consig.
Chapaprieta, fart< això. Martlnez nen.
tiu dc la lectura en Consell de la
Respecte per a. totes les ideologies
de Velasco dirà allò altre t Dmt
documentació Strauss jou pregunMelquíades també ht posarà el seu sotmeses a les lleis de la República,
tat pels periodistes, ta venir a dir
coll plarzxat. Ja està? - varen dir- per a rotes les propagandes i per a
que 1.0 en sabia una paraula perlos els t·ehements i els cautelosos rotes les llibertats que no es surtin
què dormir.. Ara, en el seu darrer
d'Acció Catòlica-, i els complotats de la. llel, coaccionant el Poder púconsell no va poder dormir. Es docontestaren: quan vulgueu/ Co- blic 1 acudint a ~~Utude subversives.
llava a la taula cada cop de puny
mença el Consell de ministres, tot
d'arrastro! que lmpos.çibilttava la

anten.a

..

becaina mis aguda.
«l doncs senyor Rahola - li ra
pregwzta~ un periodista quina
opinió em dórza sobre la crisi?» «No
ea tinc capJ, t'a contestar. «Com
s'entén?» replicà el xicot de la informació. «Es ben /dcil d'entendre
-Sentencià l'ex-mlnistrc-<:an~ que
quan em tocà el tom de parlar ta
estava tot destet, vaig excusar la
meva opinió.» cd què haurieu dit?»,
insisH el repòrter. «No Ito sé, no ho
l é.,.» el ... dimitiran els seus amics
de la Generalitat i de l'lljunta111ent cte Barcelo•La?»
-Per qut? I ara!

....

,. era ho,.J ...

Aque$t

,
numer o

I

qu~ tals converses ha1 vien tingut.
dit als perio"'1tes:
-Are. no h1 ha res. A la sortida
EL S ANTICS MI NISTR ES
serà quan h1 baurà noticies. He estat
PARLAVE N D'ANA R J UNTS
descansant.
AM B M ONA RQU ICS
El min.J.¡¡tre de Marina, contraalEn el règ1m ...e Govern de gabinet,
mirall Aza1·ola, no ha assistit al Con- tots els ministres formen una unitat
sell. Sembla. que arribarà a Madrid 1 és el president, segons la nostra
aquesta nit o demà al mati.
Constitució, qui encapçala 1 recull
aquesta. unitat de pensament polític.
PORTEL A E XPLICA EL S Sense desprestigi per al càrrec, sense
ANTEC E DENTS D E LA abdicar del càrrec, el President dd
CR I SI
c onsell no pot acceptar criteris conMadrid, 31. - A dos quarts de trarls 1 que en el tema de les alian·
dues ba. sortit de la Presidència el ces electorals s'arribés fins als eneca;~ del Govern, senyor Portela. Va- mies de b República. Per això, va~&
Badares, 1 ha rr.anifestat als perio- creure un deure de lleialtat, després
distes:
d¡¡l despatx ordinari del Consellet
-Ha acabat el Consell 1 les rere- d'ahir, plantejar d'una manera ela-.
rències vos les donarà el ministre ra. aquests dos temes: aliança elecd'Agrlcultura, el qual ba estat no- toral i necessitat de la unitat polí·
menat secretari del Consell. Aprofito tlca del Minlste1·i. Alguns ministres
aquest moment per a avançar temps es mostraren disconformes 1 lla>ora
1 dar-vos compte de la tramitació de jo valg plantejar la crisi 1 ho val¡
la darrera. crlsl 1 de com va produir- notificar al President de la Repú·
se. Venia des del Consell del dia. 26 bllca.
plantejat d tema. importantlsslm de
Això que acabo d'explicar és la
les allances electorals. L'assumpte veritat 1 a. això ha d'atenir-se l'opt.
era públic, i jo també en una nota. nló pública, puix que no és lnteresvaig injicar-ho. Existia una. discre- sat n1 es tracta de prendre posicions
pàncla tan accentuada amb el mi- decidides en allò que se sabia per la
nistre 'e "ina.nces, que aquest, en Prunsa. i €.J. a la. plaça pública.
un Consell, va presentar la. seva dlNo fa. falta. parlar de maniobres
missió, que no 11 !ou acceptada ni quan no n'bl ba. N'hi ha prou amb
refusada. Després d'això, m'he de assenyalar una diferència. de criteriS
referir ambé a !ets molt coneguts i que no convenia retardar, perquè
molt comentats. No solament exls- aquest retardament podria convenir
tlen converses, entrevistes 1 atrac- a. uns 1 altres nJ, 1 cadascú té dret
clons mtre membres del Gabinet l a actuar com creu que ha. de fer-ho.
partits que estaven enfront del GoAra. se us facilitarà -ha. continuat
'fem, sinó que lS !eren declaracions dient el senyor Portela- la declaraper alguns ministres respecte a l'a-l ció ministerial del nou Govern.

·fi¡ inñ~ent¡ ~e la kñnmra ~e Mon1òlift
roten~iva nipona

r -

' "t
propOSI s

a la sala. de Consells, s'ha limitat a bast politlc

El CONFLICTE XINO-JAPONfS

(Pel caplti d'Aviació Servand
Mea na)
El 18 del corrent mes, al noc fronterer prop del llac Buir-Nor hi féu
acte de presència un camió militar
japonès ocupat per forces armades.
Duan els guàrrues els advertiren que
es trobaven en terreny estranger els
nipons donaren mitja volta i s'intertnaren en el territori mandxukuo,
però al dia següent una expedició de
tropes japoneses, transportades en
ce.mions, arribaren al lloc de Boulun-Dersun el qual prengueren per as
salt 1 causaren diverses victimes a la
guarnició mongol, la qual va retirars~ per a evitar majors conseqtiènc1~. Quin objecte ha tingut aquesta
agress1ó? La raó és clara: l'exèrcit
del Kwantung apremiava el Govern
de Toquio per tal que se l'autoritzés a envah· la Mongòlla, amb la fi
de provoca:· la U. R. S. S. Aquesta
actitud agressiva necessitava el vist
i plau dels japonesos, en el qual cas
la. ruptura d'ho.st11!tats entre aquestes dues grans potències seria un fet.
Rússia té una gran fe en el seu exèrcit, 1 en els seus cabdills. El pla d'in\asló de lr. Mongòlia s'està examinant actualment a Senking pels estats maj.>rs de les tropes nipones 1
del Kwantung. Sl el projecte. que
va. adreçat contra l'Estat comunista,
s'accepta. les baionetes dc les tropes
roges diran l'última paraula damunt
els terrenys de la Mongòlla.
El terror de l'imperialisme japonès

de Is seus

la
dóna

(P er Bartolf)

l.a 1zotzcia la dóna L' llgència Josep Pla: Lliga Catalana podrà continuar en els seus càrrecs perquè
cambó és nwlt amic de Portela.

va con~ una seda. I qua1t semblava
què la cosa anava més que de seda,
s'afluixa una corda, ja aif Uit petit
galet de la maniobra t Portela ta
net eu un tres i no res.
- I doncs? - deman.d. un que estava assabentat de tot a Gil Roble!!.
-Ta1t bc que ho tcnlem previst
tot! Només ens ha tallat per Portela. Ens crèiem que dormiria ...

•••
I ara, amfcs, tingueu un bon any
noz. I fem, entre tots, que rw es
parli mai més de l'any que acabem
d'abandonar.
Salut
tots. l que els cmpreso¡¡ats rebhl en açuest nou a11y 110
solament la seva llibertat, sinó la
restitució de tot allò que està al
cor de tots.

«EL GOV ERN R ESPON D E
L ' ORDRE PUBLIC I>

El Go•ern respon àe l'ordre pu.
blic arreu d'Espanya 1 ofereix al
pals aquella confiança que és base
indlspensable de la prosperitat 1 desenvoluparà amb plena eflcàCJa els
òrgan.; del Poder. lA propietat pnvada, les aspiracions justes del treball, els interessos econòmics degudament coordinats per l'interès general. la. recUllda llibertat d'llllCJativa, seran esttpulats l ruavorits. en
e1 convenciment que 1a prosperitat
nacional ~s el millor suport per a
millorar la Hisenda püblica 1 per al
benestar dels dlversas estaments I
classes de la nació.
Els sent.ll.lents 1 con\·encunents
arrelats en l'àuuna espanyola, tant
com les normes legals, seran respcc-

tats per a portar al pals la superior
satisfacció que retorni aquests grana
béns que són la. calma i la pau en
què s'han de buscar la pau 1 la confiança en les Institucions republica..
n~.

La. República, contm els atacs de
tots els sectors, ofereix la dignitat;
del Poder públic 1 una esperançadora. satisfacció •..er e. rotes les e&sèncles constructives de la. vida na.clonal.
Per e. aquesta. obra reclama el Govern rotes les assistències ciutada-nes, no sols en la. seva actuació governamental, sinó també quan arri·
bl el momen de procedir a. la cou·
sulta electoral. En aquest moment el
Govern proced:lrà amb absolut respecte per a la. lliure emissió del ;¡u.
!ragi. No pretén aqu~ta declaració
atraure al qui apassionat en una
dlsciplina politica rebutja rota reflexió, sinó que s'adreça principat·1ent a. aquesta _ran me.ssa clut&d~.na. que manté la. independència do
la. seva conscdèncla. polltica, pensant¡
' la. Pàtria, en le, ànsies de pau l
prosperitat d'Espanya»
LA GRAVETAT DEL M ER•
CAT DEL BLAT
Madrid, :il. - .1!:1 senyor Alvarea

M:endizàbal, secretan del Consell, ha
donat la següent referència.: ·
-Ha com~nçat el Clmsell , .nb
una emocionada salutació del .;eu
president, lliurant abans que to\ la
tasca. crel Govem a la lleialtat, soU.iaritat i cordialitat entre rots ela
seus comv<ments. Paraules que foren fervorosament recollides per tots.
Després, sobre una ponència del senyor president s'ha redactat la declaració ministerial en la qual han
coHaborat rots els mimstres, esforçant-nos per destacar Ja seva posició centre de la politica republlca.oa
que ha de mantenir 1 vigoritzar en
tot el pals 1 la seva mlsstó electoral,
que exercirà en e1 més alt pla de
la tmparclalltat l de Ja llei. SegUidament ens hem ocupat del problem." del blat 1, tenint en compte la
gravetat de la situac1ó actual del
seu mercat, s'ha. acordat abordar resoltament el seu millorament immediat 1 la seva ordenació definitiva.
A tal efecte, el ministre d'Agricultura, d'acord amb el d'Hisenda l
prèvia la conformitat del president.
portarà en ~I més pròxim CV::sell
¡x¡sslble la proposta de determinacions concretes.
El Govern reclama. 1 espera obtenir dels agricultors una brevis'.ma
espera. en Ja seguretat que s'ba de
correspondre a aquesta confiança.
ESTU DIEN L A FORMA DE
R EDUIR EL NOMBRE D E
DESN ONAME NTS

Igualment. s'ha exanunat el problema dels desnonamentb d'arrendatans en massa 1 s'ba acordat estu·
diar ot~rmes legitimes per e. red:.tir·
lo.s als li' ~ estrictr dt: les lleis 1
de l'equltat.
S'ba acordat proveir unmed!ata(Paaa a la plgina 7.)

ha estat .v isat per, la censur_a

I

la humanifaf
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IIIMECRES, 1 DE llENER DEL 1t3&

TEATRES

TEATRE

GRAN TE.ATRE DEL LICEU
Avui, $ j:le proPietat 1 abans...
m ent a tar~es. a les 5'15. ONlCA
representació ue l'òpera:
TOSCA
peJ.a célebres artistes CAMPI:A'A
Demà.
CORTIS - BASIOLA. presentació de la cèlebre Compa,.:

nyla tx:ecostovacn, amb ta lra.
representació de:
LA NUVIA VENUDA

L>l.ssab&e, presentació del gran

divo tenor LA ORI VOLPL Exde
representació
traortUnAr1a.
RICOLETTO pels dlvoa CAPSIRLAURl VOLPI • BASIOLA. -Es
despa.tu a compt.adurl&.

TEATRE BARCELONA
CAR ME DIAl
-dl- -tanlo.,
- Avui,
e. lea 6'15 1 rut
Co mo:~nyla

'

e. les 10'15:

Ml HEKMANA CONCHA
CreaclódeCARMR DIAZ
Divendres, estrena. de ta co-.
mêdia de Navarro i Torra do •
'
DUEAA V SEAORA

TEATRE

COM lC

Comoanv aa dlrlslda
otr ~0110 Santotre
Avui, tarda., 4'15 1
Nlt.

a

Lea

10"16:

meravellós
oectacle

Margarida Xtrgu, la gran a<:trtu

81 .

mumu DE Fumo
. Mapy CORTES
Tereseta MORENO
lsa.beleta HAJERA
Elva ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWI
SANTPERE
LEIJN

que aviat ens deixarà per a emprendre el seu vtatge a Mèxic, havia
d'estrenar a Barcelona. dues obres
de les quals per ara haurem de

TEATRE NOU
CRAN COMPANYIA LIRICA
Oiwo barlton PAU HERTOCS

Avui, dimecres, tarda, a. les

,TEATRE NOVETATS
C A f A LA

gada ats èxits fàcils de les comè-

dies fàcils, no espera va que el triomf PELS ESCENARIS
de o:Doüa Rostta la soltera» fos tan
~lbSOlut, tan definitiu. 1 heus acf com
OLYl\IPIA
ara ens trobem als darrers d1es d'ac-.
tuaciò, 1 «Dofia Rosi ta la soltera o
Cada dia augmenta l'entusiasme
el lenguaje de las noresJ, la bella en el públic davant els formidables
comèdia de Garcia Lorca segueix artistes que aetuen al c1rc Olympia.
ocupant el cartell del Principal Pa- Els tres Bellyes, amb llurs equilibris al trapezi;

Cal, doncs, aprofitar aquests pocs
<!!es

«La dona verge» a Santa
Coloma de Gramenet
Amb motiu de la Festa Major
d'hivern d"aquesta població, «L'Es
cola de Declamació» loca.l, amb l'a-

NICOLAU · MARl ORI

de C. va con-

tractar ·'- compa.ayia Vila-Davi, que
representà amb slngular encert l'o:·re de I l!:anuel FondevUa, «La dona
verge».
Banyeres, Davi, Maria Vila, i sobretot Gimbemat~ excellireu en els
seus respectius papers 1 foren molt
aplaudits.
No ens queda més sinó felicitar
l'Escola

de

Declamació

pet

gran

êxtt de púbUc que aconsegui la representació.
:;.

Amàlia, Amèlia i Emilia
DemA, diJous. tarda, a les 5:
ELS PAStORETS

NIT;
AMALIA, AMELIA I EMILIA

ROMEA
feltfon 22021)

Darrera setmana d'actuació dl
la Companyia Argentina de Co·
mèaia de PAULINA SINCERMAN
A les ii au, u.arrera representa~
cló de CANALLITA MIO! A tes
ANOCHE ME CASE
6 I 10'15:
CON VU., DOCTOR, dos lODlll·
d.a.bles ezlts de PAULlNA SINGEttM.AN - DemA, tarda: ANO·
CHE ME CASE COt~ VD., DOC·
t-unc1o a honot de
TOR. rdL
PAULINA Sl.NGERMAN, ESTRENA de la. comèdia en 3 actes, de
Pere E. Pico: CARAY. LO QUE
SABE ESTA CHICA! - Dimarts,
7 de gener, niL. uuica presentacio
a Barcelona. de I'estrella del
llenç '-'AnM.E ltODH..LGUEZ en el
seu aspecte de RECITADORA. Demaneu detalla d'aquesta AUDIClO.

PRINCIPÀL PAtACE
Ramb la del centre,• 4. Tet, ttS U
CompanJia uramatiea de la &om a l actnu MARGAHIOA XiRGU
Avw, Ln.rda, a les 6'15 1 nit,
a es lO'lb. Formidable éxlt de
Ja comedla. eu tres acLes en pr~
sa 1 vers de FrederiC Garcia Lor·
ca : DONA ll~IIA LA l>ULTt:.KA
o EL L~,..\.òUAdE DIE LAS FLO·
HE;,. ~~~l&lol'ai creac1o de Mar&.Ulda X1rau - Demt, C:CU'da a.
te<~ :l 'lb 1 mt. a 1es lO'l&. -E.I griln.
OIO':i ex.n;: DONA ROSITA LA
SOLTEriA o EL LENGUAoJE DE
LAS FLORES. Darrer~ setmana
Cada wa, taroa 1 nit; DO ~À
RO~I'TA LA SOLTERA o EL LC.:.
GUAJE DE LAS FLORES.

A POL-LO
1 l1~~

DARREHA SETMANA DE LA
Selecta t:omoany1a Ltrico . An ·
da lusa d' A Alçoru:a, procedent
de• reatre Weal, de Madnd

Avul, t.araa, ii'30. ler. acLe de
SUt.triA tall ANA I l'Obra en tres
actes l b ~uaaros: UNA ESTRELLA Y ON LUVER U, - ~lt.. a
le.; JU . . ::iULt:.KA GIT ANA, crea~...vus a nquc8ta Ct>mpanyia 1 de
JA V.6:Ui:>..J."1't> I diVOS de l'Art AudiUUB: Estrel ita Castro • Nino
de Utrera • Pena (fill) i Nillo
Sahl&aS

Demà <.iRAN EtiTH.ENA:
LA NO VIA DEL CANTE

els Cartaginenses,

eminents olimpics; la troupe Toumellens, en el seu sensacional número d'escales lliures, en el qual
assoleix grans ovacions el dlm.inut
artista que anuHa l'actuat"iò dels
majors; els 8 Zvatta-Zoppe, número eqüestre, el mUlar del món; els
Crotos, el treball dels quals és admirat per la precisió, el valor i la.
valentia amb què burlen el pe.
rill 1 esqulven la mort; Mme. Amèia, la més petita amazona que tre..
balla a. les pistes mundials, Tany
Coprani, famosos clowns musicals;

Ò~~A. Tarda, de 4 a o: iM~

Companvla de M. FERNANDA
LAOROI'l DE GUEVARA

Llúria 1 \&. T110too 1 l'l'U
AVUI, tarda, a les 3. SESSIO
NUMERADA A LES 6'45: DibUi•
xos. Documental 1 LA HI.JA DEL
CONSER.JE (còmica):

MARIA DE LA O
de Valverde 1 Leon; tYust.racion~
musicats del mestre Quirou
Decorats de H. AM10tiAT18
Obra de sran bit

GRAN TEATRE ESPANYOl

LA VIUDA ALEGRE

(A tes 3'45 t 7'40, per .Jeanette
Mac Donald I Maurice Chevalier
EPISODIO (Ales 5'45, per Paula
We¡sely, • Nit, a. les 9'45:
EPISODIO (9'451
LA VIUDA ALEGRE
PREU. 1'50 totes les sesslona.
Numerada, 2'50 - Degut al llarg
metratge del programa. Iee sescomençaran a. l'hora. en
sions

TOT PER UN XIQUET
Nit, a tes 10'15:
PATRONS I PROLETARIS

Tot per un xiquet
L'èxit bomba. L'obra més còmica

TEATRE

TIVOLI

EL RANCHO AZUL
revista de les tamUies). L'eapectaclc per a t.othom. amb ina.
taHacló del gran
(La

ESCENARI GIRATORI
Actl.leo els gen1n.ls ballets loter~
nacionals 9 GOLOEN BALLETS •
10 DAYELMA CIRLS. Són lotêri>'ret& divos: Tino Fo lsar. Emllfa
Altaca, Neus Alia&a, Liana Cra·
oian • 14 TlYOLI BOYS - 40
YIVOLI CIRLS · GRAN ORQUESTRA .JAZZ. MagmClcs decorats
d'Asensi i Morales - sumotuosos
vestunris - Demà, tarda 1 nit.
Exlt sorolló&:

EL R AN

e

HO AZUL

CINEMES
COLISEUM
Avut, tarda, dues sessions. A
lea 3'30 1 a Jes 6. ESPECIAL Nit
10: MELODIA DE UN RASCA:
CIELOS (Varietat musíçal); PA·
RAMOUNT HEWS Núm. 17 (Re.
VISta) ; EL CANTO DE LOS PA..
J AHOS (Dibuix en oolor>. i

ALAS

EN LA NOCHE

Mnn a Loy I Cary Crant
( Són fUms 1-'ARAMOUNT)

Avul. matinal, a les 11. Tarda
d.e 3'30 a 6'45. A les 6 (nume-:
rada) I nit, a les 10. E:l.traordfnar1 bit de SIMONE SIMON en
el aran llim:

Qulnle~a""amn tld'ale ca-

1 <U verses

Frontó Principal Palace
Arut, dlmecrta, tarda.: RECALDll

n -

RAMOS

n contra

BCHAVE

'l'EODORO. • Nit: JUARISTI 1 :
ARRIOLA contra GURUCEAOA
•
CELAYA I.
Demà, dlJoua, tarda: GUISASO
LA • MUJICA contra MANJARRFS.
MOTRICO.- Nit: ANDRINUA _ ~

~gi ll~ntra EGOZCUE n .. CA-

-Es veu que st.

-PBró

st no se'n 8ap re, del líric

.
aquesi.:~ partitura potser se'n sabrd: alguna cosa.

ESPECTACLES
PER A AVUI

El FRACAS DE «THEODORA))

TEATRES

La Companyia que dlrlgeix Lean-

TEATRE BARCELONA
dre Vllaret interpretà. l'obra amb enQuan «Ml hermana. ConchaJ s'es- tusiasme. Els senyors Vilaret, Belcos
treni a Madrid, portarà un segulct 1 Renin, 1 les senyores Alsina, Oritriomfal format per les ovacions que llot, Agserol I Ribas, pori.aren llurs
h ha dedicat el públic de Barcelona. papers amb una correcció admirable.
La comèdia, com més es representa
L'autor saludà el públic des de les
més agrada; i és que la Companyia taules, on fou reiteradament pregat
de Carme Diaz, amb ella n1 davant, de pujar, entre ovacions entusiastes.
la interpreta sense cap va.cUlaci6, ad·
La vetllada començà amb la remirablement.
presentació de l'obra <<Els primers
El personatge de «Concha», que en· freds», d'Ignasi Iglésies, a càrrec de
carns. la illustre Carme Diaz, sembla la companyia dramàtica de Sant Pol
com si Quintero i Guillén l'hagues- de Mar, que dirigeix Joaquim Pou.
sin escollit per a sotmetre-la a una. Per a tots h1 hagueren aplaudiments.
dura prova de sensibilitat. Són tants
J. o.
els matisos que adquireix el ninot
durant els tres actes de l'obra, que
solament Carme Díaz podia sortir nie, tenen en les firmE'S de Navarro
1 Torrada una. garantia inconfusible.
airosa en la seva comesa.
Quintero 1 Guillén ho sabien. 1 Preparem-nos, doncs, per a. un altre
dels joves t populars autors.
triomf
gentil
la
a
encomanaren
per això
sevillana llur flamant comèdia «Mi I van ...

PATHE

PALA CE

EMPRESA

-

CAPIT Ol
-

~

-

[_,.·Díl·14

e. les
Avul, se8816 matinal,
10'30. PREU UNlC, 1 pta. Tarda, continua. des de les 3'30
EL HORROR EN EL
a 12'30:
CUARTO NECRO, per Borla Kar·
CARNE DE ESCANOALO,
torr;
per Fa.y wra.y.

Passeil de Gràcia, 88. Tel. 76988

AVUI, MATINAL, a lea 10'30.

Lli darrores noves del món
NOTICIARIS FOX MOVIETONE
I FRANCE ACTUALITES - EN
El PAlS DE LOS PA~AROS. dl·
buix de Terri Toon: EN BUSCA
DE LOS EXPLORADOHES, aven'·
tu res d'un cameraman: RESUM
GRAFIC 1935, recopilació dels
successos més importants de i'a.ny
D'ANY,
passat - AVUI, 1er.
Mattnn.l a. les 11. Butaca., 1 pta.
Infantil', e. les ~'30. Butaca., 1'50.
Es rifart un cmema RAl: 6 Dl·
BUIXOS • NOTICIARIS I A BRA·
zo PARTIOO, per Buk .lones. •
ESPECIAL, e. les 6. Butaca, 2'50:
LA CASA DE ROTHSCHILO. per
e, Arlist i L. Young.

Tarda, 3'30: ANITA LA PELl·
RRO.JA (Ann &hirlo. 10'30, 6

I 8); POR UNOS OJOS NEGROS
(Oolores del Rio. 11'40, 3'30, 6'30
t 9'30 - Nit, a les 11: LA OIO.

Dellllt.,

dl·
SA DEL FUEGO joua: ROSARIO LA CORTI.JERA•
DILLUNS: LA PEQUEAA CORO·
NELA.

català?

-Quan tingui llesta

Es suïcidà la seva autora?
La comtessa Maria

Viena, 31. -

Blenertb, !llla del difunt comte de

Blenerth, que !ou president del Consell d'Austrla-Hongrta, abans de ta

APOL.LO. - Tarda: c.Una eatreua ., un
lu~ro •• Ntt: cSolera. gitana.••
BAlW.I!.:.LONA. - 'l'ard.a 1 n1t: «Mi b.&r.
mana Concha».
COM.IO. - TardA 1 nit: dluJerea d.t
tuego1.

AN ~OL. - Tarda: cRlaUes., cTot
Gran Guerra.. desaparegué Mtsterto- ESPper
un chlquet:t. Nit: c.Patron.s 1 pro·
sament el ::; de novembre últim 1
letartaJ I cTot per un chlqueb
lfd recerques que eJ portaren a cap LICEU. - AvUi, a un quart de· star
cTosca.t.
resultaren infructuoses.
NOVETATS. - Tarda., a dos quarte dl

Ara ba estat trobat el seu cadà·

quatre: «Els Pastorets. A les 6ta 1

clpl va tenir un extreordlnart èxit,
però després fou objecte d'una er!·
ticn despietada.

grama. de CIRC.
PRü"ft:il'AL PAl..hCE. - Tarda I nit•
•
cDof1a. Roeita la soltera»
POLlORAMA. - Tarda 1 uit: cMarta
de !e. 0».
ROMEA. - Tarda 1 ntt: cAnoche mt
ca&é con Vd., docton.
TIVOLl - Tarda 1 nJt: cEl rancho
azull.

nit, a un quart d'onze: c:Amàlle.,
ver flotant sobr 1 el Danubi 1 exisAmèlia 1 Emllla».
t .!ixen motius !unda.U. per creure NOU. - Tarda: cBobemtoa, Mollnos de
que la comtessa es suïcidà pel desesvlento», «La mesonera del Llano1
Nlt; cDofla Franclsquita• 1 eLa Jlle;
per que 1t prod.u' el fracàs de la
soner&
seva òpera «Tht. 'ld.ora» que al prtn- OLY.~ll"JA del- Llana».
.~.<uaa. I nit: Gran pro-

El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu tiratge 11 ofereixen garantia de difusió
del seu article, sense preocupar-se de la seva ideologia.

CI. NEMES

Una rectificació de número

EPMASE?

r"í ·z; &l·tr: Z4

Avul, matinal, a les 10'30. Tarda, sessió continua de 3 a
12"30: DON QUINTIN El AMAR
CAO , producció espanyola., per
Alfons Muf1oz 1 Anna Maria cus.todio: PAYASO DE CIRCO. pe:
Joe Brown (Bocazaa) 1 DIBUI·

xo s.

l~'/;I l:f 'I: U J

Avui, matinal, a tos 10'30. Tar.
da, sessió continua. de les 3 a
12'30: DON QUINTIN EL AMAR•
CAO, en espanyol, per Alfons Mufíoz 1 Anna Ma. Custodio; UNA
NOCHE DE AMOR. per Orn.ce
Moore 1 Tulllo CarmlnatU 1 DIBUIXOS.

~[f(; hUi IZA

Avul, sessió continua de 3 a
12'30: EL MISTERI O DE EDWINU
OROOD, en espanyol, per Claude Ratns; RIVALES, per Charles
Btckfort; COMICA I DIBUIXOS

[·1·1l·Z,At·l

Tarda, sessió continua de 3'30
CHAR LIE CHAN EN
a 12'30:
ECIPTO, per Warner Oland; EL
REY DE LA PLATA, Edward O
Robinson; JUSTICIA SERRANA,

PUBLI - CINEMA
~
Sess16 oontlnua. Seient UNA PJ:a.
~ETA. NOTICIARIS, OO CUMEN-

VARIETATS

I

CINEMA PARI S

E NCAOE NADA

Telèfon 14644

TARDA, A LES 3, CONTINUA
DIBUIXOS
ENCADENADA
per Joan Crawford i Clark Cable
ABDUL HAMID

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU DE BARCELONA
Matinal. 10'15. Tarda, 1ra. 581•
&ió, 3 a 5'45. Numerada, 6. Nit,
a tes 9'45: Claudette Colbert en

AVUI, MATINAL, 10'30:
LEV DEL OESTE

LA

NIT:

LEV DEL OESTE
ABDUL HAMID

ENe ADENADA

MUNDOS

PRIVADOS

amb Charles Boyer I Joan Bennet - Maurice Ch evalilr • Jeann lttt Mao Donald en la ramosa
opereta de FRANZ LEHAR:

LA VIUDA ALEGRE

CINEMA CAT Al UNYA
Fo.a:ar del Cinama Naolonal

Avut, matinal, o. les 10'45.
Tarda, 3'30. Especial numerada,
a. les 6 1 nit, a les 10. Exlt sorOllós de la ma¡mo. producció:

La Verbena de la Paloma
per Miauel Lisero, Raauel Ro·
dri&o i Robort Rey
Sketoh Musical. Còmicll I Dibuixos. - Es despatxen l'ocalltnts
pe~ e. la numerada de les 6 .~ar
da.

versió original - PROPERA SET.
MANA. Programa còmtc: Eddle
Cantor en EL CHICO MILLOHA·
RIO - Anny Ondra, Max &chmlling en KNOCK-{)UT: Lu ise Fa~
EL BILLETE PRE·
zenda en
MIADO.

FEMI NA
AVUI, GRAN EXIT:

SEQUOI A

el mm Que tothom coment&

URQUINAONA
Avul, MATINAL, a les 11. Tarda, a lea 3'30 1 sessió numerada.,
a les 6. Ntt, a les 10. Granelló&
èxit de:

La simpàtica huerfanita
per ShirleY Temple
Es despatxen lOcalitats per
sessió numerada. de les 6.

a.

A LES 11, MATINAL
Tarda, a les 3'30. A lea 6, especial numerada. 1 nit, a les 10,
DIVENDRES, NIT, FSTRENA:
ANA KARENINA
amb Creta Carbo i Frederic
March - Es despatxen loca.Utate
amb quatre dies d'antlclgacló.

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

la

EDEN CINEMA
Nou de la Rambla, 12. Te l. 244U

MARYLAND
Pl. Urautnaona, 6. Tllifon 21818
Matinal, a les 10'30. Tarda, a
les 3'30 1 6'30. Nit, a les 10:

EL SOMNI D'UNA NIT
D' ESTIU
PREUS : Mntina.l 1 tarda, Ira.
sesaló, 3'30. Tarda, 2na. seeeló,
6 .50 . Nit, 4 .40 ptes.

Impoatos

Avut, sessió continua : NOTI•
CIARI FOX MOVIET ONE NEWS,
noticies mundlals d'actualitat;
CORAZOH DE PARIS (VIsitant
La Ciudad Luz: RE VI STA FEMINA (Pàgines per a la dona);
ARROSTRAN DO PELICROS ,emt>
ctonants o.ventures d'un Ca.mera.man; K O. TECNICO , deliciós
Sh lrley Temple: LAS
fUm de
EMOCIONES DEL POLO (El més
CADETES y
bell reportatge);
COLEC IA LAS (Alegre film musien!) - Sessions continues de 3
tarda fins la matinada, LOCA-

l'es».

OOW::>.EUM. -

GRAN PRICE
Telèfons: 34651 • 33818

c.Mas

en ta nocne»

ePaya.so de clrco» u.EJ
COMTAL. balle del l;)avo~·» 1 aDon Qu'inLin

et

amargnO>>.

DlANA - liBI euemigo pUblico uume
ro h, .cLos Jllletes . del dcslerto•
1 «Hombres stn ¡hledO».
ESPLAI. - cNuest1·a 1:\Jlta.t , cAbdul Ha

mid•, «Es m1 born 'l'e.».
t.P01 uoos ojos negro&», cVlvamos de nuevo:t t cTo

EXCU~lOK·

dos somos uno&».
Revistes, esporli \'es i w ust

EDE.l'\1. -

cals.

AVUI, TAR OA

GRAN BAll SELECTE
Orquestrina Price Band

11 v o t t r e olntma
~o__!_!!_e_ o ~r a~

LA
Avui, matinal, a les 10'30. Tarda, sessió continua de 3'30 a
12'30: POR UNOS OJOS NEGROS,
per Oolotes del wo; VIVAMOS
DE NUEVO, per Fredenc Marcb
,1 Ann Sten 1 DIBUIXOS,

SAVOY

El local dels grans pro&rames

Avda. Mlstral · Calàbria. T. 3230'2

per Tim Ma.c Coy.

FANTASIO

MESTRE

Hem vi.Bt el 1nestre FarrU. Sortia
del Principat PCZlacc i en sortia
molt somrient. L'hem deturat perqu~ ens digués els motius del seu
optimtsm.e. No n'hem tret l'aigua
clara. A la fi, ens ha dit:
-va;g a tancar-me a ca,a f no
en sortiré fins d'aquí quinze dtes.
-1 ai:ró? Qut teu penittncta?
-No: peró he promè8 que d'aquf
quinze dies eJtar4 llesta la partit~
r~ de Terra heroica.
-1 tanta pressa corre?

pectacle, s'empleni aquest gran co- hauria de posseir. Al nostre pals les
coses van a1xi.

I

TARDA, a les 4'30. NIT, a les
10'15. EXIT .f'ORMIDABLE dels
¡rans espectacles SUGRARES i
de l'opereta arrevlatada. d'Obradors 1 R. de Castro:

EL

VIST

F ARRES

lisetL

punt,

Company:a de oomea1es val1nola·
net dirl&lda oet P E P E A l 8 A
Avui, tarda, a les 4'15, monumental cartell:
RIALLES

Es lògic que, amb tan brilla.nt es-

HEM

EPMASE?

METRO POL

Avui, tarda., a lea 5'15 1 nit,
a. tes 10'15:

«L'home granota», extraordinari 1

original artista.

Una. vegada més, la COmpanyia
a.ma.teur de la Societat Iris, de Ma.·
taró, obliga a parlar de les seves activitats; diumenge proppassat s'estrenà en el popular teatr::- de l'entitat
mataronina, una obra teatral del conegut noveHista Alfons Maseres.
«L'hereu» és la primera obra que
estrena en el teatre Alfons Maseres.
Es tracta. d'un acte dramàtic en el
qual, amb pinzellades d'aiguafort, és
presentat un cas, ben viu, de la vida
rural de Catalunya: un hereu que
ve a anuUar la pubilla quan aquesta
Ja és maridada 1 a punt d'ésser
mare. No hi ha tesi; no h1 ha rebuscaments, ni embosCatges; es tracta
d'un cas que, de tan normal, l'autor
no ha de !er res més que crear I'ambient, bastir els personatges: el drama sorgeix gairebé tot sol, deixantlos actuar.
En aquest acte, un novel:lista sen·
se cap més preocupació que la. dignitat literària del seu nom, ensenya
a les patwns que ocuparen els teatres professionals barcelonins, la manera honrada de fer te¡¡.tre; teatre
que agradi al públic i que l'aparti de
la bajanada estúpida a la qual sembla que ens tenen condemnats els
nostres empresaris.
Agraün sincerament als amateurs
mataronins que donin ocasió de p~
sar en contacte el públic a personalitats tan perfilades de la nostra llten.tum com Alfons Maseres: a veure
sl. qualsevol any l'illustre autor de
«Zod.iac» dóna als seus admiradors
la sorpresa de guanyar el «Premi Ig·
nasi Iglésies», en lloc del «Prem.l
Crelxells,., com sembla lògic que ja

LU·

&

TELONS CURTS

Una estrena a Mataró

«L'hereu», un ·acte
d'Alfons Maseres

LOl ANOELITA contra
les 10'15 :

lw..J.

8AOÏI.ARIO~Jilt,

AURORA. Taraa I n1contra NATI 1
partits anunciata se'n tj abana delt

AMERICA. - «Fronteras del amon
«Ase¡ure o. su muJcr» 1 cCorazonftà
ro tos».
cora y plata», cMercadeA&~L'I~. l'es de la muerte» 1 cA las doce en
punto».
AC'!'UALl'l'ATB. - Curiositats noti.
'
cia.rls, dUmi.tos.
ARNAU. - «La ie9 dei Oeste», tAb·
du! Hamid:t 1 cEs ml bombre»
'
IROberta»,
A~TOH.IA. AVlNOUbA. - Revista, Dibuixos · uLa
diosa del tuego».
El D. C. Empordanès, del Torrent BA.H.l:1!..LO.NA. - o:Uon Quintin el
Rosa 1 Castollau al pedestal, la gra.
o.margao». q;La mujer triunra» 1
de les Flors, 50, ens prega que fem
cSucedló en Nueva :t~rk-..
ciosa 1 elegant «menagerie» de Ram·
constar en el nostre diari que per BOh..I!..M.I!.:.
- cUn breve lnstaote» , cEl
baux, en la. de disputar el favor
una equivocació involuntària. han exi cNobleza bnLurra».
remollnot
del pú.blic; gossos, simis 1 cavalls
pès apuntacions amb el núm. 46,350, BOOO - «TOd06 somos unos» 1 eLa.
lilliputiencs; ets ferotges lleons hermana Concha», que es represenviuda alegre».
qua:a en realitat ha d'ésser el 46,352.
ORFEO GRACIENC
ab1ssinis de l'atrevit domador Mr. tarà avui 1 demà, tarda 1 nit.
Fan avinent aquesta rectificació BOI::U:!oMlA. - cCorazones rotos», crAs(
Avui, a dos quarts de c1nc de la
ama Ja mUjer» I eLa novia de
Rosard, 1 els graciosos clowns esntt, Adolf tarda, tindrà lloc, a l'Orfeó .Gractenc. per tal que quedin assabentats llurs
la
a
vinent,
Divendres
1-'rauk.enste!.nt.
panyols Pompoft, Teddy 1 llurs in- Torrada 1 Leandre Navarro estrenen Astúries. 83, sota la direcCió del e~ posseïdors.
«La Jey del Ueste»,
BROAUWAY. commensurables rebrots; formidables la comèdia cDueña y señora», escrita negut actor Josep Claramunt, una
cAbdut Hamtd» 1 «Es mi 11mnbre1
músics 1 excel:lents humoristes.
CAP.U.<JL. - «Carne de escAmlatot
expressament per a Carme Diaz. Els representació de la bonica rondalla.,
úiorror en el cuarto .aeaTo»
Aquest és el p~ama, al qual cal aficionats al teatre emotiu,, a. l'acció «El príncep cerca. mullen, de Joan
CATALUNYA. - eLa. verbena .de 1&
.
Pa!wna».
;;s~.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OE.NTRlC.
afegir, des d'ahir, el nou!!!!d!!e!!b!!u!!t!!!!de!!!!!!ln!!t!!e!!n!!sa,!!!!!!a!!!!l'm""·""t""er!!!ès!!!!!!!!dra!!!!rn!!!!àY!!c'!!!!l!!!!e!!scè-!!!!!!!!F!!err!!!!er!!!!!!i!!COine!!!!
t:Nacttlo para petear•
cMt debllldad» 1 4Múslca y llluJe!

TEATRE POLIORAMA

~

Avui, dimecres, PRIMER D'ANY
I A dos quarts de quatre. L'esPectacle en 5 act.es I 18 quadros
de Folch i Torres: ELS PASTORETS o L'ADVENIMENT DE L'IN·
FANT .JESUS. Preo part l'Esbart
ae Dansa.1res aBarcinu. A tres
Quarta de sls 1 nit, a un quart
d'onze, 76 I 77 representació de
l'éx1t de l'any:

J.'ele tu ll5: 1.$!141S -

anys.
De tota. la meva vida, tenia una.
1Hus1ó: poder aportar al nostre teatre liric una obra. meva. No esperava., però, que els entusiasmes meus
fossin correspostos tan esplèndida·
ment. Veurem, doncs, sl la prova,.
tura va bé, d'enllestir 1 relligar tota
la música que tinc collecclonada..
Mentrestant, -alxó sense parar-,
escric sardanes per a cobla 1 composicions per a orfeó.
I procurar sempre posar en la
meva múslca tot l'agre-dols de l'Em.
pordà, que m'ha. vist néixer.

el lenguaje de las flores», ambdues
del poeta Garcia Lorca.
Fa goig de debó, però, que l'obra
d'un poela, d'un veritable poeta 1
no d'un versaire tronat 1 barroercar hem de saber distingir entre el
teatre en vers 1 el teatre poèUcobtingul aquest èxit. Veritablement,
rDofla Roslta la soltera o el lenguade las flores» és una comèdia
j
belliss1ma. 1 un tons de rebeHia contra la injustícia.
L'empresa, acostumada tal ve-

juda del C. d'E. R
4.

ler.: BOHEMIOS - 2on.: MO·
LINOS DE VIENTO - 3er 17
repre,;entactó del grandi6s ·èxit
del meatre Tomàs: LA MESONE·
NIT a les
RA DEL LLANO lO. ler.: Acte ler. 1 20n, de oo.
RA FRANCISQUITA, per Emilt
VendrtW - 2on. Representacto
de. l'èxit apo~te del mestre Tomas: LA MESONERA DEL LLANO ver GlOria Alcataz 1 Pau
Htrtogs - Domà, diioua. BOHE·
MIOS · MOLINOS DE VIENTO •
LA MESONERA DEL LLANO Cadn nit, el g¡anPJós èxit: LA
MESONERA DEL LLANO .

Cumoanw1a
---

portat el meu treball de gairebé dos

ctello.
Això no haurà estat possible, com
no ha estat possible en la brlllantíssima temporada que la gran actriu està realltzant al Principal Pa.
lace, la rep1·esa d'obres tan impor:tants com «Otra vez el diablo», de
CtlSOna, 1 la magnifica «Fuente ovejuna», de Lope. Tot ho ha tmpossa.bllitat l'èXlt de dues obres: «Bodas
de sangre», que tenia, interpretada
per Margarida Xirgu t la seva nota-

38 bellJssimes &iris

A T R E

punt de representar, aquesta obra que
acaba d'obtenir el primer lloc en el
concura Pro Teatre Líric català. ~
pastor del Cadi», sobre lletra de Joa·
quim Mas, de Manresa, se m'ha em-

passar: una de Galdós -no original de Galdós, sinó adaptactó d'una
noveHa seva..- 1 una altra dc Piran-

laco tarda I nit.

ALARES

t'i

Tinc completament enllestida a

billsslma companyia, categoria d 'es·
trena, 1 «Doña Rosita la soltera o

PALAU OE LA
REVISTA

~I

FELIP VILARó

'latsa

'AvUl, gran ma.tlnal, a mt.• CFnCURI I LASA contra ECHÀNJ: -

tres,
nea.

E~ ~~:A EX:~T~~~::T~~~A . Els nostres músics treballen

TXIKI - ALAI

FRONTO

Placa Bonsuoch, 1. Telèlon

'

. ..

PALAU MUSICA. CATALANA
AVUI, dimecres, DIADA DE CAP

D'ANY, a les cine de la. tarda:

CANÇONS I SARDANES
per l'ORFEO CATALA 1 la CO..
BLA BARCELONA ....,..... .Programes
localitats 1 entrades a. la ta.Q.ut~
lla clel Palau.

«Cuando el uiablo asoma», «El JV\d.eroso Barnum» 1 «Lr
novia at~gre».
tOJos negrou.
FAN'l'AS10. F'LORIDA. - eLa. ley deJ Oeste», cAb
dui Ha.mld» J cEs mi homb¡·e•.
FEM.J.l.iA. - t8eQU01a».
FOO NOU. - cGent.e de arrlba:t. eLa
hlja. de nadle» 1 dTonteras del
amou.
OOYA - eLa venus de oro» 1 cLaa
er uzada.s».
miS. - «El derecho a ta reuctaad•
cEl PaUe del Bavor• 1 cContra e
lmperlo del crtmen» .
KURSAAL. - «Por unos oJos negroa»
1 eLa viuda. alegre».
LAIE"fANA. - cGente alegreté «Callee
de Ja ciudad» 1 cCbarUe han en
Londres».
MAJ.I!:kil'lC. - «Es ml nombre», U.b
du1 HamldJ I cEl eterna ensuelio:t.
MARINA. - «La pradera roJa», cEl
don de la. lab1a:t 1 eLa ale¡re dl
vorciadn.».
MARYLAND. - cEl SOmni d'una ni~
d'estiu».
METtiOPOL. - cEplsodloJ 1 eLa. viu.

EN1'!!;NÇA. -

de. alegre».

Llegiu LA HUMANI TAT

OLYMPIA
CIRC

EllUESTRE

AVUI, tarda, a lea 4 1 NIT, a
16
le& 10. GRANDIOS EXJTI
·aaANS ATRACCIONS. 90 ARTISTES. MLLE. AURELIE, ROSA DE
CASTILLA, TONI CAPRANI , LES
TROIS BELLEYS, LOS CABALLOS
LILIPUTIENSES, de M. Ratnbal •
•
LOS CARTAGINESES; LOS I ZAVATTA • ZOUPPE
extraordinaris ezeretets eqüestres
LES CROTOS
TOMELLERIS • POMPOFF
I
··
THEDY
a.m.b els seus 5 descen:ttent.
7 DARTON'S.

L'home granota
sensacional 1 orlglnal atracció;
LOS FEROCES LEONES DE ABJS(NIA, presentats pel valent domaSOIREE - REBEU L'ANY 1938
AMB L'ALEGRIA DEL Cmcl .[)e..
VELL I REBEU EL 1936 AM!
L'ALEGRIA DEL CIRCI - Demà, tarda t nit. Grans · funcions.
Despatx de localitats e. Compta.duria 1 Centres de LOcn.Utata.

.Ml.STRAL. - tAbdul Hamid:t 1 cEnc&oo
dena.dn.:t.
MONUMENTAL. ,....... c.E1. d'a que me
qutera.s:t, «Corazonee rotos1 1 «P&o
cador a medlas».
MUNDIAL. - cSucedlO una vez1 «Por
un01 ojos ne¡ro&J 1 cRo&a.tio ta
cort!Jera».
NURlA. - eLa venus de oro», cEl mal·
vado Carabel» 1 cPayaso de clrco».
PARI.S. - eLa viuda. ale¡re• 1 o:Mun·
das prlvad.os».
del
PAT.I::LE PALACE. - eLa d..losa
fuego» 1 cPor unos oJos negros».
PRlNClPAL, - «El cuo.rto 309», cNl•
do de a¡uilaa» 1 «Payaso de clrco».
PUBLl CINEMA. - Curlos1tats mun·
dials, Notictarts I la parada de Walt

otsney.

cMuchO.chos de boy»
cEl coosejero del rey».
SAVOY. - .H.eporta.tges, ln!orm.aelolUI
1 DibUixOS.
SELECT ClNEMA. - cSuced.ió una
vez», cPor unos ojoe; ne¡ron 1 cRo&a..rio ta cort1Jera:t.
SMART. - cEt amante escrupuloso»
eLa& cruzadas:t.
SPLENDID. - cEl caclque.-, eLa alegre divorciada» I cNido de àgulla:s:t.
TALlA. - cEl cuarto mim. 309» t
cCornzones rotos».
TETUAN. - cEl paya.so de circo», •El
delator» 1 cEl cabalero del Pollet
Bergere:t.
TRIOMF. - aLa. pra.dera roja». cEl
don de la labiU 1 aLa alegre dlvor
RAMtsL!!>ti. -

ctOOa».
URQUINAONA. tant ta»,

eLa. simpàtica. buer

VOLGA. - c:Lo. tsla del tesoro», cEP1·
.
sodio» 1 eLa viuda alegre».
WALKYRIA. - eLa muJer trJuntn».
clJna. noche de amor» 1 «Don Qutlltln ol amargao».
XILE. - cEl duque de hierro» 1 cEl
cabalera del Folles Bergere».
VERDI _ c:Har bombres con suerte»,
«Ml. vida entera» I cEl escàndalO't.

FRONTO NOVETATS -------;*------.
•.. _ _
AvUl, tard.a, a les 4, a pala: ZARRAOA - UNAMUNO oontra ARAQUISTAIN - PASAY. • Nit, e les
10'15, a ceata: ERDOZA MENOR BERRONIX> contra AN'l'ONIO -

pre guem a leS empreSeS
enS envïfn .pro pa•
QUe

ganda que VUlgUin eS•
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Llegiu avui i ccldà dia LA I:IUIMNITAT~ el v_OSfre dia r1

la humanital·

DIMECRES, 1 DE GENER DEL 19SI

ld humanitat
s.
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Barce tuna un me~
fo r• un lrtrTieslre
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El que es veu més
clar

S'ho mereixen!

Cal saber qui entra
a casa

'1?1?2

Infonnaclones. el Bertlf1o dictri

de M arèh, cnd.a :

«Pero lo que quercmos decir es que,
cualquiel'a que sen la solución que
la crisis tenga, no influirà en el resul tado de la. batalla electoral que se
avecina como la confusión que SU·
pondria separar de nuestro lado a
los que siemprc va.cUan sobre cuàl
es el mejor modo, el màs cómodo.
por lo f!lenos, dc eludir los males con
que, abtertamente, se les amennzan.
Por eso entendemos que el planteamiento y la solución dc la crlsls, en
el sentida que se presume, sel'Virà
para precipitar una nlhmza que cada
vez se advierte màs indispensable y
a señalar a tod.os la necesidad de

El senyor Portela ja ho de1t
sa.bt r <Jo llores d'ara... i per aixó
7H" escombrat.
Heus acl com veu la crisi el correspo11 . al de El DUuvio a Madrid:

UrJ ANY MENYS DE CRISI

COMENÇA UN ALTRE ANY

Heus aci une1 breus paraules de

Herald> de Madrid :
«La poslc!ón perturbadom qc la
Ceda es quizà lo que màs claro aparece a estas alturas. Y no es poco.
Sobre todo en vi.>peras dc que el país
diga su palabra en las urnas.»

«Se esperaba el acontecimiento polltico con los nervios tensos por la
expectnción y - ¿por qué no decir~
lo? _ trunbién con el dcsasoslego con
paner en el la.nce todos los estuerzos,
porque no van a contar, no vamos
que los avatares Y los obsct~ros ~ea contar con la ayudn ni S1qulera
stgnlos cernidos sobre I~ S1tuac10n
con la s:1mpatfa de nadle.»
actual dejaron a la antenor sem::ma
Menys mal que 8'1io coneixen t
sembrando a \'Oleo el inqutetante inho veuen clar.
terrogante. La. Ceda maniobraba y
ha llegada su presión a tales extre- !!!'..;.,~!!!'!!!'~!!!'~!!!'~!!!!!!!!'!!!'~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mos que las dl!erencias encarnadas
en algunes de los hombres que lnte·
graban ei nntlguo bloque, como, por
ejemplo, el sefior Chap--J. prieta, del
que aun tenemos en los mdos PI eco
d"~ su protesta al veto cedista que se

I

•

GOVERN GENERAL

••

~a~~,~~sov,~~Jcs~np~!~~c:d;r;~;,m~~:: ElS GESTORS DEl CONSEll DE
f::.seat~m~~~oa~~~S::~~;~::~:ï, POSEN ACOMENÇAR l'ANY AMB

lA GENERALITAT ES DIS·
TOTA TRANQUil-liTAT •••
~~~~.,~· d:·~!~:~~~:. ~;'.;. ~~~~ NINGU NO S'HA PREOCUPAT D'ASSABENTAR-SE DEl QUE HA
dJce excomulgatono del pcnsamlento
~.:~~":~ ~ ~:'ob~~~~u;,~~r b! PASSATAMADRID --- El GOVERNADOR DIU QUE NO HI HA
RES DE NOU
tenido durnnte todo este din de
crisis en un continuo sobresalto. Ha

I

fracasndo por la violencia del choque
A la Generalitat. no hi hagué du- a la secretaria. de la Presidència.
que la impulsaba.
La. solución de la crls:ls es la resul~ rant el dia a 'ahir res de nou. Això havia sortit «casualment» per tal
tante de un rebot.c demagógico de que oocrtegués un Rttre d ta. quSJ.se- d'a3SiStlr R l'acte d'1nnuguraci0 d'un
vol, no sena destacable, pero despre3 pavelló benèflC.
El senyor Vallès 1 Pujals, tenia.
las derechas. El último con que acn- d'una. crisi ministerial 1 d'un canvi
&o clerra su etapa de tnflujo en los de Govern, semblava lògic que ai molta teina, 1 no podia atendre tot.
destines del pais. Esta falta de sen- primer centre oficial de Cata.unya hom.
El senyor Dumn i Ventosa, en can·
tido poliUco es la que nos da la for· estiguessin R.s:;abentats que la sltuamación del nuevo Gobierno, ya im- ció dels gestam 1 del governador gene vi, accecU a ésser interrogat pels pc:-.nopelido a cortar amarras y echar por I ral, no era la d_nteixa que el passat distes ..• però com Si no s'hl bagues
avil•8 t. Digué que ell havia estat
l dJ!Juns
di
~'\ borda el lastre que le hnpe a la 1 Donés malgrnL que ta impressió malalt 'urant el dissabte, diwnenge
que es tenia que durant la reuma 1 dUiutus, 1 que per aquest mottu no
hbertad de movhnientos.,>
« DO~ CARAS
que celebraren e~s ge.st.ors havien es· havia. assistit a. la darrera. rewuo.
!UN AflD MENOSI
tud1at el . lOme,¡t poltttC 1 la posiClÓ Com sigui qUe acabava d'arribar al
I UN AflO MAS I
a ad.Jptar. ahir ningú no respirà. o Palau, no tenia coneixement de res.
CMlre ei gratmdo al revés, lectol'
el pitjor tothom procurà evitar el to- Ni de la. posició ni dels acords preIIIJllgoll»
par amh els periodistes que no sa- sos.
<De «Hernldo de Madl id»)
-Però dimlttreu, o espereu que el
bien n qui preguntar, nl t·eure, n1
senyor Porte!a prengui decisions? lleus ací una opi11i6 de ~ Pu- lnten·ogar.
fou l'reguntat.
U
era
rodonament
s'afirmà.
sl
que
El
acord:
d
bllcitat amb la qua.l estem
-No sé res ... res.
«En el comentart de diumenge que enca¿·a manava el governador
-Però bé és preois que dlem quel·
dèiem que s1 el cap del Govern era general nüm. 7, senyor Escales, 1 que
desbordat, la crisi seria ineVitable. ¡ U>n1a, encara. la confiança. donada com C..: les conseqüències que ttngu1
En efecte, s'ha prodnrt la crisi, però &ls quatre restants gestors de la a la Generalitat el canvi. de Govern
de Madrid?
nc perquè el cap del Govern bagl Lliga
-Jo no dic res, ni sc res.
Es precisament pe_r aquesta etrestat desbordat, sinó perquè d'una
Del gestor de Cultura. no se'n treu
estrabada hi\ romput el cercle que cumstà.n·;ta que ningu nfl atlnava a
les dretes de dintre 1 fora del Go- concebir, Cul!l no t.avent-ht a Madrid res. escolta 1 calla. El gest clàssic <1e
cap ministre de la LUga que defensi fer cadenat a lo. boca amb els dits.
d
é
.
casualment, després, en marxar
v~rn 11 estrenyien m s ca a vegada. els gestors de la Generalitat aquests
Tot baurà estat singular en aquesta s'exposessin a dispostc1ons 'ctesagra- dd Pa.lau, els periodistes toparen
crisi, el plantejament i el desenllaç. da.bles que pugui dictar el president &.mb el governador senyor Esc~es
que hi entrava. En baixar dc l'autovist un conflicte mi- del COt1SCJ, de ministres.
l A LA TAVERNA D'E N MALLOLL Mai no s'havia
Algú as.c:; ...... rà que el senyor Cam· mòbU, digué als periodistes:
suscitat amb •la vivesa de
c... rtlu '' oontra quatre n'era un home nistcrlal
-Avul no t1nc res 1\ dir-vos. Tatntermes amb què ha estat aquest ni bó ho te. la tot arranjat. Que hav1a
sol. u
mai la solució no havia vingut tan celebrat una conferència telefònloo poc no tinc temps per a rebre-us. us
(Dc «La Publicitat»)
ràoidn. Es cert que les circurnstàn- amb el senyor Porteta, 1 que, per desitjo bon any nou.
ara s'aniria fent. Altres volgueren
. .
·
-Però, és que a Madrid he.n pascies no per metien dilac1ons ni con· justificar la tranqutHitat del COnsell
suites supèrflues, 1 d'.acord amb gestor fent deduccions: El senyor sa.t ooses, s::1yor Escales. No heu
aquesta urgència, reflectida amb un Porteta segueix de cap d'e Govern pensat res referent als càrrecs de
vigo~ desacostumat ~n la nota del el senyor Escales té :a confiança dei gestors.
-No res. Per ara no ...-1 s'esoo.pè.
Prestdent. de la Republica, el. senym· senyor Porteta, 1 els gestors de la
Portela s ha afanyat a coordinar un Lliga tenc la oon!lança del senyor 63Cales amunt, com st hagués vtst
dlaole.
el
Govern en el qual els partits no hi Escales.
I amb aquest desconcert, els pe- · El3 repòrters es quedaren igual
t~nen representació. Segurament q.ue
e.s netes que la ceda celebrava di.u- riod1stes esta·•en plenament desarien- que abans 1 pensaren que el senyor
· e13 vo lia ,rebre, 1 sl Gil Rob'.es' té ra·..,• en dl r que 1a LU ga
dts- tats
sobretot el amea Barcelona,
mengedemagògic,
., · Ningú no
ple d'aHusions
curs
mat no dóna ta cara, nt pren deternaçadores, del senyor Gil Robles ban ert:n atesos no podien ac.nrlr res.
El senyor Escales segons t!S digué · minaclons destaco.bles.
contribu'it sensiblement a la. crisi
amb les singu!a1itats que l'han acompanyada, 1 nl to del document presidencial.»

.
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Qui amenaça

no

pega...

I

Acaba de finar un altre any de homes de les esquerres tornen a.
crist. Cal preguntar-se st l'any nou prendre el comanament de la cosa
que tot Jus comença serà per als pública, ham·à arribat per a ells el
treballadors mes c1ement que l'any moment de la màxima responsabillpassat. Són molts els paisos en elS tat. El pals passarà a mans de les
quals s'ht comença. a remarcar una esquerres en una SitUació molt pitjor
represa dels afers. Aquesta represa a la que \'aren deixar-lo els homes
en u~ llocs ês torçada 1 B;rtlflciosa de la monarquia, quan va fuglr el
- països de <tictadura feixista - Borbó. Això no és pas estrany sl es
mentre en al~r~ en els quals s'ha té en compte que els destins del po~
començat a dibmxar un pnnmpi de . ble aquest darrer bienni han estat
coHectivització t direcció d'alguns as-I a les mans dels mateixos homes dc
pectes de }'economia nacional, supc- la monarquia o dels Seus deixebles
dltant a 1 mterés general els lnteres- encara més aprofitats.
La. tasca a fer és formidable. Ara
SOS partlc!!lars 1 de les grans em~
preses capitalistes, la represa pre&en- no n'hl haurà pmu amiJ establir nota Ja un caràcter de maj or esto.bill- vament les lleis socials que defensaven els drets dels treballadors¡ no
_
tat.
Malgrat tot, no cal que ens deixem n'hi haurà prou amb posar nova~rtar encara ~.r optlllUs~es exces- ment en vigència l'Estatut de Cata·
stus. ~~ deseqUillbri proctuit en l'e~ lunya, suspès pe1· una llet tnconsticonomia mu~dlal pels egoismes des- tucional; no n'hi haurO. prou amb
enfrenats d lm capitalisme orb no posar en vigència la Llei de c ontrac·
pot nivellar-se ràpidament 1, a mes, tes de conreu, 1 defensar els lntcen aqw;st aspecte estem completa- ressos de la nostra pagesia, l\trope..
ment d acord amb ~1 p~rer expres- Bats per la llei del sabre; no n 'hi
sat pel director de 1Otlcma Interna.- haurà prou amb exigir responsablliclonal del Treball, de Ginebra, en el tats als que han burlat 1 conculcat la
seu report a la Conferència Inter- Constitució i les lleis de la RepúblJea
naCional del 1935, quan dlu que la 1 dc Catalunya. No n'hi haurà. prou.
represa econòmlca. «és més superfí- A més de tot això caldrà portar a
terme una reorganització econòmica
clal que profunda».
Menys encara podem ~sser optimls- del pafs 1 posar remei als estralls
tes q~n per ctúpa de la desastrosa fets pels governs del bienni dretista,
actuac10 dels Governs del bienni dre- que un dia es presentaven davant el
tlsta. ens trobem amb que en el mo- poble com els únics capacitats en
ment en qué s'inicia la represa mun- matèria d'economia. Caldrà enfrondial de les activitats econòmiques, tar·sc seriosament amb el flagell de
1 que en, la. major part d~ païso~ les l'atur forçós 1 at.enuar·lo primer per
xlfres d obrers I?arat.g disrninue1xen a. reduir-lo totalment després. Caldrà
més o menys raptdament, a Cata- fer el necessari. no solament emprelunya i a. Espanya succeeix exacta- n;;nt les obres públiques sinó preeument el c~ntrari; la balança corner- r:-.nt trobar sortid.l als Productes del
ciat expenmenta cada vegada un camp 1 als productes de les nostres
major retrocés, l la xifra d'obrers pa· fàbriques 1 tallers. Tasca immensa
rats augmenta d'una manera tan tasca feixuga si es té en compte hi
vertiginosa, com ho representn el tràgica situació present. Bon balanç
:fet que amb un sol mes de diferèn- el de les dretes en aquest darrer n
cia l'augment general d'obrert. parats d'any del seu govern!
Comença un altre any; comença.
a Espanya ha estat de més de 60,000.
Comença un altre any. Es cert. I prenyat de responsabllltnts que cal
en començar sembla que tu. ponen- enfrontar, pel bé de la nostra Catada s·auunya, 1 en allunyar-se s'em- taluns•a 1 del poble que treballa..
Els homes d'esquerra, cada w1 al
porta amb una ferma escombratla. els
r~sponsables de lo. desastrosa. situa- lloc assenyalat 1 amb una voluntat
c1ó. sembla que en oom<"nçar l'any ferma, sabran convertir en realitat
es marca, més o menys clarament, per a tots profitosa els estralls fets
un canvi de trajectòria política, l pel' les dretes del segon bienni a
molt aViat els destins del nostre po. l'economia. del poble 1 a la vida del
ble seran dirigits pels seus rcpre· treball.
P. GRAU I ROS
sentants legitlms. Sl és 111.'<1, sl els

I
I
I

«LA INCLINAC,ION DEL HONGO
- lAJajài i Està colocado en el co n·
tro; pero se ladea haoia la lzquler·
dall>
(De «Ya»)

Bon profit,
senyor Maura!
1 heus act ez que ens conta el

corresponscl de La Publ1citat a
Madr:...: :
«Per primera vegada, des de novembre del 1933, ba fracassat una

maniobra cedlsta. Hauria estat intolerable, en efecte, transigir davant
les amenaces 1 coaccions de Oil Rabies o premiar les deslleialtats d'a-

quells que en el sl del Govern serv:en els seus deSignis.
Situada la polftica eu aquest pla

tan baix en qué la coHocava la lntriga 1 la conjura, no pot estranyar
a ningú. el que esdevingué ahir, 1 que
adquireix, en alguns episodis. relleus
(( PREGUNTA

¿esto es una República europea?

dc veritable sainet.

Lliure dc compromisos amb grups

¡I capelletes, el senyor Porteta ha cer•cat els seus collaboradors entre les
1 persones que ha ttnp;ut més a prop
d'ell. Un contraalmlrau de reconegut
republicanisme, el senyor Arazola,
subsUtuetx el senyor Salas: el senyor
Villalobos torna. a Instrucció PUblica
d'on el tragué la C. E. D. A.; ocup~
la cartera d'Agricultura el que era
sots-secretari d"aquest departament
senyor Alvarez Metldtzàbal; el se~
nyor Rico Abello havia estat invitat
pe!què poses de manlfest els se11s coneixements d'hisendista, mentre es
procurava trobar un ministre d'Est-t, però en no trobar-lo (sembla que
la. cartera !ou oferta al senyor Lò~z Oll\1~.nl ha estat anunciat que
I ex nlt comissari al Marroc passarà
• E~ TEMPORAL POLITICO
a Estat, 1 el senyor Ursàlz anirà a
PORTELA. - Vientos de la dertt"' t;nances; en aquests moments, però.
pha .••, vlentos de la itquierda .... y yo s anuncia un canvi de carteres entre
Plrme en el centro,))
aquests dos darrers minl~tres. Ma l<De «El Sol»)
grat tot. aquesta darrera sembla que
serl\. la formació deflnitifa del GaDl UN AJIO A OUO
binet, però convé afegir salvant error
o omissió.
Un lncldent curiós de la crisi és la
negativa del senyor Maura a coH.aOO..
rar amb el senyor Portela. Es dtu
que el senyor Maura anirà aliat amb
la C. E. D. A. l àdhuc amb els mo.
nàrquics en les eleccions vinents.,
(De <(El Liberal»}

I tan coneguda!
De l'editorial de La Veu de Cataluny> (8ic) en.o la grdcía reprodutr-1Je aquest paràgraf:

Mira, hljllo,
EL QUE SE VA :
«Davant la realitat de la situació
thl queda esa Ilo.»
polit!ca, la nostra actitud és prou
coneguda. Hem fet tot el possi ble
t De cLas NotlciaSJ)
~r a evitar la dissolució prematura
d aquestes Corts. Si el6 eEdevenlments 1 les drcwnstànctes han ret
Les Oficines de la
inevitable aquesta dissolució, nOSHItres no eu tenim cap responsabilltat
ni cap culpa. Ara.. com sempre. tarem
en cada moment allò que serveild
amb més eficàcia l'interès suprem
han estat trasJladades al
de la Rep!ibllca I l1nterès suprem

FiliA DE BARfELONA

ses
lpaes·

--•
I

CARRER de BALMES
núm. 25, pral., 1."
a

de Catalunya.•
N o bObem ri ú
inco; ~scUncfa.

ctnl.t1Ju 0 lH!

Focs

~OIES

de Benaala
·--.....

UN INFERN
SOTA UN SEGELL

Als «Miserables» de Víctor Hugo
s'hi troba u.: capital, vibrant 1
emotiu, que es tttula o:Una tenr..pes!a sota un crani». Es un tttoZ
que ta meditar. Per fJTO& que st.
gui un crant sempre ,.e·ns apar
petit per a encabir-ht una tem-

pesta.
Però un segell de correus en-

cara és mé8 pettt que un crant.
Tanmatetx, l'tnter~, pot arraulfr..
8'ht sota. Anem a veure com.
Preu.m Le Travau de Ginebra;
llegim:
.despleguem-lo
«Fa pocs dies, un gtnebrt va
re bre t •.. a lletr, : d'un amic seu, ottctal italià que es troba a Abtsstnta. venta expedida à'un pettt
país ocupat per les tropes de Badoglío. Heus aet els passatges es.
sencials. «El pais és bell. el clima
.mportabze i la moral exceUe11t.
Vivim. /Orp bé. Et prego que conservis els segells d'aquesta lletra.
perquè tindran un cert valor quan
ens hàgtm «pot1erat d'Etiopia.» tl
destinatari, sorpr~s per aquesta
darrera /race i sabent que el aeu
a1nic 110 era pas un ftlateUsta, va
arrencar, amb tota. cura els aegells
del sobre. Darrera d'ells va trobar
escrtts quests mot8:

«Som en un intern 1 n1orlm per
mllers».
Coincideix el lector amb nosaltres que sota un segell a'hi pot ar~
raultr l'infern? Més t més, quan
el segell eqvivaz a la marca de

POUTIQUES

Telegrama. - Fa UllS dies tou tra..
mês el següent telegrama al senyor
r1rtela Valladares 1 que, pel que es
veu, La tingut sort:
«Excmo. Sr. Presidente Oonsejo
Ministres.
S!endo V. E. rnlnistro Gobernaclón,
Goblerno LelToux. dljo que de ebocar càntaro y piedra, rornperfase
càntaro.
No sabemos lo que se rompló, pero
V. E. dejó de ser mlnlstro.
Nuevo choque violento entre càntaro y ptedra anúnclasc dia so.
C.lebraremos tengo V. E. mejor
suerte esta ocastón.
Jooé Escoda, JoSé M.• Garriga,
Emillo Albifiana, R. Alba, Antonto
Pellicer, José Torres, José Guttart.
Em!llo Eroles, Emll!o Quer, O. Puma.riega, Isldro Borrell i J. Figuerol».

Bar Petit Miramar
casa re(omanable pel seu pels tresc
1 menjars d'enclrrec

DINAR DE
CAP D'ANY
ARROS AMB PEIX O CANALONS.
LLAGOSTINS O LLENQ OADO, PO·
LLASTRE DEL PRAT O .FD..i:T.
DOLQ I mUlTA, UNA COPA Dlil
XAMPANY
TOT PER 8'50 l~ES,

l'esclau.

PASSEIG NACIONAL, NUM.

a

Barc:eiona .. Teltron 19%35

J . M. FRANCES
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Les grans empreses capitalistes

La Companyia Transatlàntica cobra les
subvencions. però no paga les jubilacions
i pensions que la llei determina

ELS ACTES
DE LES--

ESQUERRES

CAòAL REPUBLIC4
Fa pocs dies !'•Associació de Jub!- del 1932 y prohlbléndole la Real orD'EdQUERRA CAtALANA
lats 1 Pensionistes de ta. Companyia den comunicada el 24 de marzo del
ARBUCIES
':"ransatlàntica» celebrà. una assem- 1916 «que los fondos que se destinen
blea general per tal d'acordar el que a fines benéfleos son cosa distinta y
Avu.i, primer de gener, a tes
calia fer davant l'actitud de la Com- separada con los restantes de la cm.
quatre cte tO twda., conterêncla
panyla esmentada, la qual durant els presa responsable de sus compromia. càrrec de
anys que varen trebaUar-hl els avui sos» por la anulaclón del contrato,
JAUME M•RAYITLLES
jubilats. 1 els familiars dels qué te- no era causa para dejar de pagar a
nen dret a. cobrar pensions. se'ls que- su personal pastvo, rnAxlrne st se tleTema:
dava un cmc per cent de llurs sous. ne en cuenta. que en todas las lnSti·
L'ESQUERRA REPUBLICANA
a fi que poguessin gaudir de tals ju- tuclones benéficas de la citada emI LA SITUACHl ACTUAL
bllacions i pensions. Ara, la Compa.. presa contribuyó el personat con su
nyla no els paga res, 1 això ha donat aportactón.
GEI!MANUR CATALANA
d0 d
»El
lloc a veritables casos de mlséria;
J REPUBLICA .. A
per~
este
de
e miseria
esta
són vells que ja no tenen torça. per
<Menende'• Pelayo, 167)
al treball, són vfdues amb fills, són sonal al vulnerarse la Ley Y llevar
Demà, dia 2 de gener, a les deli
infants Il" !alts tots ells dignes de tres años Y siete meses sln liquidarde Ja nit, cGnt~renc1a h ~rrec
llàstima, però ~és encara sl es té en se la Transatlàntica, ha llegada a
d'lm
compte que es troben a la. misèria tal extremo que recientemente íue.
MARIA RUBiol
TU DURI
quan confiaven que aquelles mesades ron recogitlos tres huerranitos que
que rebien escapçades anaven tor- j pur estar su madre hospltallZada, se
Tema:
mant el recó que els permetria viu- encontraban en el mayor desarnpa.ro
MOM ENI S ACl UAL& DE LA
re en el moment que les torces per Y abandono, ingresàndolos las auto.
POLJTICA
al' treball manquessin, o si l'ésser es~ 1ridad.es en el cAsilo Naval Español.J,
tlmat moria.
A l'assemblea esmentada es va !
prendre l'acord de cursar al Presi·
dent de la Replibllea, i al President
del Consell de Ministres, un document en el qual es demostrés la tm.
gica situació dels afectats, I la !Hegal posició en què es coHoca la Com·
panyin.. Creiem dt: prou lnterlls aquest document per a reproduir·lo
DISTRICTE I
h 1.oegrament. Cal dir abans, que els Casal d'Esquerra Republicana del Ote. I
Avinyó, 29.
afectats han fet durant aquests dar- Esquerra RepubUcana
St. Miquel, 33.
rer temps tota mena de pressiona
DISTRICTE 11
damunt els governs del bienni dre-Aldana, e.
ttsta, per tal que llur dret tos recer Actuació Valencianista
!tepubllcana
d'Esquerra
Centre
Thp1o1es, ~7.
negut. Tot ha estat inútil. Davant de Cent.re d'Esquerra Hepubllcana
Carretera del PQr~ 409.
tanta misèria, 1 a l'hora d'una. peti· Esquerra Republicana de Catalunya
Barriada F. Ferrer.
ctó tan justa, les orelles dels allats
DISTRICTE 111
de les grans companyies han romàs tancades. Reproduïm a con.. Cosal d"Esquerra Rep. de St. Uerv.. l
P<rvllldre, 13t.
tlnuo.ció el document per tal que el
lector es faci càrrec de la. situació
DISTRICTE IV
Rambla de catalunya, e.
en què es troben avui més de dues centre Catalanista d'Esquerra
Jaume Giralt, t.
mil famllles d'honmts navegants l Esquerra Republicana
mariners:
DISTRICTE Y
«Excma. Sr.:
centre Hepubl!cà Catalll.
Hospital, 110.
HepubJtcà
Obret
Ateneu
Gobler.
al
respeto
»Con el màximo
Ouarom, lt, bla.
Republicana
Esquerra
Ferlandlna, 36 1 to.
no y a la màs alta magistratura de
la República. pero asimlsmo con la
VI
DISTRICTE
m às enèrglca protesta ante e1 espec.. Ateneu Obrer d'Eaquerra Repuoucana
Provença, 166.
tàculo poco humano que representa
el estada de mlserta y abandono en
DISTRICTE VIl
que se tlene a las dos mil tamUtas Avenç Republicà de la Boraeta
Constitució, ff•
Carrer de <>anti!, 114.
de anclanos. viuda.s y h.uèrfanos de Com1t<l d'Enllaç de les Esquerres
la Compai\la Transatlàntica. resi·
DISTRICTE VIII
dentes en ctudades y puebloo del llto. Ateneu FeQeral
l'laneta, !D.
Rosselló, 1198,
ral español, la «Asoclac!ón de JubUa- Casal Orac•enc Naclonallsta d'E. R.
Sta. Agala, 2.
dos y Pensionistas» en assa.mblea ce- Ca:sal li~:~.clonalLSta Obrer
At.eneu t<epuollca Cle urac1a
Montmany, 36.
lebrada en esta ciudad el dia 19 del Cent.re
d'Esquerra H.epuDUCtLna
Menendez Pelayo, 20.
corriente acordó por unan1mldad 'I cemre d'E. Hep. del camp d"En Orasot
de Flor. :181.
con 1& adhesióil de todo el personal Oermanur CB.tSla.na ltepuoucana d• Orè.c1a Roger
Menéndez Pelayo, 16'1
remitlr al Goblerno y Preslden5e de cent.re d'Esquerra Rep. de Vallcasca
la República, el slgulente documento
DISTRICTE IX
y concJuslones aprobadas por dlcha
Avenç Obrer Cat.aJA
Plaça Comerç, a.
Asamblea.
Casal ca101à Martmeno
Rol<.nt, 84.
1De todos es conocldo que al anu- Centre d'Esquerra t<epubllcana
Vafencta. :wl.
li'e<1era.l
Hepubllcà
Ateneu
larse el contrato, la Compa.ñia
Avwguda Gaudi, 79.
d'Horta
C&ttua
Repubhca
Ateneu
Transatlàntica deJó de pagar las Ju·
Horta. •o.
Estadella <St. Andreu)~
bilaclones y pensiones a los ancta.. Ceutre ttepUbllcà Uataia Les uarollnes
!toquetes
Les
Repuo1Jca
Català
Ateneu
Valls, 16, 1.01'
JOIIQUIDl
nos, viudas y huérfanos de su ~ l!enttt d'E. ttep. i U. b·emenllla c. de l'Arpa
Muntanya, 67.
nal, sln causa Justificada para ello, Casal Federal del Uulllardò
Av. Verge Monlserrat, !el,
ya. que t ...ntendo su personal su Mon- Casal d'Esquerra N.epuuHcana CB.n Baró
França.. 60.
teplo declarado por la mtsma empre- Centre Federal d"Esquerra RepubllciUla
Barri de Ja Prosperilat.
Sagrera, 221.
sa en la COnferencia Mar1t1ma ceJe- \18saJ Nactonaltsta Sagrereno
broda en Madrid a llnes de febrero
DISTRICTE X
Cio~ 72 .
centre catal& <I"Esquerra del UJo~
Suruorr06tro, l'l,
casal del Poble sumurrost.ro
Taulat. 93.
Assoctac16 Cultura del PuoJe Nou
CENS Gt.Nt.RA.L • SI:.CRETARIA1 D'ESQUERRA
es el nom de les tamuses PEKLI:.;b
REPUBLICANA DE CATALUNYA
que tant.a tama tenen oels k W! ro
sultats deUwuus. Veoaa.. Farme.caea

I

s !;;;;;;;;;;;;;;;!
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OFICINES PER A LA COMPROVACIO
INCLUSIO I RECTIFICACIO DE LES
LLISTES DEL CENS ELECTORAL

.M

diara~s

anctanos de ambos sexoa que sus to,..
mtliares, carentes dc recursoo, buscan lnlluenctas pam tngresarlos en
los nosplt&les, hablendo fallecido doe
de ellos en el Hospital de San Pnblo
de esta ciudad .
Y ante tanta miserla 1 abandono se
da el caso inaudito, excelent1s1mo se.(
flor, que los que dljeron falsament«'
en la Conferencia Marítima. que teJ
ntan su Montepfo legalmente recono.,
cido lstn tenerio> tAc..a del 4 de mar..
zo del .932) y a los que la Ley les
prohibia termlnantemente dlsponer
arbit rariamente del dinero destinado
n beneficencia, han repartJdo graclosamente :anto el dlnero del Estado
como las aportaclones del personal,
con pensioLes basta de 36.800 pesetas anunles, a. sablendas de que ~1
final de c~ta pobre gente seria o mo..
rirse dc hambrc o acabar susd1as en
un hospital, los cuales aun conti..
m\an libres de toda responsabllldnd
al !rente dc la empresa y adminis.
trando la subvención que ordenó la
Ley y hacer tres aíl.os y stete mesea
que du ra. la llqukla<:ión, se ha au.
mentado a un mlllón trescientas mU
pesetas anuales y últimamente sc ha
elevada en el mes de dlciembre a
Wl mlllón novecientas mU ochenta
pesetas, mlentras al personal sc le
adeu?a un afio de sus Jubilackmes 1
penstones, se les echa de las viviendas por !alta. de pago. se les cterran
los Cl'édltos para alimenta;, por ta
mlsma causa, negàndoles un cobljo
para su respetable anclanldad y un
pedazo de pan para su derecho a Ja
vida.
»Por todo lo anterlormente expuea.
to, fué acordado en la. Asamblea. ex"
poner a S. E. la tràgica sttuaclón de
este personal, para que como resolu..
clOn provisional fnterin no se tlrma
la llquldaclón, se pague en calidad
de anticipo, el ano que se adeuda,
con cargo a la llquidactón, blen ate-.
nléndose al articulo 114 de la e=
tituctón, como ccalamldad pública»
u otra solucl:ón para evitar resultf
cada vez màs grave la situaclón de
los ancianos, las vludas. huérfanos J
mutllndos de la. Compa:fiia Transnt.
làntlca.
»Viva V. E. muchos años. - Bar.
celona, 20 de dlclembre de 1935 -RI
presldente, Rafael Rosety-EI sèrr1>
tarlo, Juan Comellas.D

I

Rda. St. Pere, 70, pral., lr. • Telèfon 14526.
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Totes les causes iu_sfe_S troben res_sò en LA .HU
.

.IIAT

••

LA'MUSIC A

--.
....._ p
,...._,. d t.llt varen eelebra.r algDoa compoel·
au "'"':".....• " tors vtenesOI!I al qual ronn conti- ¡
l'Orquestra Sim!òn.lca 1 de l Orque!- ' data els princtpals mlls5ca que tenen
tra Fllharmònlca, de Madrid, com una major representadt• a cada rut.·
també la nostra O!'QUestra Munlcl- tonalitat Aill retornaren ela lla,.,,.
pal d'Instruments de Vent, amb '".S e
·
•
vquala corporacions art.lstiques, ultra de companyerisme qu.! í.& gran guerela seua dlrectors titulara. collab~ ra bavta d~troçat, 1 CODIStl:!-Wda que
raran altres eminent s m estres es- fou la Soctetat aques'.a 6 establt a
Londres on encara té la seva su
tn.ngers enviats per les seccions re- habitual La const itucill de la s. J.
presentades en llurs programes, en- M. o. data, doncs, del 1922, i ja en
sem' que les esm entades seccion:~ aquella data fou nomenat. Presidem
trametran també alguns sollstes l e' que bo é.s encara en l'actualitat
conjunts de mú.slca «da Camera».
ei professor de la DÍttversitat de
Els programes deflnltius, etegtts Cambr idge slr Edwara J. Dent. qu"
pel Jurat Il:!ternacional que està ac· aVUi honora amb la seva estada la
tuant a la nostra ciutat. seran co nostra ciutat .
neguta m.Jlt. aviat., tan aviat ".o:n
La S. I. M. C. compta avui amb
acab1 les seves tasqueb tan lnten· 28 secciona nacionals. les quala resamen t portades a cap durant &que. presenten els prlnclpals pa1soa ett
tes festes pr..ssade.s
r'!pe-.JS: els EE. UU d'Amèrica, ~
VOlem donar una Idea del que ts publiques blsp~().amerlcanea, A~
des del st>tJS començament la Socle- tràlla. terres d Ori.ent, J ap6 l d .,¡.
tat Intema.clonal per la Música Con- tres.
temporània. Aquesta fou rundad& a
Aque.ña ls, doncs, Ja SoeJetat InSalzbu.rg, aaan d'un festival que ternacional per Ja K llsk:a Colltemp>

la n .....~... orqu.,.,"'"..

••

~~--~
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Hostes iHustres a Barcelona

gros nombre de compositora pertanyents a altres pars~ no representats a la S. L M. t.. ba.n presentat
enguany Obres a la COIJ.&lderaclt~ del
Jurat, I cal remarca. que aquest
haurà d 'examinar I selecclon.u
::l'entre elles mé.s de cent-cinquanta
Dartitures, amb les qual,q hauran 1e
confeccionar-se els tre-s program es
d e música slmfOt.lca, doo de música
d e cambra 1 un altr.! per a conjunts
d 'instruments de vent., que són e!la
que Ja s'havien previst per a l'esmentat Festival.
Els concerta que es celebraran darant el Festival aniran a cArrec de

El XIV.è Festival de la Socie·
tat Internacional per la Músi·
ca Contemporània, abril
1936 a la nostra ciutat
Bl ha esdeveniment;¡ que nemea per espa.l de deu o Qt1inze dies ttndran la nostra ciutat en primer pla
bles tumeDJS a tma (J di\'erse~ ge- en l'atenció mundial 1 e.i veurà boneraclona immed:ates. Ut1 d'aquests, ' nornda per les mé.s lllustres persoque per l1l sen extraordlnàrlli lm- 1 nalitats musicals del món enter enport.àocla cal remarcar 1 dedicar-U t re elles, representants 1 critlcs de
la màxima at.euc.ló, és indubtable- la premsa m-undial , bon nombre
ment la celebració a Barcelona del d'nitres personalttats representatives
rran Feit.ival de la Soclet.' t Inter· que hauran d 'aportar a l'esdeveni·
nacional per la Mú.slca Contcmporà- ment la seva represer.tacló oficiaL
nia, que d..1r1.nt els u itJS lC al 26 del
1.a S. I . M.. o. es divideix en òCCproper mes d'abrU tindrè. lloc a Bar- cians, una per a cacb naclonnlltat.,
celona, festival q~,;e es celebra anual- I gairebé ea pot dir que són beu poment a una de le!! graP.iò capitals 1 que3 les nacions o paisos que en
»er 1l1 qu:U en cada. reunió s'elege.l.x mat~ria musicals tenen una persaun lloc diferen t.
nalil.at destacada. que no hl sl.guln
Aquest a uy 1936, que 1\VU! comen- representats.
ça, el gru fcst1n l de la s. L M . c.
Les .secclons que enguany ban preba. elegit la nostra ciutat, amb la aeutat. obrl!s per al p~nt F estival
p articularitat que en la votac•a de- són· An¡laterra. Austrla, Bèlgica,
ftni~iva la nostre candidatura e:; tro- Dinamarca, Espanya, França, Holanbà en pugna amb una altra capital da. Hongria, Japó, Txecoslovàquia,
important . Barcelona en sortf vict(). tugoslàvla, Lituània, Polònia, Suècia,
t1os:1, i a tal resultat es deu l'honor SuïSsa, Estats Units d'Amèrica 1
d'aqu~te.s prònmes snlF:runita~ que UniO de Repúbliques Sovlèt lqae::: Un

es donen ua cop a la. v1~a,

assequi-I

El ....rat Jnternad ona. ol)mpwt pels
ward .1. Dent (president) , anglès;
Barcelona per tal de Foeteçclonar els
Música Contemporània

mestres Antoni von Weberu, vtenh; Wol81òlav Woytowicz, polona; E,.
Ernest Ansennet, rus. 1 .Joan umote dt Grignon, catall, reunit a
proarames del XIVè. FMtlval de la Sooletat Internacional per la
que es celebrart del 11 al 25 d'abril a la nostra olutat

ràn1a, que celebra anua.Iment un
EL CCNCERT DE CAP D'ANY
Festiv&J. en el qual com en el d'ara,
DE L' ORFEO CATALA
p resen;.a !es obres més represent,a,t.
Heus ad l'interessant. Pro&Tama de
ves de la producció musical contemporànta a tots els països del mó:1, «Cançons I Sardanes» que interpre.
èri d grans concerts slm- t aran l'Orfeó Ca tal~ l la Cobla aer.
en .:ma s e e b
celona en el concert, celebració da
!òmcs 1 t\er::es~es que formen el Cap d'Any, que es farà avui dime.
Els Wust
i
l d'enguany els eres, a les cine de la tarda al Palau
J urat Intem ac ona
· •
quala es troben rew.its a la nos~ de la Música Catalana. •
dutat, torer. nomer.ats en la da.
I. Orfeó Català : «El cant de la
rera Assemblea, celebrada a Praga senyera• (M11Jet); «Què ba passat?
a finals del setembN passat.
nadala popular francesa <Noyon)!
Amb el president. sir Edward J uBalada de Nadal per a cantar-la eLS
1
Dent. del qua~ ~a ~ ~ pa~la~ ~~~s plrates de la mau, bari ton sol: seformen a~ues ~e Mara~est An· nyor Crespo, chor 1 orgue <Pérez Modlrt:et?r o~ues ra
·
na
ya>; cQum !redi» <Pérez Moya ) •
011
serme. be[l ..,~ncgut ~ ~~0en' les
«La pastora• t VInyeta>; «Roses de
~:tu~~~~; ~~~;:¡1 ~ deia Ballets tardau <Lambert>; «De bon mat11
Ru.;sos de Serge DtagbUew
al nos- madrigal a l'antiga <Lambert>; t:J...&
tre Gran Teatre del Liceu. El mes- barca vellu tMarlmon>; «Balacta1
tre Joan Lamote de Grignon, l'lHus- sardana tMarunon>; «Les bèsties ai
tre director de la nost.ra lloreja.1;1 naixement• <Pérez Moya), 1 cEl can\
o rquestra Mun1clp&l d'Instrumenta del ferren <Holst).
de vent representa la aeocló catal~
n Cobla Barcelona. Sardanes:
na de 1à s. I. M. C., I porta la r~ cEl pardall, estrena ( Comella > •
ponsabllltat matertal 1 artistlca del «Gentil», estrena <Josep Serra>; «Hl~
Festival compartlc!a per la secció de vern1, estrena <Samper) ; «La meva
Madrid. representada pels mestre3 nlna», estrena <Lambert>; «Una veF ernè.ndez Arbós 1 Artou Salazar. An- gada era...1, estrena <Enric Casals) •
toni von Webern és un dels compo- l «Jocs d'lnfants1, estrena (Pujol). '
sitors representatius de la moderns.
Orfeó Català i Cobla Barcelona:
asco1a vienesa que, com el malauro~.t «Dues cançons popul&l'8 catalanes.
compositor Alban Berg feta, segueiX a> El comte Amau; b> El bon caçales orientacions ultramodernistes dor (Pérez Moya) 1 «De cara. a l'e.d 'Amold Schonberg. Boleslav Wov- venlr <Pu¡JoU
towlcz és un dels joves compositora
polonesos qae més poderosame.lt
UN BON LLIBRE ES
han cridat l'atenció en els diversos
EL MILLOR PRESENT
festivals que aquesta Societat ba
vingut celebrant i que ba assolit un~
uORFEO GERVASIENCil
major fama universal
El president del Jurat InternaciO·
El passat diumenge, dia 29, tin·
nal de la S. I. M. C. ba reunit !a
critica barcelonina en un breu ccoclt- gué lloc al local de l'cOrteó Gervatal.U a l'Hotel Colom, on ba expos<\t Sienc», l'anunciada conferència del
ala representants de la premsa el mestre Josep Barberà, que versà
que és la Sxtetat esmentada 1 •a sobre el suggestiu tema: «Cançons
lmport.àncla del Festival que es va de Nadall.
a celebrar. ExPosà sir Edward J
L'I.Hustre conferenciant glosà dll·
Dent, els treballs de selecció 1 org:tnització que es vénen celebrant, \ rant la seva interessant dissertació,
pOlSà de relleu la seva satisfacció l ela manera que la ¡ent bumU de
la de tota els membrt:S del Jurat p!r tot el món. commemora amb les
bnver tingut l'avinentesa de poder- seves simples cançona el Nadal, de
se reunir a la nostra ciutat.
sempre>~. Intercalat en la conferèn·
A aquestn reunió, en la qual reg- cia, la secció de senyoretes de l'es·
nà una sincera cordialitat t gnn
simpatia, assistiren, ultra eis crítics mentat Orfeó, dirigida pel seu mesmusicals barcelonins, el'J membrt's tro Ernest Cervera 1 acompanyades
del J•trat Internacional senyors P' piano pol mestre Pere Vallrlbera,
Dent, Ansermet L..unote de Grig- cantaren d'una manera perfecta un
non Webem I Woytowlcz, l els mes- se.;ult de cançons populars nadatres Frauk Marshall i Robert Ger- lenques de Catalunya, Bascònia,
bard
Cal esperar que el poble de Bar- C'\Stella, Itàlia. Almnnya, et.c., que
celnna sabrà corres¡:ondre a l'excep- foren totes elles precedides per breus
cional ~ alt honor que rPpresenta per però interessants comentaris de l'U·
a la nostra capital ésser el centre lustre conferenciant.
principal de la múslna universal illL'acte, ni qual aSSistiren rellevants
rant aqu~t gt"an ~h'tll Interna- personalitats del nostre món mustcal,
clonal d~ la Música Contemporànlll.. acabà enmig de grans aplaudiments,
al gran èxit del qual contrlbu ran que demostraren a bastament l'mteensems totes les nostres prtncipala rès en què s'bavta seguit la brillant
orgtnútzaclons profe~;Sionals.
conferència del mestre Jo~p Barberl.
CAMIL OLIVERAS

JUSTICIA
MIL ITAR
*

CONSELLS DE GUERRA A
CELEBRAR
Arribat Ja ei nou auditor que ba
d'actuar en e.l.s consells de guerra a
celebrar aquests dies, s'han assenytV
lat ja les segtients dates:
Dla 2. - Al mati, a les 10: La eausa número 448 de l'any passat, pels
fets de Prat de LlObregat, lnstnuda pel comandant jutge senyor FernO.ndez Unzue.
A ia tarda, a les quatre: La causa
número 318 pels fets de Torroella lie
Montgri, lnstru'lda pel tinent cor().
nel senyor Martínez Peftalver.
Dies 3 L 4, matt i tarda: La eausa número 424. pels fets d'Almaceinstrurda pel jutge sensor Capdevila.
Dia 5. - Al ma.tl, a les 10: La
causa número m pels fets de oamp.
devanol.
A la ta~a les 4: La causa nú·
mero 486,
fets de La Bisbal.
Dia 6,
mati, a. les 10: Le. causa nrunero 424. pels fets d'Almance-

lles.

A la tarda. a. les quatre: La causa
número 679, pels fets de Sant Pere
dot Ribes, Instruïda pel comandant
jutge sem•or Garcia. Rebollo.

Més de 500.000 Pies. de retaUs, reunits durant tot l'any
a les nostres cases de Barcelona, Madrid i Granada, es posaran
a la venda a preus de reclam.

TOTES LES MIDES D'l A 2.95 MTS.
i Cada retall una veritable ganga!
A tots els clients que ho desitgin els hi recomanarem un
dels nostres sastres associats, el qui els fara una confecció
impecable a un preu especial.

Vesleixis per lot l'any per poquíssims di-

ners aprofitant aquesta gran oportunitat.

R EC O R D I : Demà comença la vendu

R

MOS

PELAYO, 10

L'ARR IBA DA DEL NOU
AUDIT OR
Cotn ja baviem anunciat, ahir &l
matt arriba procedent de Madrid l'auditor de Divisió, coronel senyor Josep
Pérez Villamil. e1 qual actuarà en eis
consells de guerra d'oficials generals
que bi ha assenyalats, com a vocal
ponent.
segons manUestà el mateix senyor
Pérez Vlllamll, porta Instruccions
concretes del ministre de la Guerra
per tal que s'activés la vista i resoluctó de les causes que b1 havia
pendents a l'Objecte de liquidar e1
més aviat possible tots els processos
d'octubre. Afegi també que no considerava necessari fer un estudi especial de les causes, puix que totes
venien a ésser per l'estil

d'octubre a VUafranca, la. qual ha.
passat a l'audltc r per a l'acusació
fiscal i informe de les defenses. El
nombre de processats en aquesta eausa és, en definitiva, de 69.
A VISTA I SENTENCIA
L'auditor ha decretat In vista 1
sentènetn de la cattsa número 222,
del 34, contra Ramon Gonzàlez Cussido i quaranta mès, pels fets d'octul-¡ a Sabadell. en consell de guer.
ra ordinari, I de la níunero 101, contra Ramon Frontera I altres, pels
fets d'Hospitalet. en cOU!iell de guer.
ra. d'ottciAls generals.

AJUNTAMENT

*

PR ESENTS DE REIS ALS
NENS POBRES
La. Conseuerta-Regidoria de PoliU·
ea Social, adverteix als obrers sense
feina que es trobin inscrits a la Bor.
sa Municipal, i que posseeixin el car.
net corresponent, a méa d'ésser veïna
de Barcelona, t tinguin fills majora
de tres anys 1 menors de dotze, que
la Comissió Municipal de Govern. na.
acordat realitzar per a la pro~
festlvltat de Reis, un repartiment da
robe~ 1 ~oguines als locru., de la Bors~ Mwuc.tpal.
E1:> que ea vulguin beneficiar de
dl& reparttment, hauran d 'lnscrtunfl
durant els dies 2 i 3 d 'aquest me.s.
al Negoctat de Polttlea Social <Ctu·
tat., número 6, entreson, de 10 a 1t
del mat.L on els serà fadJitada l'oportuna contrasenya per tai que PU•
gutn assistir a l'esmentat reparti•
ment, acompanyats, precisament deli
nens que hagin d'ésser beneficiats.
CO NCURS PE R A FER UN
ENDE RR OC
Com que s ha de pl'Occdlr a l'en•
derroc de redtflci destinat a magat-zems del servei d'aiglies, en el fona
del pati de l'antiga Tinència d'Al•
caldia del carrer de Sadurni, i de let
petites const"llcclons existents tocant
a ell, ocupades pel servei d'al•
gQes, s·obre un concurs entre els ln•
du.strlaló del ram, per un termlnl
de quinze dies. durant els qi.WJs po.
dran presentar-se proposicions al N..
goclat d Asslst~cia MunlctpaJ.. carrer del Cnmte, núm. 45. les qualS
hauran d'ajustar-se a lea cond1cioo3
generala aprovade5 per l'Ajuntament
1 que podran êsser consultades a les
Oficines d'aquell Negociat. tota els
dies feiners de les 9 a les 13 bores.

DEL SU ICIDI D'UN CAPORAL
El jutge <.:apit& senyor Ramon Mo
la as¡;lsti ahir a la diligència de l'autòpsia del cadàver del eaponJ d'Artilleria Roman Gómez Espinosa que,
com és sabut, es suicldà la matinaAVII AL8 POSSEIDORS 08
dl\ del diumenge al dilluns al Parc
BI CICLET ES
de Mont.ju1e. Ahir a la tarda tingué
lloc renwrrtunent del malaurat caEl Negociat Mumc·~ d'Arbitris,
poral.
Passeig de Pujades. ¡, t 3, posa a coneixement dels p,;:;eidors de bicicleDEL ROBA..-ORI A UNA BA. tes i tricicles de pedal, que des del
T ERI A
dia 2 de gener fins el dia a de maro
El jutge senyor Urrutta. ba oficiat propvinent, haurà d 'ésser canviada
la policia per tal que cerqui 1 cap. la placa de l'any 1935 per la placa
turl els autors del robatori comès " corresponent a la matricula de l'any
la bateria «Buenavista».
1936. A dit efecte, haurà d'ésser _lliurada al susdit Negociat Mtmic¡pal,
S ENTE NCIA APROVADA la placa de l'any 1935, 1 els nous ad•
L'auditor de la Divisió ha aprovat qutrents hauran de presentar !a facla. sentencia recaiguda en el con. tura d.: compra de la. bicicleta o
6ell de guerra celebrat darrerament tricicle. En tota els casos és necescontra e1 soldat Josep Anguera Sans sari exhibir la cèdula personal, o
pel delicte d·bomicidl per lmprudèn~ bé un document segellat que acredi·
ela en la persona del caporal 8a1a- tl on treballa l'interessat i quin és
zlel Sancbo. que fou condemnat a el seu domicili
deu mesos de presó menor i deu mU
pessetes d'indemnització.
PER AL PROVEIMENT Dl
PA I CA RBO A LA CLINI•
CA DE PSIQ UIATRIA
LA CAUSA PELS FETS DE
NAVAS
El Negociat d'Higiene 1 Sanitat !a
Ahir al Jutjat níml. 1 continuaren avinent que la subhasta que ba d.eles proves de plenari en la causa nú- rcctunr-se segons acord de .la conu.smero 453, pels fets de Navàs. Assis- sió de Govern per a provetr de pa l
tiren a les proves els defensors i de- carbó la Clinica de Psiqu1atrla. tlnclnraren dlnou testimonis.
drà lloc a la casa de la Ciutat e1
dia 2 de gener a les 12 del migdia.
LLIB ERT AT PROVI SIONAL Els índustriaJS que \"Uiguln prenEl jutee senyor Mart! Pet"'lalver lla drc-hi part, hauran d'iugrel>sar ~
decretat la llibertat provlsional 60t.a quantitat. equwalent. l\1 5 ._. del too
fta.nça de Manuel Samuel Riba:s, pro- tal dels articles a subml.Dndrlstrar,~
cessat. en la causa pels f~ de Vila- qulsit nece:;sar! pco.r a pre . e
"
frauca dEl Penedès.
a l'acte d'adjudlcnc!ó provisiOnal.
la Int.ervenrló nmnlclpal.
CAUSA ACABA DA
El tinC!lt coronel jutge lóeDyor .Martinez Peualver ha donat per acabaI
I
t la causa número 228. pels feta
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LES L L ETRES
POETES D'ARA

-

GIMENO-NAVARRO
I RAMON BECH

1:
:

I·

~

,..l~.
..

A les pàgines de eLa Revista», entre els seus habituals treballs lnteressantissims, hem llegit poesif's de
Gimeno-Navarro i de Ramon Bech.
Dos poetes ben diferents en l'estructura dels seus poemes, donat que
Gimeno-Navarro va de la imatge obectiva a una emoció subjectiva de
es causes, humanitzant-les, per dirho aixf, mentre Ramon Bech va de
la imatge objectiva a un lirisme pur.
¿Vol dir això que hem de restar qualitat poètica als seus poemes? No; ja
que la lírica de Bech pot assolir - i
sens dubte assolirà. aviat - la. maduresa esplritual que d'una manera inconcreta s'endevina en els seus
poemes.

l

voldrtem

...

fer un anàlisi de l'obra
de Gimeno-Navarro, però ens limitarem a fer-ne una simple recensió,
ja que els versos d'aquest poeta parlen per ells mateiXos. La seva poesia.
v&. adreçada a la sublimització d'aquells objectes de cada dia, que per
la seva intimitat muda, esdevenen
una fibra invl.sible, sentimental,
quan l'individu porta en el seu Jo
difús una incomprensió de l'amistat,
una defecció de l'amic, una paraula.
feridora d'un que es creu ésser més
que ell. 1 és aquesta realitat punyent,
que hom troba pel carrer, que fa que
el poeta vàgl a l'encalç d'aquests
objectes que ll són intims en la seva
tragèdia. I esguardant-los, o bé en
les seves mans, hi plora Wln pretesa.
covardia o bé una heroïcitat morbosa. Per això, aquest poeta dels ravals, amb la seva senzillesa del llenguatge, s'introdueix a les nostres fibres més recòndites 1 ens fa. conéixer de vegades una nuditat malaltissa: la lògica del Jo que ha d'enrlquir la seva vida. interior, fent-ta
més densa, més humana per l'absència de les coses que han passat.
I és llavors que el poeta ens parla del

Desembre. Cabells blancs. Llàgrimes
(clares
Vint-i-dos d'anys d'amor. Noces d'ar[gent.
També d'argent aquell record de pa-[res
1 argent la pluja, I argentat el vent.
Es una veritable emoció en què
el poeta té el pressentiment d'allò
que ha de venir l que vol assolir una
realitat concreta, en el poema.. I
potser és atxò el que hi ha de més
humà: aquesta delectança morbosa
conscientment poétlca. Per això ens
diu

•

bres com aquestes que tan útils \
poden esdevenir per a la !ormacló

espiritual dels nostres joves,
bats de sortir de la. infantesa.

aca.--1

Oportunament, donarem el jud.lct
critic d'aquests lllbres, junt amb
els que altres importants edltorlals
han llançat aquests d.ie:s.

En el poema «Nit», el poeta vol
L'AVI, de .Joan Comorera
Per bé que el fervor popular, va
trobar la. veritat de les coses creades
exhaurir gairebé del tot aquest lll1 l'Infinit de la imatge de Déu.
ble-, tot just aparegut, no dubtem
que les vinents solemnitats tan adeL'ànima es renta en l'alba nuditat quades per a oúenar bons llibres
de lluita 1 de desig, de dubte i creure, s les generacions que pugen, tornari~. a situar l'obra del d.lgnissim con1 les algüe.s del llac no asserenat
et fan la imatge que no pots mai seller captiu, en el pla de la més
palpitant
actualitat. Ten1m noticies
[heure.
¿En aquests móns hl ha Algú que el que han estat fetes pels llibreters
[vivifica. !mportaots comandes de <L'Avi», de
com el vent mou la fullarn.ca d'or? Joan Comorera.
¿No serà Déu que amb l'alenada rica,
mou aquests mons que caben d1ns
[son cor?
--Cal.en herois nacionals, a la maLlavors el poeta no admet el dub- nera de l'espartà Ep41ninondes ...
te 1 fa una afirmació pantelstica de -ertdava H ... - a la llibreria BalaDéu,
guer.

•

•·
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«P. T. Shen, pintor xmes>>

Institute a Pittsburgh, són els segUents: Marian Andreu, Josep Mom..
pou Miquel Villà, Salvador Dall, Pere Pruna, Josep de Togores i Emill
Grau Sala. A remarcar que aquest
tura. i de la manera de pintar del any s'ha abstingut de concorrer-h i
moment.
Joaquim Sunyer I que Miquel Villà
P. T. Shen, com tots els pintors hi ha estat Invitat per primera veextrem orientals, cultiva, es pot dir,
Com és sabut, el benemèrit orque la pintura,
caH.igrafia. La \fe~~~;r::;~r organitzador té cura. de sefinor extremada dels traços són, vede cada nacionalitat els
ritablement, més a oroo de la ploma
que considera més represen..

Precisament coincidint amb la
grandiosa exposició d'art xinès que
té lloc al Burllngton House, de Lon·
dres, en la. qual s'exposa tot el procés de l'art extrem oriental, hem tln·
gut ocasió de veure a Barcelona.
Galeties Laietanes - una sèrie de

més

ACTIVITATS D '« A MI CS
DELS MUSEUS DE CATA•
LUNYA»

Aquesta eptitat ba. organitzat els
següents actes per al mes de gener
del 1936:
Di& 3.-Amb motiu de la subscrip.
ció oberta. per aquesta entitat, per
tal d'adquirir el quadre de Fortuny
«El coHeccionista d'estampes», el publicista senyor Joaquim Ciervo dissertarà. al Círcol Artístic sobre aquest gloriós artista, a. les set de la
tarda. de l'esmentat dia.
Dia 12. - A prec d'un bon nombre
de consocis es repetirà la v1slta a la
nostra Seu, acompanyats del Prest..
dent de la Junta. de Museus, senyor
Josep Puig 1 Cadafalch, 1 l'hora de
reunió serà a doS quarts de dotze.
Dia 18.-Conferència al Circol Ar..
tlstlc per l'arquitecte I arqueòleg senyor Jeroni Martorell, sobre la «Restauració d ') Poblet». A les set de la
tarda.
Dia 26. - Invitats pel senyor Al·
tons Macaya, aquesta entitat visitarà la notable coHecció de vidres da
dit consoci al seu domicili, Avingu..
da del Tibidabo, 32, d'onze a una.
Dia. 30. - Conferència pel critio
d'art 1 pintor, senyor Iac Cèsar Salvador, el qual dissertarà sobre el t~
ma «El casal dels artistes», a la nove. Sala d'Exposicions Oasis, Canu..
da, 4, a les set de la tarda.

-Perdoneu, Epaminondes no jou
Si, si; sou Vós que, alçant el braç,
(els dies, pas espartà sinó tebà -va rectificar
les nits, les postes l les albes són ... el llibreter.

Llibres per a adolescents
Tres exceHents «specimen» del gènere

-Que si!
-Que no! ...
Balaguer treu. un petit volum
d'Història. Mostra a H ... uns paràgrafs i un mapa i el convenç.
-Bé, però de Te:bas a Esparta
no hi ha pas gran tros -ta H •..embutxacant-se, tranqumament, el
volurn.
-No; però de teve.s a meve.s 8f
que n'ht 1m -replica Balaguertreient-li aquell de la butxaca i re.stituint-lo al seu lloc.

•••

-No us cregue:.:. que perquè ;o sóc

RETROBAMENT

un home disbauxat no conegui els
clàSsics - -~.escridassa en plena Ram-

bla, .el caricaturista «Tal».

-Vós coneixeu «La suegra de Tar.
doneta, crisàlides intell.ectuals prometedores lectures plenes de substàn- quinoJl. Es evident ~onclou el ertcia cuitural, patriòtica, educa'tiva, tic t llatinista «.Equfs)).
•••
embolcallada, però, amb un ropatge
EI redactor d'aquesta secció té
adient per a amorosir i llevar brusmolta feina a engiponar-la, espigoquedat a la transició.

lant d'aci d'allà i posant a contribució l'oïda i l'inventiva. sempre M
el llapís
punt d'anotar-S'ho tot.
Així. dies passats, t:a tenir una grata impressió en oir que l'speaker de
la ràdio deia:
-«Oh, qui?¡ bon eco!» ...
-Això és el que ens manca, bons
ecos -pensàrem nosaltres- i ens
disposarem a escriure quan ofren~
la continuació:
- ...Cançó de Roland de Lassus,
per l'Orfeó català.
Com q:;e 1lO .sabem de música no
poguérem anotar res.

M!S & ROUA
CAMISERS
UN BO ; FELIÇ ANY NOU
DESITGEM A CLIENTS I
AMICS

•••

-Aquest diputat que dieu, és molt
murri. Sap tirar la pedra i amagar
la mà.
-Oh. bê! ... Però com que, ensems,
és tan distret, de vegades tira la md:
i amaga la pedra.

demà, en la vida, són anys.
1 no mesura el demà amb dècades,
ans bé, amb una unitat de temps;
l en aquesta unitat de temps, cal
trobar-hi la veritat de la d'olor: la
vida 1 àdhuc quan el poeta en la
seva ruta de giravolts, de credulitats infantils, de l'esguard que enganya, de la mà. que ment, sempre
vol trobar en aquesta corrupció sentimental, la seva veritat, el dubte, li
pregunta 1 es respon:

Inauguració

EL POETA VELL

I

pintures d'un pintor xinès dels n05MISCEL-LANIA
tres dies: P. T. Shen.
La novetat dels llibres inlantlls
Hem remarcat aquesta coincidênd'enguany. - La constitueixen els cia perquè en sortir a parlar d'aques«Llibres animats Joventut». El pri- ta. exposició de Shen, di!iclhnent
mer publica. la meravellosa histò- hom s'hauria. pogut oblidar d'esmenria de J. M. Barrie; «El noi que no tar els seus pares artístics, puix que
volia crèixer» (Peter Pan). Es trac- Shen cultiva una pintura més a prop
is. d'un llibre desplegable, amb es- de Hsia Kuei que no pas de la plncenes en relleu, a tot color. L'ln!ant
una bella mostra de les U1ustraclons de MartJ Ba.s
trobarà en aquest llibre un veritae Què portes?» Una alenada
ble escenari 1 unes figures gairebé del hombre», poema de Joan Ramon
febrosa de desenganys.
de debò. Els «llibres animats Joven- 1 Jlménez; cSobre uns versos de MUStut», SÓn, realment, m.lg teatre 1 set», estudi de Maurici Serrahtma;
Es llavors que el poeta. espirituamig joguina. Hi ha. una històrla t>OOmes de Tankersley Young, T. s.
litza l'home 1 és precisament l'borne
meravellosa, famosa en la literatu~ Ellot, Alien Tate 1 Archibald Maque dibuixa la seva veritat.
ra infantil de tots els parsos, pre-o cleisb, traduïts per M. Manent; 1 un
sentada i iHust.rada amb una gran impressionant esbós de Hoelderlln,
Darotat, las, abatut,
vivacitat I oferta als ulls del petit traduït per Carles Riba.
sense veu, 1 sense febre
com un paisatge de gebre
lector amb un enc1s extraordinari.
Completen el número les habituals
davant la porta he catgut.
Subratllem l'aportació que repr&- «Notes sobre llibreS)>, a càrrec dels
senta a la. nostra literatura infan- redactors, 1 un magn!fic dibUiX de
M'han obert L m'han alçat,
til aquesta novetat extraordinària, Orau i Sala.
i ha dit la. veu «Tot és tem~!
que ens ofereix enguany «Editorial
Claror. - El número de Nadal d'a-Déu meu què he vist quan he entrat!
Joventut».
quest important organiSme, conté el
quan he entrat a. dintre meu!
Josep Obiols. - Ha. Ulustrat 1 ha següent sumari:
Es en aquest poema de <(La. porta
fet una magni.fica portada per al
Carles Cardó, pvre., «Nadat, festa
tancada» que Gimeno-Navarro fa la
catàleg de llibres in!antlls, que de la dona». - Aureli Capm.any,
seva. pròpia disecció psíquica 1 espiacabp. d'editar «Editorial Joventut». ~Nadal». - Maria Mercè, «La taula
ritual i és precisament aquest coEs tracta d'un catàleg que té tota lla cuina». - Lluïsa Serra 1 Spieler,
neixement d'ell mateix que el porta
la suggestió I l'Interès dels llibres «El Nadal escandinaU». - Enriqueta
a una hipersensibilitat en el seu poeque ve a oferir-nos. La portada. a Cahner, traducció de «L'infant desma. «Llenya al foc de Sant Joan•
colors 1 la distribució interior de conegut». Albert del Castllo,
anant a un objecte com la màquina
text I de dibuixos, són admlrables. «L'habitació prehistòrica». - Josep
de cosir:
Heus aci els llibres que ens pre- de c. Serra 1 Ràfols, eLa casa rosenta: «Rondalles d'Andersem, cRon- mana>. - Josep Puig 1 Cadafalch,
rnütil màqmna que, ara,
dalles de Grirnm», cLlibre de fa- «La casa gòtica ciutadana». - Josep
suaràs tot el rovell
des», d'Artbur Raclcmann; cPeter Danès i Torras, «La llar de la maTe'n recordes de la mare?
Pamt, de J . M. Barrle; «Emili i els sia catalana». - Lluís Bonet, «AlguNo sents, encara, la. pell
Detectius», «Bibi», «El gran viatge nes consideracions sobre la cas ... mode les seves mans cansades,
de Bibi», «Lau», «Les aventures d'un derna». - «La moda>). - cC~menta.
aprenent de pilot», lLa VentafocS», ris». - J. F. R., «Les arts plàstiques».
«Les aventures d'en Pinotxo», «La - Joan IJ.ongueres, «La. música». Es tot just aquesta cosa tan vulRosa i l'Anell», «Cançoner de Na- A., «Els llibres». - Pere Vinyoles, cEl
gar - una màquina de cosir - que
dal», «Petits contes per a nois pe- teatre». - Josep Palau, «El cinema».
projecta. uns estats anirnics,
tit.Sl>, «La Illa del Tresor», «L'auca - «Crònica 1 noticiari de l'Institut
i del temps aquell tan gris,
de les bèsties», ~:La capsa de les de CUltura».
podràs recordar-te, encara,
rondalles» i <Els lllbres animats
nigia. - Tenim el número de dequan sense treball el pa.re,
«L'espasa trencada», de Pineda I Verdaguer, apareix curulla de sugsestf- Joventut»; la gran novetat de 111- sembre d'aquesta bella i educativa
no podiem pagar el pis,
bre infantil d'enguany, que ens ofe- publicació, el seu contingut és el sevos làmines
i la mare, dia i nit,
reix, en una presentació mig tea.. güent:
deixava Ja clavellina.
«La pom. - «Psicologia pre natab,
tre 1 roig joguiiUl, «El noi que no
del seu viure, pel neguit
volia créixer», de J. M. Barrie.
doctor Fèlix Mart! I Ibàñez. - <El
d'acabar uns vestits de nina?
Els millors contes pels millors il- creixement del lactant», doctor M.
lustradors. - Es una de les sèries Carbonell i Juanico. - «Accident! 1
La deoslt.a.t drtUilàtica d'aquest
més prestigioses del llibre blfantil IV. Llocs de socors per als accldenpoema. és el reflex de tu, de mi i del
en català. Es tracta d'edicions de tatsJ>, doctor R. Arquès. - «Allmenmés enllà: universal.
Es aquesta
gran luxe, amb profusió de dibui- tacló I les estacions. Règim d'hi·
cruesa que es projecta de dins a foxos en negre i làmines de tots co- vern», doctor Jesús Noguer-Moré. rr. que determina en el poeta aqueslors.
Dintre aquesta collecció mag- «Per a ésser 'f.SVelt ... », doctor J. N.
ta intimitat, humanitzant-se tot;
nifica, que respon realment al seu M. - lEls perfums», Lleó Flault. emmirallant-se en l'espill dels que
títol, és a dir, que ha escollit per «El ocaso de las teonas de Lombrorofreixen és la. seva recompensa.
les millors obres d'aquest gènere, so», doctor F. Oliver Brach!cld. Ara. bé; aquests poemes de Gimeels millors iliustradors de tots els «Divagaclons filles del temps», Mino-Navarro no SÓn inteHectuaJs o sotemps, 1 en les ofereix en la millor quel Simón. - «Corea o dansa de
lament de frases més o menys sonoedició possible, han sortit fins ara Sant Vito», doctor J. Allberch t Bores, d'imatges més o menys acoloriquatre grans llibres: «Rondalles no. - «L'art cosmètic sobre celles 1
des 1 ben realitzades, devers un pensament abstracte: la. poesia d'aquest
d'Andersen», en la traducció cata- pestanyes». doctor Francesc Montapoeta també és això, però hi batega
lana, de Josep Carner 1 Marian nyà. - «Portantveus del curanderisuna humanitat.
Manent, iHustrades per Arthur Rack- me», doctor Gibert-Queraltó. - «COrm.ann; «Rondalles de Grimnu, 1Hus- respondència».
La poesia de Ramon BeCll es d'itrades també per Arthur Rackma.nn
matges ben treballades, molt mUSii traduïdes per Carles Riba; «Peter
cals 1 corprèn per la fàcil ductilitat
Pan i Wendr», de J. M:. Barrie, trallr1ca. dels seus poemes. El ritme és
ducció de Martan Manent, tllustraauditiu per la seva musicalitat, la
da per Mabel Lucie Atweu 1 cEl
qual SI bé de vegades dóna més inllibre de fades-, d'Arthur Rackmann,
terès a la !orma que al fons, no per
«Contes vells amb i.Hustrac.tons noaixò U resta emoció.
ves», traducció de Mar:lan Manent.
En el poema de «Les noces d'ar«Sigfrid I et Or&cll, vistos pet dibuixant Altamlra
gent» hi trobem aquesta musicalitat
de la. qual parlàvem suara. i on el formada la seva psicologia per a
Això han reeixit a !er-ho, ad.mtpoeta va a la recerca d'Wles emo- assimilar-se, sense esforç -llevat r~blemer.t,
tres escriptors nostres:
clons passades que no ha viscut però comptades precocitats- textos es- P Jleda. 1 Verdaguer, Antoni Jaume
Quaderns de poesia: Número s. lea intuelx; 1 diu.
'
trictament cienti!Jcs o literEUis. Cal
Dalmau 1 Ferreres, els quals sota El seu sumari, triadisslm
Pobú-sll~.s 6'Y.S
·
encertar a .servlr a l'homenet o a la l'advocació
1 inèdit,
d'«Ed.icions MedÜerràcom
el
dels
anterors
fascicles,
és
el
nia» han llançat reapectivament al
lm
~ 11mercat c.L'espa!.a trencada» llibre següent:
EL MILLOR LLIBRE PER A JNFANTS
abranda~ de sa patriottsmé, «Les
«Poesia i coneixença», assaig de
a:ventures de - -arceb, llibre didàc- Marcel Ralmond, professor a la Uni- ~~/S'So
tico-recreatiu t «Sigfrid•, oonciençu- vers.itat de Basilea; vuit poemes de
3 ~-Aa¡j~I5'So
da dlvuigacló de l'heroi immortaper
Garcés: «El caçador» «Relitzat per Wagner. Tots tres volums Tomàs
JOAN C O M OR E R A
acompleixen, a meravella, la missió llotge de BOU, cEtenim pasSer... »,
fn rústica: 5 pessetes - En cartró: 6 p essetes
que els és encomanada 1 el seu preu cVolies perd.re'tJ, «L'ofrena•, «Canmoderat els !a assequibles a. totes çó», cH.istòria natural.J 1 «L'encesa»;
Administració: LLIBRERIA CATALO NIA
les fortunes.
«Mar pagà» 1 cPirineneaJ, poemes de
Creien.. que en les diades tradi- J osep IJeonart; cOn home vell recorEIG GR AC IA 37
cionals el públic tarà justícia. a o- d.u, poema de Joan Teixidor; «Luna
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Ara bé: d'aquests poemes publlca.ts a. «La Revista», a l'últim són
aquell que ens parla de la terra alli~
bernda, la forma i el fons tenen més
El v1 daurat dels somnis vola encara: unitat 1 el seu lirisme es vivifica
per la densitat dramàtica del tema.
TERRADES-BARRERA
i"el..~rd·..;¡¡,;;¡ ·.¡~¡"iuj"¡¡;;d~t....

Qan l'infant comença. d'ésser bor..~ i adquirir consciència d'ell mateix 1 d'allò que el volta. deixen
de satisfer-lo les narracions meravellOf:es dels grans contistes especialitzats. Alhora, encara no té prou
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que del pinzell. Es clar, però, que,
al principi, a Xina la ca.Higrafia i la
pintura neixen juntes i tenen un
mateix mitjà. d'expressió.
Sben, que ha retornat a l'expressió
més pura. i més fidel del seu pais,
ha. fet, sense adornar-se'n, una obra
d'un ple sentit modern, d'ara.
Ja s'ha dit diverses vegades, tractant-se de la pintura xinesa, que com
més antiga. la cercàvem, més moderna - més al gu_ ~ d'ara., - la trobàvem. Tota l'obra de Shen respira
W1 ambient poètic de tot primer ordre. L& fragilitat de l'Orient hi reviu. Es una. pintura. fresca i transparent 1 amable. Allí on exceHeix
aquest artista és en La figura; el
paisatge, al nostre parer, no el copsa
pas bé. Y és natural, sl tenim en
compte que els paisatges que exhibeix, que són d'Eivisa, no hi pot p~
netrar com penetra en les coses del
seu país. I diem això perquè Shen
és essencialment, ja no caldria ni
dir-ho, un pintor racial. Del xoc de
la seva sensibilitat amb els nostres
paisatges, completament d11erents
dels del seu pals, no en podia sortir
res més qO.e la Incomprensió. En la
figura, però, veiem, obertament, l'ara
tista que ens l'explica amb la seva
sensibilitat completament identifica..
da amp l'objecte que ens descriu.
Les figures. finament, mestrívolament, treballades, amb un fons essencialment decoratiu, boirós, sense
precisar, amb una tendresa i emoció
ma.gnmques. Tota la tradició xinesa,
de les dinasties de Tang i Ming sintetitzades per una sensibilitat dels
nostres dies.
Jordi JOU
PER A ADQUill1R UNA
OBRA DE FORTUNY
La subscripció tot Just oberta per
Amics del Museus, de Catalunya,
que actualment s'exhibeix en un
dels magrúfics salons del palau de
la. Virreina, ha donat un resultat
ben falaguer, com es pot veure pel
total de Ja primera llista. omplerta
que publiquem a continuació.
La recaptació per entrades a la
Virreina dóna ja fins aquests moments també una. xifra. ben esumable.
Fins el dia 6 del proper gener
(diada deis Reis), continuarà exposada. al palau esmentat, l'obra
de Forttmy, «L'aficionat a. les eg..
tampes», on podrà visitar-se cada
dia feiner, de cinc a nou dels vespre,
1 les festes, de onze a una, del mati,
i de cinc a nou del vespre.
Heus ac! la llista. primera de la
subscripció, en pessetes: Francesc
Cambó 3,000; Jaume Espona, 3,000;
J. Maria R., 2.000; Francesc de
P. Uriach, 1.000; Raül RovJralta,
1,000; Gaietà Vilella, 500; A. Compte, 500; Alfons Maca.ya, 500; Antoni Rocamora, 250; Manuel Roc~
mora, 250; Joaquim casas Carbó,
250; Llufs Guarro Casas, 250; Joan
Giró Prat, 1,000; Walt<>r Wa!ters,
200; Dolors Calvell, 150; Pere Casas
Abarca.. 100; Josep Valenciana, 100;
Ferran Bonet, 100; Joaquim Borralleras, 100; Olaguer Junyent, 100;
Màrius Glfre-da, 100; Josep Bardolet, 100; Marquès de Camps, 100;
Manuel Botlll, 1110; Maria Parella..
da, 100; Joaquim Renart, 100; Xa.vler Nogués, 100; Domènec Carles,
100; Jordi Garí, 100; Ramon de P.
Noguera, 100; J~p Juncadella, 100;
Is1dre M. de Sicart, 100; Miquel Casats Carles, 100. Total: 15,650 pessetes.
ELS ARTISTES CATALANS
A L 'EX POSICIO- INTERNA·
ClONAL DE PITTSBURGH

Els artl.stes catalans que concorren
enguany a l'Exposició Internaeional
que anualment celebra. el Carnegie

La. sastreria Cardona, establerta
fins arn al carrer de Corts, 636 ba
obert W1 nou establiment a la r~nda
de Sant Pere, 14.
Del prestigi de la casa Cardona
en podem estar de parlar-llet
puix que totes les persones a les quala
agrada Yesttr . bé saben a bastament
que la signatura Cardona en els
vestits és un segell de bon gust 1
disUncló.
A la botiga que s'acaba d'obrir es
palesa també aquest bon gust de què
parlem 1 la preparació artística del
seu propietari, no tan sols en l'encert de confJar el projecte i execució
del nou establiment a l'artista senyor
Jaume Moya, sinó en la tria dels dj..
bulxos (ens referim a les robes) 1 a
la forma d'exposar-los al püblic. ne.talls que poden semblar complemen.
taris, però que són molt principals
en tractar-; e d'Una sastreria d'aques-ta sumptuositat..
De la realització del senyor Jaume
Moya haurem fet l'elogi en dir que
es tracta del millor que hem vist
d'un temps ençà i que l'acredita pJe..
nament com a un dels primers ar..
tlstes en les arts decoratives.
La botiga és d'estu modern. però
insprrada en la concepció romana 48
l'art. La luminotêcnia, d'acord amb
els mètodes moderns. Els altres d~
talls acuradíssims.

LA BORSA
fet
poques operacions, encara
que la tendència general de l'es.mentat sel:tor fou de fermesa
El !ort al sector de comptat !ou
a la. nostra manera de veure, el qué
sosté els roU!os de fi de mes, puix
que sl bé es notava que hi havia
intenció de perjudicar els canvis t:n
veure tal sosteniment en el comPtu
es veieren obligats a deixar corre
la prova.
'!- darrera bora, amb tot i êsser ,.1:gflla de festa, les accions tractadea
a. fi de mes quedaven bastant sosting-udes.

Borsí del mati

Nord, 35'20, 34'85; Alacant, 31'25,
3105; Ford, 277'50, 277, 278; Expio.
slus, 121'50, 120'25; RU, 60'50, 60'25·
Algues 184'25, 183'50.
'

Borsa de la tarda

Nord, 34'80, 34'60, 35'25, 35'15; Al,¡.
cant, 31'00, 31'40; RI!, 60'25, 60'75'
Explosius, 120'50, 121'75· Ford 278
278'50; Asland, 65'5!1; ±ramvi~s P '
49'75; AlgUes, 184, 185'15; Colonia1#0
36"50; Felgueres, 36'50.
'

Borsa oficial

Nord, 34"70, 31'15, Montserrat,
24'25, Chade, 423, darrera partta<·
Chade D, 83'60, darrera. paritat· C~
de E, 83'60, darrera paritat· 'Filipines, 395, operacions.
'

CANVI DE MONEDES
Lllures
Fnulcs

Dòlars
Marca

8Ut6808

Belgues

Flortna

Escuts
Cor Pra¡a
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor

daneses

Extra-oficial

Llr..

Pe806 argentins

EPMASE?

36'10
48'36
7"33
2'94b
238'75
123'50

4'116

36':20
41J'i6
7'35
:.lll!$5
239"00

124"00
6'UO

32'60
SU'6U
1'65
1'60
1'60

33'00

6~"10

GY'iO

1'94

30'HO

1'87
1'82
1'62

1'96

EPMASE?

El dtari de la nit·: U_L T_I.MA DOBA

la humanitat
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DI MECR fJ!, 1 DE GENER DEL 1936

Any Nou al front
'

Elsavions feixistes bombardegen una ambulànciade la CreU Ro¡a sueca
1

Sembla q ue M ussolini proposarà una fórmula d arraniament
o ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RESULTAT DE lA llEI L'Any Nou al Reich
LA FUGIDA DE LINDBERGH ELFRANCESA
~~~~~;A".,Ai~ L'~UDA
CONTRA lES lLI·
"¿'~
GUES PARAMILITARS
D'AMERICA
El coronel La Rocque diu que
e:

En el bombardejament han resultat nou europeus i vint·i·tres
El Consell de ministres abissini es reuneix
etiòpics morts
Makalé està si·
per a protestar davant de la S. de N.
TRANSAT\.ANT IC
Els italians L'AVIADOR
tiada estretament pels soldats del Negus
ARRIBA A LIVERPO O L
Liverpool. 31.-El vapor «American
Als paquets de .Nadal dels sol· Importen,
usen gasos asfixiants
a bord del qual viatja
la famtlia Lindbergh ha arribat a
Dock <Liverpool), aques·
A Roma taGladstone
dats del Duce hi ha porpaga nda antifeixista
matinada.
dels Estats Units ha pureconeixen que la situació és greu a Itàlia i a Etiopia jatElacònsol
bord 1 ha acompanyat a terra
ELS lTALI II NS BOMBA R· de bombes de mà i dispersar els re.
DEGEN UNA AMBULAN· bels, els quals s'havien refugiat en
CIA DE LI\ CREU ROJ.\ determinats llocs.
SUECA. EL FE"r HA TI N•
ELS ETIOPICS HAN RECoGUT LLOC A POCS QU I·
LOM ETR ES D E DOLO
LLIT ELS CADAVERS DE
Addis ADcba, :n.-Un comunicat
23 CAPS I OFICIALS ITALIANS
pH.ciat del üovern abissmt comunica
Addis Abeba, 31. - El Ministeri
AUe ahlr, dilluns, a unes Vint ml·
lles de Dolo, els a vions italians bom- dt: la Guerra anuncia oficialment que
J;>a.rdejaren l'ambulància de la Creu durant els combats registrats durant
Roja sueca. Resultà ferit el cap de aquests dies al front No rd, els etfops
han recollit els cadàvers de vlnt.-1-tres
a missió.
caps l oficials italians.
EL DOCl "O~ HYLANDEil
EL SETGE DE à~LLE
NA ENV IAT TELEGRAM~ S
DIA
CAD A
DE PRO TESTA A GINE•
S'ESTRENY
ORA I EST II COLM
MES
Estocolm, 31. - En una avió es~
Addls Abeba, 31. - El setge de
clal na estat portat a Addls Abeua Makallé per les forces abissinles s'es.
el cap de l'ambul~ncla de la Creu Ro- treny per moments.
L'exèrcit del Ras Mulugueta avan·
•JQ. sueca ferit durant el bombardeig
Sud-oest, i les del Ras Seyum
aeri efectuat pels italians prop de 1çadelal Ras
Kassa ataquen pels nanes
Dolo.
a l'exèrcit italià, en una longitud
El doctor Hylander, que és el cap ~e 100 quUòmetres, des del coll d'Af·
d'aquella ambulància, el qual ha re- gaga. a. Abbl Addi,
Les tropes que ocuparen Abbl Addi
GUitat ferit, ha transmès telegrames
da protesta a Ginebra 1 al Govern amenacen majorment tallar les cod 'Estocolm pel bombardeig aeri !ta- comunicaclons italianes a la plaça
llà contra la missió sanitària sueca de Makallé.
per ell ~irlglda
ELS "ITALIANS USEN GAHa dec.tarat que l'ambulància b..a.SOS ASFI XIANTS
vla establert en lloc ben visible una
Addis Abeba, 31. - L'Emperador
gran creu vermella, 1 no obstant alx:ò, ha rebut un missatge del Ras Inru,
els Italians llançaren nombroses bam. governador de Goggam, en el qual

bes encara que alguns no feren assegura que. davant el fet que les
forces aèdes italianes no varen poblanc.
der intervenir en els combats que es
CO M TINGUE LLOC L'A• lliuraren al Nord·oest d'Abbl Addi,
GRESSIO
el dia 23 de desembre, perquè es
Addis Abeba, 31. - Es coneixen desenrolllaren en una sèrie de cos
lnteressa, ts de talls de com es pro. a cos, els avions Sud volaren les re·
aui el bombardeig per part dels serves sota el comandament del Ras
avions italians contra l'ambulància Seyu.m i les bombardejaren amb prcr
de la Creu Roja sueca destacada al jectils de gasos as!Jxlants.
tront sudoest.

La dita. am\rJlàncla1 ostentant les

ELS ITALIANS LLANCEN
BOMBES DE GASOS FOS-

tnslgnles de la Creu Roja. Interna-

;!u.AJUDA EN L·oa'RA

ròdrom de Liverpool per a evitar
alx1 que Ltndber¡h es tes toned1s
per via aèria.
Es pot dir que amb ocasió de l'ar·
tiea ha batut tots els rècords.

LA PREMSA AMERICANA
CONTINUA LES S EVES LA·
MENTACIONS
Nova York, 31. - Els diaris han

bulanmes sueques per l'aviació italia· a diversos periodistes de sis naclcr tornat a comentar la voluntària ex-

na., a 20 milles de Dolo. El telegra· nalitats diferents, però no sense un patriació de l'heroi nacional per exma informa que el cap de la missió previ informe molt rigorós sobre ca· ceHència han insistit a dir que es

tracta d'una grandiosa vergonya, que
és indispensable remelar.

QUE
ANI RA A FRA NÇA?
HAVI EN PR ES ELS PE R IO·
EL CAP DE L'ESGLESIA
LOndres, 31.-s'assegura en alguns
DI ST ES P ER EV ITAR QUE
COPTA PROTESTA DE LA
circbls informatius que la famma
S'ES CAP ES
CREMA DELS TEMPLES
Londres, 31.-Comuniquen de Ll· Llndbergh, desp~ d'una breu esta·
PELS ITALIANS
verpool que els molls d'aquesta ciu· da a Anglatert. ,. trw;Uadarà a

Addls Abeba, 31. - L'«abuna», cap
suprem de l'església copta abissfnia,
ha enviat radiogrames als caps de
totes les religions cristianes protestant contra la conducta de les tropes
italianes, a les quals acusa d'«incen·
diar temples coptes en la seva reti·
rada del front Nord d'Abissínia.>>

cSoldats: El Reich és novament lllure

Paris, 31. - El cap dels «Creus 1 t'ort, Jo expresso a tots ela soldats 1 a
rlbada. a Anglaterra de la fam111a
Foc», coronel La Rocque, ha fet tota ela que prengueren part en el desde
Llndbergb la. mobilització perlodlsenrotllament de les forces nlema

ta capital un telegrama del President la famllia del famós aviador.
Les autoritats del port havien conde la Creu Roja abissinia, en el qual
es c;oW:irma el bombardeig de les am· cedit inv1r.acions per a pujar a bord

sueca. doctor Hylander, es troba greu· da soHicitant.
ment ferit i ha estat conduït a Addis Abeba en a vló.
LES P RECA UCI ONS

la seva organització no es
dissoldrà

11
BerUn, 31. - En la seva
cap superior de l'Exérclt elqu~t llde
H.ttler ha dtrtgtt el serÜent InlS:t
~~:Nou a les forces de defensa d~l

tat han estat ocupats per un veri· França

unes declaracions declarant que, contra el que creuen els partits que ln·
tegren el front popular i com que
els a:Creus de Foc:+ no posseeixen ar·
mes ni tenen organització militar,
res no han de témer de les dispo.
siclons adoptades per les auOOritats.
El coronel La Rocque ha dit que
els «Creus de Foc• subsistiran.
Referint-se als acords del Govern
referents a les organitzacions poU.
tiques de caràcter militar, La Roc·
que J::la .fet les ~egüents objeccions:
Pruner: Considera. que no s'ha.
fet una definició suficientment ela·
ra referent a les organitzacions po-.
llUques a les quals afecten les disposicions del Govern.

nyes de
defensa el
meu agra.Yment 1 nprectacló
, •
per I obrn desenrotllada.
• ALDIANYA ES UNA ILLA. DE
PAU•, AFJR~tA GOEBELS J
AUGURA EPOQUES DE PÍU.
•
VACl ONS

Berl!n, 31. -

El Cloctor Goebel..s ID.1

n!.stre Cie Propaganda del Reich, h~ pro:

nunclat avUi un dl.llcurs en el curs Clel
qual ha declarat que l'any 1935 P&Ssarà
a. la història com el de la llibertat d'A·
lemanya.
Ha t11t també que en 1935 s'ha dest;a .
cat per tres lmportant.s eSdeveniments·
la victòria. del Sarre; el restabliment d.~
la. lnelepend~ncla ID.llltar del Reich 1 la
;;::,clwtó de l'acord naval anglo·a-ermA·

Segon: El poder del President de
la República de decretar la seva
EN DESEMBARCAR, L'A· dissolució és un procediment excep·
l'arribada de la famllla L!ndbergb.
VIADOR FA MOS, DESAPA· cional, ja que dita facultat baurla de
REIX
Els periodistes han muntat una
pert~nyer, lògicament, als Tribunals
Liverpool, 31. - A primeres hores de
guàrdia permanent a n d'evitar que
Justlcla.
seu
el
1
matrimoni
el
tarda
la
do
deg.
passessin
Lindbergh 1 els seus
Tercer : Considera que l'expressió
un
prengueren
i
desembarcaren
fill
«protecció del règim» és extr emadaapercebuts en desembarcar.
table exèrcit de periodistes, fotò-

grafs 1 ca.meramen que espera ven

Els repòrters disposaven de nom·
brosos autos extraràpids per a se·
gu1r els nou arribats en el ens que
aquests intentessin alllberar-se de
les escomeses periodisttques.
Mentrestant, un altre ~rup d'in·
ELS SOLD ATS ITALIANS
REBEN PR OP AG ANDA DINS forma d'1rs ha pres posicions a l'ae-

LA CAMPANYA CONTRA LA
GUERRA D'ETIOPIA

DELS PA QUETS DE NADAL
I DI NS DELS DE CIGARR E•
T ES

El Caire, 31.-Tots els diaris d'a·
questa capital donen la noticia que
entre Jes tropes italianes d'opera·
clons a l'Africa oriental s'està efectuant una actlva propaganda antifeixista i contrària, naturalment, a.
l'aventura empresa a Etiopia.
S'ha sabut que en els paquets pos.
tals rebuts pels soldats italians du·
rant les festes de Nadal, unes mans
misterioses havien introduït fascicles
i fUlls de propaganda que exciten
els soldats a boicotejar les ordres
dels alts comandaments.
Igualment s'ha. comprovat que ' la
matelxa propaganda es feia ja des
de fa setmanes, 1 s'utilitzaven, per
a realitzar-la paquets de cigarretes
a l'interior dels quals bl ha via els
manifestos antlfeixistes.

A continuació, el mJ.niatre de Propa,.
sanefa, descriu Alema.nya com una «Ula
de pau. enmlg del desordre que regna
o.l món.
,Després diu que degut a la necesslt!lt
d importar primeres matèries per a crear
treball 1 mtl1tarttzar el pals, el règim
s'ha vist obligat a restrln¡tr algunes lm·
ment vaga, ja. que pot ésser inter- portaclons, tals com les de carn. Afe ..
pretada com una tàcita prohibició getx que el Govern 1 el pafs han passat
de qualsevol propaganda contra la per moments dolents 1 que encara hauforma de Govern republicà.
ran de Pas&ar·los en anys a ventr,
El cap dels «Creus de Foc• ha aca·

automòbil que els esperava els quals
desaparegueren veloçment amb di·
recció desconeguda perseguits per
un núvol de vehicles ocupats per
periodistes, foU>grafs i operadors de
cinema, tots ells havien fracassat bat dient que la seva organització no
en intentar abordar L1ndbergh en el sent cap temença davant cap projec. Els contingents que França
moment de desembarcar.
te o amenaça. de dissolució, perquè
concedeix a Espanya
tota la seva força l'empren en cercar
la. reconcutacló de tots els francesos
Paris, 31. - El «ButlleU Oficial>
1 a més a més no usen en cap caS publica eis contingents concedits a
ni armes n1 uniformes.
Espanya per al primer trimestre de!
1936. Són, poc trés 0 menys, els ma·
teixos qu~ els de l'any anterior:
A Mèxic
860.000 qumtars mètrics de taronges·
150.997 de taronges mandarines:

Al CRIT DE «VISCA CAllES»
A l'ESTAT DE VERACRUZ
S'HANAIXECAT PARTIDES DE
REBELS

1~.350 de plàtans; 1.050 d'albercocs'

pressecs i aUres fruites; 440 de pe~
res t pomes, 1 64.736 de llegums.
A més, a compte del quart trimes·
tre del 1935 se'ns concedeixen altres
quantitat spcr al primer trimestre

del 1936. Aquestes quantitats osciHen

aproximadament en el 40 per 100 del
que ~ns hauria correspost si el tractat s hagués signat abans. Ai.xi per
Ciutat de Mèxic, 31. - El penòd.ic exemple. a les xifres anteriorS cal
qu~1tars més de ta«La Prensa» diu que a Perote Es· afegir-hi 48.000
tat de Veracruz. els rebels ataêaren ronges, 1.505 do llegums, etc.

clonal, avançava vers les posicio:\S
FOGENS
d'avantguarda que ocupen les tro.
Addls Abeba, 31. - S'anuncia que
durant la. nit de dissabte al diupes etiòpiques a una vintena de qul· uns avions italians han bombardejat
menge l'estació del ferrocarril d'Apa- La producció de petroli a
Jòmetres de la ciutat de Dolo, a •a els destacaments etiòpics amb bam·
zapàn,. al crit de cVisca Calles!:»
Somàlia. ltallana, l de sobte apare- bes de gaa fosfògen. A pesar de les
Després entraren al poble, on els
Alemanya
gueren diversos avions italians qtl'l seves pèrdues, les tropes abissínies.
fou oposada certa resistència 1 els
des de poca alçària començaren ra. han mantingut les seves posicions.
Berlin, 31. ·- Segons una infor.
haéls
contra
dispararen
atacants
bombes.
nombroses
llançar
oficiosa, l'explotació de jaci •
•••
Les operacions continuen amb igual
bitants del poble. En mataren dos mació
Els membres de l'ambulància GU~ fogositat que fa alguns dies. Els !ta·
ments petrolife.rs a Alemanya se31. - La. colònia. !talin·
Un dels morts és el jutge suplent glleix
ca es dispersaren ràpidament, 1 per Uans han enviat des d' Asll\ara refar. naPort-Said,
considerables progressos
fent
•
d'aquesta ciutat també ha cele-- ~Aquest pa laU 48 St. tiii:'.O, cap Ter r&.t, es diu que Serà h"abltat Pel"'êO- de la localitat.
això i pel poe encert dels aviadors ços considerables.
i . per met fer preveure pels resultatS
Europa
a
residència
a
com
,
Illa
fam
seva
ta
!
els
lndberg
L
ciutat,
la
onel
r
saquejar
de
Després
brat el «Dia del sacrifici».
no moriren tots elb, puix que els
!fus ara obtinguts que la producció .,
atacants es retiraren i es refugiaren ,durant
Malgrat que han aparegut nom·
l'any que està a pw1t d'aca.
explosius llançats foren nombrosl13
ELS ETIOPICS INTENTEN
veïnes.
muntanyes
les
a
1 de gran potència.
ba¡ sobrepassarà la xifra de 320.000
TALLAR LES COMUNICA- brosos cartells a alguns carrers del tar per a Itàlia extraordinàriament
l'ocorregut,
conegué
es
que
Aixi
A conseqüència del bombardeig r9els jact~
barri italià que demanaven als iu·
CIONS ITALIANES
es donaren les oportunes ordres a rones. Sobre aquesta xifra
su!tll greument t erlt el cap de "'
Addis Abeba, 31. - Petit grups mò- dividus d'aquesta nru:ionalltat que cara.
1 aquesta. formada per sot· ments de Nienhagen, els' més im~
força,
Ja
opiTelegraph»
«Dayll
el
També
tnissló, 1 amb ferides de menys lm· bils de guerrers etiòpics «tallen» les no lliuressin llurs anells d'or, per·
dats federals, sort! en persecució portants ~ ·Alemanya, aporten 327.000
na de la mateixa maneN, i escriu
portàncla alguns infermers.
tones contra 240.000 tones el 1934.
dels rebels.
comunicacions italianes al Nord, amb què no t·arien sinó perllongar la que
parau·
eles
seguretat
tota
amb
La. noticia prodal a Addis Abebl\ l'esperança d'impedir qualsevol de les
El 1934 la producció total de pe.
les
reduït
hauran
Mussolini
de
les
tlnha
sacrifici»
del
«Dia
el
guerra,
doble lmpressió. Primerament, pel seves incursions, abans de les peti·
troll alemany fou de 315 000 tones
peritallans,
els
tots
de
esperances
gut lloc sense incidents.
fet en sl de bombardejar una am. tes pluges.
el 1933 de 232.700 1 el 1932. de 214.00Ó
tones.
bulàncla de la Crèll Roja que n.>
En alguns paquets de cigarretes què constitueixen una confessió oft·
EL GOVERN D'ABISSINIA destinats
de
serà
guerra
la
que
sobre
ci-al
es podia confondre, perquè avança·
a les tropes que es troben
ES REUNEIX PER A RE- a Abissinia,
EL GOVERN DE NANQUIN
va. sense escorta. militar, I segona~
s'han trobat impresos llarga durada, 1 que costarà, co:n
DACTAR · LA PROTESTA amb les mateixes
HA TRAMES UNA NOTA AL
ja ve costant, moltes victimes.»
ment, perquè el fet que la missió es
contra
inscripcions
PELS BOàffiARDEIGS
Moscou, 31. - L'onada de fred
Vaixell australià perdut
DE TOQUIO DEMANANT
t robés a trenta quilòmetres de Doto
la guerra. no havent-se pogut esbri·
PRE MSA ITALIAN A
LA
COMENÇ A R NEGOCIA· lntensisslm que des de fa algunes
Addls Abe~a, 31 (urgent). - El nar d'on ha vingut dita propaganda.
t cen cami vers les posicions etlò(Austràlia), 31. - Es
MelOOurne
Càs·
mar
la
a
t
..
regna
ve
setmanes
COMENTA ELS DISCUR·
ClONS
plques» slgnutca que les tropes el Govern etiòpic es troba reunit en un
en absolut de noticies del
pla ha tingut conseqüències catas· manca
SOS DE LAVAL I MUSSG·
cOmandament del Ras Desta, a les Consell de Ministres extraordinari a
«Parn1ga» 1 es tem
australià
vaixell
Nanquiu, :n. -Es ja oficial la nat tròfiques per a Ja. navegació ~ovlè
quals els comunicats Italians dOna· j fi de redactar una enèrgica protesta, Les tropes i material italià
LI NI
fons durant el for·
a
anat
hagi
que
..
a
durant
circulant
venia
que
tfcia
sum.
situació
en
troben
es
doncs
tica,
tramesa
serà
sembla,
segons
qual,
la
prosseguel·
dispersades,
ven com a
Roma, 31. - En els seus comen·
mida ble cicló desenrotllat al Paciflc.
de
Canal
pel
passat
han
que
inlclales
pròxima
la
vaixells
sobre
grans
set
dies
critica
quests
mament
so..
la
a
món,
del
pel
ahir
governs
els
tots
pronunciat
a
discurs
al
seriosa.taris
amenacen
1
avanç
seu
el
xen
ment el territori del nordoest d la I cietat de Nacions 1 als caPS de totes Suez la darrera setmana senyor Mussolini els periòdics pos~m ció d'un acord entre Xina 1 el Japó. tripulacions dels quals es compon de
les Esglèstes, protestant contra la
Somàlia Italiana.
Reducció del descompte del
de manifest una vegada més qae no
S'ha confirmat oficialment que van méS de 150 homes.
Dos grans vaixells de càrrega s'han
conducta dels aviadors italians que
es pot donar la cu~pa. a Itàlia del a començar les converses diplomà·
oficines
les
En
31.
Port.sald,
Banc de França
CREU QUE bombardegen els hospitals I llocs de
BADOGLIO
vist lmposslbllltats de prosseguir el
del canal de Suez comuniquen que fracàs de les negociacions de Parts. Uques.
BO~ffiARD EJAR LES AM· la. Creu Roja.
seu viatge perquè la neu els tanca,..
Amb referència a la situació tnt2r·
Banc de França
Paris,
lmmolt
fou
italià
naval
tràfic
el
Exteriors
Relacions
de
Ministeri
El
va el carni. Després també es troba· ha reduïtSI.la -sevaEltaxa
EL PRESIDENT D E LA
B ULANCI ES NO ES IM·
nacional, la premsa acull unànimL.de descompte
Nadal,
de
setmana
Ja
durant
portant
rere-pubUcat
de
ha
xinès
impossibilitat
la
Govern
del
davant
ren
ABISSI NIA
CREU ROU
P OR TANT
ment amb satisfacció, sl bé quelcom
del 6 al 5 per 100.
canal
el
traspassaren
comu.
qual
Ja
Ja
interessant
durant
solidificat
un
això,
a
haver-se
per
ferent
rocedir
t
CONFIRMA L'ACCI O DE
Roma, 31. - El ~munlcat ?lleial
retardada, la victòria. assolida per
LES BOM-B ES D EL DUCE nou vaixells, a bord dels quals ann· Laval a. la. Cambra, lo. qual victòria uicat. En ell es diu que durant els barrera de gel i hagueren de llan.
d~ les operacions a 1 Afr1c9; Onet:Jtal,
aques-en
rebut
31.-B'ha.
Estocolm
t\lmtero 84, facilitat pel ~sten de
ven uns 16 mll soldats l obrers.
és considerada unànimement com quatre anys següents a rtncldent de çar els senyals de socor S. o. s. En Ha mort l'ambaixado~ del
•
Propaganda, diu que el manscal Bad'exceHent auguri p¡;;r a la consell· Mukden, les relacions xino-japone· llur auxili foren t ramesos t res val·
del Reich a París
doglio telegrafia que no hi h a res
dació de la pau. ja que, segons els ses s'han separat freqüentment del xells de càrega però d e molt m és
Important a assenyalar en cap dels
Ja victòria de~ carni normal. S'afegeix que la com· tonatge i de casc més poderós, però
italians,
periòdics
31. - A l'Hospital americà
Paris,
¿ EL MATEIX MUSSOLIN I ble sensarió les noticies circulades adversaris de I.Aval hauria produït plexltat de les condicions en les quals aquests correreu la mateixa sort que de Paris ba mort a.vu~ després de
dos fronts en el dia d'a.vuL
FARA UNA PROPOSTA?
al3 cercles ben informats, segons les l'immediat efecte d'empènyer el On· es presentaven els diversos proble-- els anteriors.
l'ambaixador d'Alemalaltia,
breu
Paris, 31. - Circula Insistentment quals Itàlia elabora un pla que sot,..
EL CONSUL D E SUECIA
La situació d'aquests cinc vaixells manya a França, doctor Roland KQS..
vern francès a prosseguir la pollti· mes, han estat la causa de dites des·
REALITZARA P ERS ONAL- el rumor que el cap del Govern fnm metrà a França 1 Anglaterra per tal ca d'intenslficaci6 de les sancions viacions, que obligaren el Govern a. és molt perillosa perquè estan man· ter.
• d'arribar am!> la major rapidesa po1
DIENT UNA EN QUESTA
de mesures sempre tem- cats de queviures i en algun d'ells
Addis Abeba, 31. _ El cònsol de cès, senyor Laval, h~ estat lnform.at sable a una solució pacifica del con· amb tots els perills que en pegues· l'adopció
porals o transitòries.
han hagut de començar a cremar
derivar.
sln
da-.
Mussolini
te
que
projecte
Suècia en aquesta capital ha sortit del
fllcte ltalcretlòplc.
Ara, no obstant - continua. dient fustes de l'estructura del vaixell per
•I
d
discurs
del
part
la
a.
Respecte
en avió vers el lloc on les ambulàn.· ¡ doptar aviat la iniciativa per tal de
Hom assegura que la situació d'I· uducet en la qual feta referència a. el comunicat-, la situació ha millo-- a combatre el fred.
Cal que els lectors i sim·
.eles de la Creu Roja han estat bam· trobar un arranjament possible del tàlla és reés critica en els aspect~s la
fins el punt que el Govern cte
El vaixell «Losowski», continua a
paralització de les operacions a rat
~a nquín ha. decidit intentar un re- la mar d 'Okotskl en situació molt
bardejades per l'aviació italiana, per conflicte italcretiòpic, cosa per a lo econòmic 1 mUltar.
de la ideologia
patitzants
oriental, els periòdics tnsis. ajustament complet de les seves re· compromesa, igualment que el fa·
Si bé es considera que han estat l'Africa
tal de realitzar una enqüesta per· ¡ qual el cDuce» efectuarà determina..
el
arribi
quan
que
afirmar
a
teixen
d'un diari, procurin ad·
des consUltes prop de França 1 dt una m.lca exagerades les informa· moment oportú, l'avanç italià .serà laclons amb el J apó per mitjà de les mós trenca-glaços «Krasslne», el qual
SQUalment.
cians trameses des d'Add.ls Abella, reprès amb la màxima amplitud. vies diplomàtiques corrents, amb .La tou tramès perquè el socorregués 1
el que necessitin
quirir
DE DJlBUTI DIUEN QUE la Gran Bretanya.
milloraran
glaç.
que
pel
s'espera
cercat
cosa
quedà
qual
també
que
es reconeix, a jutjar per la lectura
que resUlta. completament considerablement les relacions xlncr
HA ESC LATAT UNA s u. : En re:ació amb aquests rwnori. dels propis comunicats de guerra Afegeixen
l'a.·
reprendre
de
abans
que
lògic
que,
comerciants
dels
G OJJ AM, hom creu saber als centres ben !no italians, que les t ropes feixistes es vanç s'adoptin elementals m~surt:s japoneses en tomar a desenvoluparA
BLEVA CIO
suecs
patrons
els
declaren
El
diplomàtiques.
bases
sobre
se
sec·
molts
a
que
1
encallades
roben
t
un&
per
optarà
La.val
que
formats
P ER QUE ES P EN SAVEN
amb llurs anuncis, hi
de precaució per tal de garantir per
La nota del Govern de Nanqufn de les mines QUE llA VIA ESTAT àiORT actitud passiva l es limitarà a r .. tors han hagut de recular davant endavant l'Ú.it que és preclsame:,t
El conflicte aporten el seu ajut. Els
I
xinès
Governs
els
que
dient
acaba.
a.
Mentrestant,
etiòpica.
l'empenta
EL RAS D E LA PROV~· colzar-se a la Societat de Nacion!
fan arB. les tropes ttallan.!S japonès, si bé no han discutit encara
la penfnsula, el poble italià sofreix el que
afecta a noranta mil obrers elements de dreta segueiproblemes concrets, ja han tingut un
ïbo Cf: A 31 _ Segons tniormen com a base de la poUtlca exterior greus privacions a conseqUència <.'e a l'Africa Oriental.
Estocolm, 31. - La. Lliga patronal
0
canvi preliminar d'opinions 1 des·
\;at~ersu aiTibàts recentment de Goj· 1 francesa, i sobre la seguretat coHec- les sancions.
MES DE 1 , 700 ITALIANS prés, de la mateixa manera, fa creu. de tallers mecànics, mlnes de fer·
xen aquesta tàctica. Cal
jam, hi ha hagut revoltes en aquesta tlva derivada dels pactes concerto~
Tampoc no és un secret per a ntn.
ro i de carbó, ·,a comunicat als Sin·
HAN DESERTAT, FUGINT re que es t roben d'acord.
que també la segueixin
pro,·incia. Aquests fets han estat de· dint-re el marc de la Societat oe guú que la Hisenda italiana es t ro.
d'ar·
Comissió
la
a
I
obrers
A AUSTRIA
Per altra part s'anuncia amb ca,.. dicats
ba exhausta i que aquesta sltuactó
Viena, 31. . - 1.750 italians han ràcter oficial que el Govern de Ter bitratge, que a partir d el d ia 7 d'a·
t.erminats per haver circUlat un n1- Nacions.
els lectors de
¿SERA SA lH MERINO LA no té solució possible, perq-Jè no desertat d'Itàlia, l han passat la quto ja ha acceptat, en principi les quest mes es declararà el locaut en
mor segons el qual l'emperador HaUé
QUE p R E s E N T A R A LA existeiX la més lleu probabllltat que frontera d'Austria des que començà proposicions formulade:J en el comu· els tallers mecànics 1 a partir del
SelllSSlé havia. enverenat al Ras de
HUMANITAT
LA
Itàlia pugui negOCiar emprèstits la guerra italó-etÍop. segons les xi· nlcat oficial xinès mê$ amunt trans- dia. 12, en les mines de ferro i ca rbó.
PROPOSTA DE PAU ?
la provincia de Gojjam, Hoilu. .
.
estrangers
paÏSOS
amb
obrers.
90.000
a.
afecta.
conflicte
El
r.Voralberger
pel
publicades
fres
Londrel) 31. _ El «.Daily Express,.
Les autoritats et19p1ques cons1de·
crit, el qual ba. estat publlcat pel
¡<
¡
'
ren que aquests rumors han estat
Tagebletbl
ministeri xinès d'Afer Exteriors.
promguts pels italians els quals rea- escriu aquest mat que «1a nac u
També s'afegeix de font oficial que
ANGLES'
PREMSA
LA
Jltzen Wla propaganda'secreta al pals mé<i petita d'Europa» presentarà pròCONSTATA EL CANVI DE Vint morts per un temporal el Govern japonés es troba disposat
amb el propòsit que el Govern etlò- ximament unes condicions de pau sa.
a prendre part- en converses diploTO DE MUSSOLINI
Nova York, 31. - A tots els Es- màtiques que perseguirien els fins ex.
pic es ve~n obligat a distreure la bre les bases del pla Laval-Hoare,
Londres, 31. - · En els seus comen· tats del litoral de l'Atl~ntlc bula posats a. resmentat comunicat.
Be\' 8 atenció de la guerra per a que Mussolini acceptarà abans que
~n (;entrar-la en els assumptes inte- s'iniciï a Etlopl.a la temuda estació taris a determinats paràgrafs al dlo¡. un vent huracanat de caràcter cacurs pronunciat ahir per Mussolt•ll tastròfic que ha ocasionat fins ara
1
d
r1or;;.
¿UN PACTE MILITAR EN·
Segons informen els viatgers arri· e 1es P uges.
en el c onsell de Ministres celebr.lt
per
TRE LA U. R. S. S. I MON·
A PAR IS RECONEIXEN a Roma.. el «Times» escriu aqu ~st una vintena de morts 1 pèrdues
bats de Gojjam, la sublevactó s'ex·
GOLl A?
QUE LA SITUACIO IT4· mati que de les paraules del cducu valor de diverso¡c: mlllons de dòlnrs.
l engué rilpldament. Persones ben
LIANA ES CRIT ICA TANT es desprèn incontrovertiblement 1
¡u¡sabentades d"aquesta capital diuen
Toqulo, 31. - Tota la premsa pu.
EN L'ASPECT E MÍLITAA d'una mrmera que no deixa lloc a Els catòlics són perseguits bllca
que la sublevació tingué tals proper.
una informació publicada als
Al c a rrer de l'Ho sp ital , 46, l' acred ita da c a sa.
COM EN L'ECONOMIC
ctons, que el Govern hagué d'enviar
dubtes que el d ictador !tallà tem qu•
cercles militars japonesqs segons la
Paris, 31. - Han produït verita· l'aventura d 'Abisslnla pugui res.\!·
des d'Addis Abeba un avió carregat
per Hitler
qual existeix nn Pacte muttar se-

EPMASE? EPMASE?
La situació
de l'Extrem Orient SET VAIXEllS SOVIETICS EN
PERill A lA MAR CARPIA

I

I

RE IS

SANT PARE DESITJA U~ cret entre la Unió de RepúbllquPS
BON ANY AL FUHRER
Ciutat del Vaticà, Sl. - El Sant Soviètiques l la República d e la Mon·
Pare ha rebut nquest mati en au- gòlla exterior.
EL

BALANÇO S

diència l'ambaixador d'Alemanya
prop de la Santa Seu al qual ex.
pressà al Pontifex els bons auguris
del senyor Hitler i de tot el Govern

Ll ogo màquines per a calcular I sumar de tots els models : Mogudes 1
m a elèc tr !qLH:! I completament a o.J tomàtiques Dltrtaneu detalls 1

del Relcb per al 1936.

A
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El Sant Pare pregà a l'ambalxa· 1 SU\;:. d '-.ll'IlW' ). tiatJ 1ttl.CJ~ amobJ.&.
dor Von Bergen que transmetés al :1es tnt eontott :tes d ~ :' t>tes GaratFUhter i al Govern del Reich el seu e~ mdlvidullis Larrcr Ntr& Uona
n ~t~s profund agraïment alxf com els
seus millors vots per a I' Any Nou. 1\l ' rü¡tr '>'l l 'TAt"" ~; rel 78712

XOCOLATES JAUME BOIX

hi trobareu un bo n assortit en cebes, alls, rav es, pomes,
tomàque ts, carbó, teies, m on edes d'or i de plata, ciga rret es, " puros ", bombons, llaminadu res. Gran v arietat en
capses i objectes de fan t asia

BONS PREUS • BONA QUAUTAT

(
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Cal l1amnistia, però no com a perdó, sinó com una reparació iusta --ha dit Barcia

;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~o

El Govern celebra ~ls alts .càrrecs es nomenaran J~;~:~~1E~o~~~N~!,M~~~~ «La Libert~d» aplegà, en un
el seu primer Consell 1mmedlatament pe~ a d~~ar DIDA I ENTUSIASTA acte íntim I emotiU, represen·
r:~:~~~~~~~ru~~;,:~:~e?f~~ (Crò~!c?: ~~~re ~::r:n!a~~Aia~!~:oluCJQ ~!~~~~nr:~:~:;e~r:r.~~!~:;~a J~ tants republicans i socialistes
( Ve de la pr lmera pàgina.)

p1ent els alts ca.rrecs i han quedat
designats ga1rebé tots, inspmmt-nos
exclusivament en la. major apLltud
per al servei del pais 1 de la República.
El senyor Al varez Mendizàbal ha.
dit que el satisfà la designació com
a secretari per la confiança que li
diposita el Consell i perquè aixl es
posa en contacte amb la Premsa,
per 1a qua! sent -ha dit- smcer
afecte 1 perquê estlma necessari t:l
seu contacte en una obra de coHabora.cló republicana.

f'ió

de les causes que moUvaren la

darrera crisi. A continuació, el cap

Comitè, que elevarà tot seguit a la

Madrid, 31. 12 nit. (Per telèfon). el país. Preocupació del Govern és Comissió Executiva del Partit:

31 • En un cèntr1c hodel Govern digué que era lnteressa~t -El nou Govern, des del primer mo~ en aquests moments, almenys ho ha
1.• L'Agrupació Socialista, reUni· telMadr1d,
s'ha celebrat aquesta tarda una
estat en la tarda d'avui, la combi· da en asemblea, declara, de con!or- anirnaclissima.
festa organitzada pel
nació per als rellevaments dels alts
càrrecs que venien gaudint persona- mitat amb allò disposat en l'Orga- periòdic «La. Llbertath per a com.
1"
¡,· tats afectes als rengles de..,
par- nltzació General del Partit, que no memorar el fi de l'any 35 i l'endel 36, abd com els auspicis
provisió d'alts càrrecs, nova combi- vern per ell presidit tallava o lm- tits o a la devoció particular dels pot n1 ha d'haver en ell altra auto- trada
en el proper s'ofereixen per p,
nació de determinats governs civils, possibilitava la marxa dels seus de- personatges que han estat eliminats ritat que 1 que prové dels Congre- que
la República i la reunió celebrada
declaració ministerial i dissolució de signis, es disposa amb els seus com- del Poder. S'han de proveir els Go- sos.
a finals de desembre de l'any ananys
a
realitzar
el
ple
proposat
verns
civils
i
els
alts
càrrecs.
Tenim
P
t
les nctua'z COr s.
2.• Que àdhuc reconeixent que el terior a la redacció de «La Libertad»
Aquest ha. estat un bon xic explicit· la impressió que aquests nomenaSobre e1 pro blema del blat• bre."'..
amb vistes & la. unió dels elements
ament tractat, s'acordà que v~els en con j un t , però vague referent a ments es faran am b 1a major ra- fet d'octubre reclam..._ en el nostre republicans
per a la recuperació Je
senyors Alvarez Mendizàbal i Rico aquells extrems que demanen més pidesa fins a l'extrem que aquesta Partit la necessitat que, per un Con- la
República del 14 d'abril.
AveUo portin en un pròxim Con- exacta. concreció, consignat en la de- mateixa nit estaran designades les grés, es fixi una lln1a de conducta i
Feren els honors el director de
sdl de Ministres una proposta de de- claració ministerial que acompanya persones que immediatament han de una tàctica que avui no estan sufl- «La Libertad» senyor Antoni HerL 'ANUNCI DE O O S DE· term!nacló concreta que pugui re- la nota oficiosa del COnsell celebrat prendre damunt seu la responsabili- cientment definides, creiem, amb tot, mosllla; els sots-directors
Eduard
soldre 0 fixar bases per a solucionar aquest mati. SObre si la tal decla- litat de les funcions de Govern en que no és oportú plantejar aquesta Haro i Antotú de Zama i la. resta do
CRETS INTERESSANTS
ració
és
quelcom
més
que
una
expoels
diferents
organismes
oflcials
on
bl
ma
El seu.)ur t(.lCO Avello na dlL que aques t pro e ·
en
actuals, per- la redacció.
Pel que es refereix als desnona- sicló de tipus doctrinal o de desfo- h . hag1 vacan ts. T arn bé es deia que qüestió
è
ò els moments
.
Impossibilitats d'assistir per ocus'han aprovat dos decrets interes- ments
1x servina per a restar-nos pacions
d'arrendataris
en
massa
s'agament
politic,
l'acció
del
Govern
degut
a.
la.
nece~sitat de resoldre qu
a
urgents els tres caps dels
sants, pera com que e1 qui porta la cordà estudiar unes normes per a. vindrà a. dir-ho. La nota ofereix un tots aquc.:ts problemes previs, preo- energies i donar-les
a
l'enemic.
partits republicans d'esquerra ~s
direcció politica del Govern és el reduir-los als límits estrictes de la aspecte preem1nent: el propòsit !or- cupació del
Govern,
i
normalitzada
3...
Que,
per
considerar
que
és
abveieren
representats
per distingides
president, aquest, si ho creu oportú,
llei.
tament acusat de crear una fita en- la vida a tot el pafs, és possible que solutament necessària una acció de personalitats d'aquests.
en donarà. compte.
ELS NOIUENAl\fENTS QUE tre els dos grans fronts que es dispo- es retardi per algun temps la pubUj t d ·d·d i
t
Assistiren entre altres les següents
En sortir et senyor Porteta, els
CALDRA FER
sen a la. lluita electoral mitjançant cnció del decret de dissolució.
fon ~n • ect 1 a
en usiasta, en persones:
periodistes l'han i..nterrogat sobre
8
Després el senyor Portela Valia- l'arbitri centrista tantes vegades
S observa tant a les esquerreli com
\' ent lluita electoral, es demana
August Barcia, Amos Salvador
aquests decrets t ha respost:
ctares tractà de la provisió d'alts càc- presentat com a panacea per als a les dretes, una actitud d'expecta- que el Comitè Nacional deixi en SUS· Antoni Lara, Pere Rico, Hermene:
-Aquestes coses cal d1r-tes al seu recs. El Consell acordà. donar W1 vot mals del règim.
ció i recel encara en el dia d'avul pens l'acord adoptat que motivà les glld Casas, Giner de los Rios, Altemps. Flns que arribi el dia no de confiança al cap del Govern perObjecte d'especial atenció per als després de conegut el primer paS dimissions i que els companys di.mi- varo de Albomoz, Manuel Cordero
què aquest faci tes designacions ne- comentaristes ha estat la nota del del Govern. En realitat no ha fet tits es reintegri.L. a llurs càrrecs.
Angel Pestaña i altres molt desta:
s'ha de parlar de l'assumpte.
-Es que es diu-ha mterromput cessàries. El President del consell cap d.el Gover·1 on explica com es altra cosa que demostrar bons pro4.• Que en el cas de 00 poder çats diputats de les Corts actual:J
1 de les Constituents
deferència i oferi al produi la crist i a quines raons obeí pòsits, tota vegada que ha acordat
dels partitd
lr 1x·
un periodista-que possiblement els agraí aquesta
que abans de sotmetre a la la seva actitud amb respecte als deixar en suspens els desnonaments aconsegu a 0 • en 1a qual cosa posa d'esquerra. Molts d'ells acudiren
'd ecrets de dtssolució i de convocatò- Covern
signatura de s. E. els nous nomena- cor.sellers expulsats dels llocs que que es porten a terme per mitjà de aquesta Agrupació els seus millors acompanyats de llurs esposes i fi
ria de Corts apareixeran el dia 2 ments
donaria compte als ministres ocupaven. El senyor Porteta no es lr, llei d'arrendaments de la Ceda desigs, es procedeixi immediatament lles que donaven major brillantor a.
de gener.
.
per si aquests haguessin de fer al- partidari de les aliances electorals a tot Espanya. Cap altre u- a l'elecció
càrrecs que siguin la festa amb llur bellesa. També es-Doncs, esperem, ja que manca. guna observació. ELs càrrecs que han que volien dur a terme els ministres cord tangible no s'ha pres i encara precisos perdels
tal de donar als òrgans tigueren presents una filla d'Indapoc temps.
d'ésser previstos són: els de sots- llançats del Govern amb els enemics aquest no passa d'ésser Wla incita- directors del Partit l'eficàcia 1 plenl- leci Prleto i la diputada socialista
Maria Lejarraga de Martínez Sierra.
socretaris d'Agricultura 1 d'Indústria dr la República. No es fa cap aHu- ció a determinats ministres perquè t d d' t ·t t
••
També assistí l'ex-ministre d'aquest
S' OC UPARAN D EL S MILERS i Comerç, InstruccJó Pública, H.isen- sió. als diaris monàrquics ni manar- procedeixin a l'estudi d'una fónnula u
au ort a necessa..des.
partit senyor Ferran de los Rios.
I MILERS D' A RREND AT A· da 1 direccions generals de Justícia q~:utzants a cert fet que tingué lloc que eviti 1.questes 1njustfcies. El GoLa presidència era ocupada per la
RIS LLAN ÇATS
i Treball. A part d'aquests càrrecs d1es abans que s'accentués l'acció vern, a pesar d'ésser demà dia fesfilla del periodiSta madrileny redac
S'ha parlat de la tasca govern'l- seran rellevats uns altres de segon de!s mini~~es dissidents dintre del tiu tomarà a reunir-se. Almenys ator
cap de «La Libertad» que ac·
roentni més unmediata, 1 gairebé de crdre. També es farà una petita com- pruner Gabmet Portela. No obstant quest era el seu propòsit a darreres
tualment sofreix presó senyor Frau.
passnda s'han exposat els lentes b:nació entre els governs civils que ~er~. mereix l'atenció pública 1 qué hores de la tard" d'avui. 8egura.cesc Gómez Hidalgo la qual tenla
ment q~e se celebraran diversos Con ..
més desto.cat~ que per al desenvolu- ar~u&lment continuen exercits per re- 1 opmló conegui aquest fet.
ambdós costats e: senyor Albomoz
presentants
dels
partits
que
figuraSabut
és
que
l'ex~uc
d'Alba
exseUs
dmtre
d'aquesta
setmana
per
pament de 1~::~. seva obra d'equitat 1 de
1 Ferran de los Rios. Els altres llocs
ven en l'anterior Govern 1 igualment mínist~e de la monarquia, acosiuma tal d'anar deixant expedits els ca ..
de la presidència eren ocupats per
respecte a toles les 1dees ha d'acor- es
procedlrà .per a substituir les Co- a reum.r entorn a la seva taula difc- mins a l'objecte de posar en via de
la senyora Albomoz, Hermosilla
dar el Govern en un termini curt; Ir..:ssions gestores provincials als re-- rents personalitats polítiques de dre-. realització el greu comès que 11 ha
Madrid, 31. - Diu «El Debatet; Franchy Roca 1 els ex-ministreS
situació dels Ajuntaments del 31, lli- presentants de dites forces.
ta. En data ben recent es varen estat fet.
«El Sr. MR!'tinez de Velasco decla Antoni Lara 1 Josep Franchy,
bertat d'expressió, estat dels procesreunir al Palau de Lfria el senyor
anoche que no hay que hacerse lluDesprés d'un àpat, el senyor LeEL C O VER~ CREU C O ~· Calvo So telo i el senyor Gil RQ..
sos derivats d'actuacions politiques,
siones sobre Jas desa venencio.s ete zama donà compte de les més des·
VENI ENT PU BLICA R EL bles, a més d'altres personalitats de
etc., etc.
tacades
adhesions rebudes entre les
las izqt.lierdas, que el poor mal seria
DEC R ET DE D! SSOLUC I O la «camada» dretlsta. Allà es conUn altre problema que s'ofereix al
A LA nGACETAn DEL D IA 2 vil:gué l'estreta aliança dels monàrvivtr confiados y que !rente al blo- quals figuren dues molt afectuoses del senyor Manuel Azafia 1
Govern amb tota la seva cruesa es
Després el cap del Govern ha. in· q~uc.s declarats 1 dels que ho havien
que revolucionaria es preciso una del
senyor Didac Martínez Barrio;
la situaciò de milers i milers d'ar- format el Consell que en la. reunió vmgut essent vergonyants, malgrat
unión
decidida
de
centro
derecha,
una altra molt sentida de Francesc
rendatariS I parcers llançats en mas- ministerial celebrada ahir, en la que havien ocupat els cànecs més
sin
vacilaciones
clase. Gómez Hidalgo 1 altres no menys
sa pe,• una interpretació abusiva quaJ es produf la crls:, abans tle d~licats 1 de més responsabilitat Madr1d, 31. - Sembla que en l'e- Cuantos sacrifictosdeseninguna
hagan en ese sentides dels senyors Jiménez Asua
dels arrenaadors de la llei d'Arren· plantejar-se aquest. esdeveniment dï!,tre del Govern de la República qui;> de futbol que projecta el se- sentido, por la a.Tïplltud
de ese blcr i MarcelU Domingo.
poHtic havia assabentat aquells mi- E . front de les dretes en aquest sen: nyor Garcia Salazar convocar a Cher
daments aprovada per les Corts a nistres
Acabada. la lectura cte les adhedel decret de dlssolacló de tH t amb una slgn1!!cacl6 anflbtolò- martfn, per a enfrontar a l'onze re- que, seràn pocos. En la misma ortenpunt de morir.
el senyor Hermosilla don.\
les actua ls Corts. Aquest decret - !PCa externa, però, coincident
el presentatiu d'Austrla, figuraran els toclón ha hablado D. Alejandro Le· sions,
El Govern està disposat a en ves- diu el senyor Porte:a Valladares - fons, havia d'ésser fidel de talenmalectura
a unes quartilles en les quals
següents
jugadors;
rroux
y
esta.
:nisina
poslclón
es
la
començava
per oferir l'homenatge
fou aprnvat en el canvi d'impres- n.era que segons informes conf1den- Tercet
tir tota aquesta tasca seriosament.
defensiu: Eizagutne Zaba- de D. Melqulades Alva.rez.
que es celebrava. a la dona republisions que l'anterior Govern celebrà ?181s que coneiXien altes jerarquies lo 1 Qutncoces.
'
Una personalidad politica que no cana, en l'acte magníficament re·
a Palau Els nous consellers han J el mateix senyor Porteta, represen- Linia davantera: Vantolrà, Iraraaprovat aquest decret i el senyor t~ va un greu risc per al règim en gon:i, Làngara, Lluis Reguelro 1 ha tenido intervención ministerial presentada, i de la qual emanen els
Portrla. Valladares lla. fet remarcar 1 esdevenidor per a la salut d'Es- El i ces.
&.. este.s Cortes, nos decia: ((Es lll· sentiments d'humanitat i hidalgt.a
caracteritzen una. República deals seus companys de Gabinet, que, panya, cosa que convenia evitar
dudable la fuerza y el entustasmo que
Encara.
manca
designar
la
llnla.
mocràtica.
si no optna el contrari el president La maniobra frustada del senyo; mitja.
de
los
revolucionartos,
y
ante
esa
no
de la República, seria convenient
El senyor Hennosilla acabà el se·l
El Govern avui ba acordat cele· publicar-lo a la cGaceta» el dia 2 Chap.apri~ta 1 d'altres companys
cabe màs que una unióu de centro discurs cridant 1Visca la Repúbltmàrtirs Le la seva pròpia imperfeta
orar noves reunions ministerials en d'aquest mes.
y de dereoha. que vretga una mayo- ca del 14 d'abril!, que fou corejat.
provenia d'acorcts presos en aqueua
IS
terminiS relativament curts, la. priria a las Cortes par . gobernar por pels assistents.
reunió. Per això en frustrar-se i perLA
CONVOCATOKlA
D'E•
mera. de Jes quals tindrà lloc demà,
propio Uerecho, sin que pueda tllEl senyor Pérez Rico féu ús de la
qu..è no és donés al públic des de les
LECCIONS
ES
PUBLICARA
malgrat ésser dia festiu.
dirsele de afecctón monàrquica por paraula 1 acabà atxf «Que ens reu
es1~!es oficials, amb l'escàndol conUNS
DIES
DESPRES
DE
seguent que produlna, tot quant Madrid, 31. - A la Presidència del la forma en que se vaya a. las ur- n1m l'any proper per a congratular.
LR veritable tasca polltica del MiLA DISSOLUCIO
nos dels fets» (Qrans aplaudiments)
nisteri començarà, doncs, des de- dev:nten tramant' les dretes, una vega- Consell han tacrutat. t. darrera hora de pau
Alguns
m1nlstres
observaren
que
Angel Pestaña agraeix els remà :i serà. per a tractar de resoldre igual que en el darrer consell cele- d. fracassada la maniobra termi- la ntt l'index dels decrets ttrmats avui
queriments que 11 han estat fets
el plet dels bladers. S'ha comissionat brat pel Govern anterior, el decret ns.ntfnent, es guarden molt bé d'ai- per B. B., que són els següents:
per
tal que fes ús de Ja paraula.
seves protestes amb massa
Admetent les dimlaslona presentade
el mintat1 .: d'Agricultura, perit en la de dissolució del qual els va parlar xecar les Aquest
Es congratula del sentit d'unitat
és un tema que la per diversos governadors ctvll 1 nome-8
matèria, el qual, amb la. coHaboració el senyor Portela. apareix sense data es.t~èpit.
1 de rescat de la República que s'ha
delicadesa del senyor Portela ha nant per als mateixos càrrecs els sedel de rt.nances, el consell del per a la seva publicació,
passat peralt. Segurament que se'l re-- nyors que a eontlnuactó es detullen:
Quant al decret de convocatòria serva com a argument contundent
d'Obres PúbHques i l'aprovació defiD'Alava, el senyor Llull Anguio,
nitiva. del President, donarà una. re- per a noves eleccions, no es publi- er cas que sigui agredit per damunt D'Alacant, el senyor Alexandre VIves.
Madrid, 31.-Com es recordarà, !a
carà
fins pasats uns dies després de de tota consideració, com acostusolució equitativa a aquest gravissim la pubUcació
D'Almeria, el senyor Mar!an Jlménez. tres dies que el senyor Antonio Tadel
decret
de
dissolumen a fer-ho les dretes, quan es D'Avila, el senyor Lluls Pnrdo ArgUe- boada Undidor, diputat a Corts afiproblema.
ció.
troben davant d'Wl adversari que lles.
llat al partit que presideix el seS'acordA celebrar Consell avui, pri- no
a les seves combina- De Badajoz, el '9'enyor Alfons Aguada. nyor Martinez de Velasco,
mer de gener, al Palau, sota la pre- cionses,nipresta
es posal
servei
dels
seus
interesDe
Cà<llz,
el
senyor
Benet
López,
sidència del senyor Alcalà. Zamora i sos duna manera plena.
sessionà de la Fiscalia general de
De
Còrdova,
el
senyor
Antont
Cordero.
prèviament reunir-se abans en con.,
la República. El senyor Taboada ba
~
Altrament, el Consell d'avui 00 es
ELS PROBLEMES UR- sellet per tal de concretar sobre alDe la Corunya, el senyor Josep Cebre.. ·.....
rebut aquests dies moltes felicita·
'
GENTS DEL NOU GOVERN guns punts interessants tractats en pot considerar més que com el Pri- ros.
f
cians
1
el
personal
de la seva secr&Madrid, 31. - En començar el el Consell celebrat avui a la Presi- mer pas que ha \'lngut a donar el
De Guadalajara., el senyor Antoni SuAGovern en la primera jornada de rez Inclan.
taria s'ha ocupat aquests dos úl-A
Consell, el senyor Portela Valladares dència.
1
:>
la. seva existència. El tema princi- De Huelva, el senyor Ferran Olaguer, tims dies a contestar els nombro.
'I ..............
pal en ell tractat ha estat un tema D'Osca, el senyor Francesc CorbM,
sos telegrames que havia rebut el
~litlc, a saber: Una vegada més
De Jaen, el senyor Pau Nleto.
senyor Taboada.
•-i ' ,) l
"I
s ha torJ?at a exposar pel president De Lleó, el senyor Benedfcte Martlnez
Com que es rumorejava que e1 sel.t doctrma que la direcció política Nelra,
nyor
Taboada
seguiria
l'actitud
del
del Gabinet .la porta ell personal- De Logronyo, el senyor Joan Satavert,
senyor Martinez de Velasco en relament i que unfcament amb aquesta De LUgo, el senyor Artemi Prectoso.
~sponsabllitat pot dirigir-se a l'oDe Múrcia, el senyor Francesc Gonzê..- ció amb el Govern del senyor Porptnió. Tal doctrina que en un Gotela Valladares, aquest mati han viMadrid, 31. - A les nou de la. nit
Madrid, 31. - El Govern ha au- bimhde Gabinet sembla irreprotxa- lez.
De Navarra., el senyor Martan Mate,l8. sitat els periodistes el nou fiscal de
abandonà la Presidència el cap del toritzat, per al dia 2 de gener,
Ja
e a estat acceptada per unani- De Ovledo, el senyor Josep Maria la República, al qual han preguntat
Oovem i matúfestà als periodist(>S reaparició del diari «Mundo Obrera».
mitat per part dels consellers. S'as- Frtera. ·
que s'adreçava al domlclll del Pre-si es queda va al davant de la Fissegura
que en el Conssel d'avui han
De Santander, el senyor Josep Mason. calia i ha respost:
Sident de la República per tal de
estat
aprovats
dos
decrets
de
gran
De Sevilla, el senyor Josep Carlos de
sotmetre f\ la seva signatura la corr..- No, no; tmposslble. Avu~ aquest
importància. Els ministres han r~> Luna.
blnació de governadors.
mati mateix, va.ig a formular la memàs
dintre
d'una
absoluta
reserva
De
Sòrta,
el
senyor
Rafael
Fernàndez.
-Es una. cosa extensa - afegt Madrid, 31. - El Comitè Nacional
va dlmlssió amb caràcter irrevocable.
Del Terol, el senyor Frederic Ausln.
perquè les dimissions provocades Pro Anmistla ha fet públic que ha a les preguntes dels periodistes que
amb motiu de la. sortida d'alguns estat repartit profusament entre els demanaven noticies del consell 1 De Saragoasa, el senyor Miquel RI· Aquesta és la dlsclpltna. La dtsct·
pltna dels homes que acabcUlla «don
ministres tenen més importància i comitès, organitzacions i partits ad- d aquests decrets. Segons els nost'res suetio.
José>.
extensió del que podia. pensar la herits a la campanya que tan activa. informes es tracta del decret de dis1 del decret de convocatòria
gent.
ment ve desenrotllant-se per l'amnis- solució
Sobre el t<StraperiOll
è:elecctons a Corts. Es fan pronòs_
-1 d'alts cè.rrecs, què hi ba.? - tia
contra
les
execucions
i
pel
millo.
'
sobre sl aquests decrets aparet.
preguntà un periodista.
Madrid, 31. - El jutge que entén
rament del règim de presons un pro- tics
xeran
el
dia
2.
Alguns
comentaristes
en l'assumpte Strauss, senyor :se.
-Alguns es cobnran també. La jecte de llei d'amnistia que Serà pre-- auguren
que l'aparició d'aquests de- llon, ha pres declaració aquest mati
Madrld, 31. - A les 5.20 de la
llista us serà facUitada després que sentat a les Corts amb l'aval de m.i- crets
al
diari
oflctal
es
retardaran
als senyors Lerroux (Aureli), Eduard tarda ha arribat a la Presidència
l'hagi aprovada S. E., aixf com ili. llons de signatures que per tota Es- u.n
tant
ja
que
el
Govern
es
troba
Benzo
1 Victorià de la Sema.
combinació de governadors. Acl vin- panya s'estan recollint en milers de impeHit
del Consell el senyor Pon.ela Va-a realitzar tots aquells canPer a. aquesta tarda estan citats nadares. ~ entrar ' ba dit als periodran amb ella.
llistes que hi ha en circulació per vis necessar1s
per
assegurar
el
bon
a
declarar
els
senyors
Valdivla 1
Se U preguntà també pel decret de tot arreu.
distes que a les vuit del vespre acufuncionament d'una politica n tot Galante.
di&:.olució i st sbavia tractat queldlr!a al domlcUl de s. E. per tal de
Madrid, 31. - S'han rebut noticom en el Consell i sl es publicaria
sotmetre a la seva signatura als· eles de diverses prov1nc1es comunia la uGaceta» del dia 2.
guns decrets aprovats en el COnsell cant que han dimitit els governa-No ho sé - contestà. el senyor
d'ahir i en el · d'avul. Ha. afegit que dors ctvlts de slgruftcactó agràrla o
Porteta. - Sóc home vacil:lant 1, a
anava a treballar durant tota la melqutad!sta.
darreta hora, quan ja estic obligat
tarda en l'Acoblament d'alts càrrecs
per les circumstàncies 1 no tinc més
Aquesta. mateixa nit, o potser de·
rem et, és quan actuo; però mentresi e • una petita combinació de go- nu\, el senyor Porteta fac111tarà la
tant no fatg més que reflexionar.
vernadors. ':'ot seguit ha entrat al lllsta. completa dels que han dimlset· despatx.
-¿Però en el Consell de demà no
ttt I det. substituts.
es tractarà d'aquest assumpte?
El senyor Portela, després d'una
Una escena de la crisi
t_ • ~ ~ breu suspensió, contestà:
1 _ • ..
,
~
j.,. .._ __lilo"
Madrid, 31. - Uns diaris diuen ,
-No ho sé. Ja es veurà.
que quan el senyor Sànchez Guer- t 1 1,JoJ ; 1 1 • ~.... ¡_ _. ~ J .,_ ..._
1
1
ra ncudi al saló on deliberaven els
-,. ...
~
( .A
_.
ministres per a dir-los que el Presi' 4
'
¿
,.
dent de la Repüblica els esperava
per n. celebrar Con~ell sota la seva. ' . ~· 1 ~
presidència, el senyor Porteta U di~ ,. .J \- ' ~ l.( "'.t
....
gué:
• ~ }
~- /'• I
, .....
'
f
, ...
--Ja podeu manifestar a. S. E. que ..r· e I
Madrid, 31 - Han continuat les
la crisi s'ha plantejat.
'·
~
conve~eg dels partits republicans
No
obstant,
es
pregà
als
mlnl..stres
'""'
j , "
I I 1 - ... \ ' ~ ~I ·'
il.'eF-querra i els socialistes per a lllque
esperessin
algun
temPS,
l
el
se·
t" ' - •..•.
tun ar tot el relacionat amb el pacnyor Portela entrà a. conferenciar
t e electoral. El senyor Largo Cabaamb
el
President
de
la
República.
llero ha estat perfilant els punts de
Després als ministres se'ls digué
vis~a del partit rocialista en relació
que podien retira r-se, demanant-los
arn~ el bloc el~ctoral d'esouerres 1
que dtsculpessln l'haver-las fet es- '"' ~.::.~ .- • ...~ .. . L •... ~
hn exposat les seves propOstes ê.Is
perar.
membres designats pels partits d'Untó Republicana. Esquerra RepubULa «Gacetall publica el no·
cana I Nacional Republicà.
La t<Comissaria del trigon menament de catedràtic del
Les ltnpressions que tenien els elemE::.i:tS representatius d'aquests parplega
tit. era. que s'anava avançant molt
senyor J. Quero
en el treball. que la unió era un
Madrid,
31. - La 1Gacetu publiMadrid,
Sl.
La
e<Gaceta»
d'avul
fet i que els detalls relacionats amb
publica Wla ordre del mlnlstert d'A- ca., entre altres dlSposlctons, la sea questa, aix1 com l'acoplament tle
gricultura, Indústria 1 Comerç, en la. güent:
candidatures, proporclona.litat, etc.
Instrucció Pública. - Nomenant
qual declara. dissolta la Comlssarla
quedarà ultimat en pròximes reu:
La V"ttl lada necrolbaloa a la mem6rta de Pranoeac M&Oll oelebrada a l' Ateneu Republicà de Gràcia , el
del Blat 1 dóna un vot de gràcies al senyor J osep Quero 1 Morales ca:t.lions.
- 1 dlnabtt a la nit
tedràtic
de Dret Internacional de la
al personal pel zel amb què exerci
;
(F oto Mart!.)
Unlversltat de Sevilla.
la seva missló.
tractar d'alguns assumptes de ven· ment de la seva formació ha imprès
è
al
is tal com una considerable rapidesa a la seva
table inter sdplerbl 8 t Pf d' d ~nona acció. Lliurat el senyor Portela de
el problema
e
' een emassa,
e
ments
d'arrendataris
la• l'obstacle que durant el primer Go·

«ES INDUDABLE LA FUERZA
Y EL ENTUSIASMO DE LOS
REVOLUCIONARIOS»

EL PROBABLE EQUIP ESPANYOL DAVANT AUSTRIA

Avui es celebrarà un
altre Consell

La Jl' ta
dels nous
governadors
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apoderat de les forces d'esquerra
Desitjo, diu, que tats anhels sl¡¡uin
una realitat l'any 1936.
A continuació fa. ús de la paraula el senyor Ferran de los Rios.
Acaba. brindant pels absents, pels
que no estan aqu1, perquè no poden
estar; pels vint-l..quatre mil homes
que ploren als presidis d'Espanya,
i demano per a ells, no solament el
record, ai no l'òbol per tal que sàpiguen i vegin que avui no ens corten tem amb penar en ells.
A continuació fa ús de la ra.raula el senyor Antoni Lara e qual
brinda per la reconquesta del règim.
El senyor August Barcia digué;
El moviment del 6 d'octubre rou
una magnifica defensa del règim 1
pel règim és salvà. Sl avui podem
nosaltres gaudlr de la convivència
que ens uneix aqui, és gràcies a l'esforç dels homes d'octubre. I men·
tre ells no estiguin en iguals clr·
cumstàncles juridlques que nosaltres,
no podrem sentir-nos satisfets. Torno ara a dirigir·me als companyS
periodistes per a dir-los que han dl!
fer una 1abor: Demanar l'amnistia, però no com a perdó, sinó com
a reparació justa.
El senyor Melcior Marial ret tribut
d'homenatge «a aquells companys
que per a tots els catalans segueixen
essent l'Honorable President i els
Consellers de la Generalitat de Catalunya. Nega que el moviment del 6
d'octubre a Catalunya fos un moviment separatista. Férem - assegu.
ra - el que vosaltres haurieu fet sl
haguéssiu tingut a les vostres mans
la governació d'Espanya. catalunya
mal no ha estat separatista. Des d'aci rendeixo l'homenatge que es mereixen l'Honorable President i els
Consellers de la Generalitat que sofreixen els rigors d'una condemna injusta. En la propera lluita Catalunya
estarà al costat dels altres pobles espanyols. Els republicans catalans
portarem al Parlament més de quaranta diputats. Tingueu com a cosa
segura. que quan nosaltres cridem
«¡Visca Catalunya!», cridem en el
fons «¡Visca Espanya!».
Parla en dar.er terme l'ex-president del Tribunal de Garanties senyor Alvaro de Albomoz. Es felicita
que els propèsits dels organitzadors
menessin fa un any a reunir els
republican: en un semblant, s'hagin
a~omplert. La unió dels republicans
està en marxa. No solament la. unió
drels republic.. ns. També la fonnacló
del front l:.ll ':! de la democràcia espanyola.
Recull les paraules de Ferran de
los Rios, coincidents amb les de Pestanya i Barcia. Cal ésser homes
d'Estat, sense perjudici d'ésser republicans integres. Tenim suficient expertèncla per a saber que això és
precis. R.rf' res. Vull adreçar-me a
tots, als absents, als amics de Cartagena. del Puerto de Santa Maria,
de Burgos, de Pamplona, d'Astúries,
per a dir-los: «Estimats amics: Feliç
any aou. Que el sol del 1936 enllwne..1
nt la victòrta i la justicla» «Visca Espanya! /Isca la República t
L'açte açabà entre entusiastes aclamacions als 'lradors t \•isques al
règim 1 a E!:.~anyn.

presons
..

.,
;

. "'

'.)

I •

t

'•

.,

:_- .r·

¡

Les esquerres guanyen «El
Progreson de Martorell
Ha estat cursat a Puerto de Santa
Maria el següent interessant telegrama:
«Señores Luis Companys y Consejeros.
Penal Puerto de Santa Maria.
Izquterdas en lucha. titànica obtlene triunfo centro republicana «El
Progreso», de Martorell, contra totaltdad partldos locales reaccionarios,
integrada por radicales, lliga, cl'dir.ta.s, agrarios y demàs. Siendo entt.
dad de gratos recuerdos para. vos,
transmltiroos noticia partlclpación
alegria. Perspectiva reivindicación
Repúbllca 14 de abril. IVlva la RepUblicat ¡Viva Catalufia!
M. Tolosa Martret.»

...

També s'ba enviat aquest altre •
Cartagena:
«Señores Buenaventura Gassol y
Consejeros.
Cartagena.
Izqulerdas en lucba tltànlca abtletriunfo Centro republicana «El Pro-gresa», de Martorell, contra totalida.d parttdoo reaccionaries. Augurto
de nuevos trlunfos para nuestra causa. tVlva la República! ¡Viva. Cataluña.. - M. Tolosa Martret.»

Recorden el segon aniversari
El Casal d'Esquerra Republicana
de Catnp d'En Grassot ha cursat
una salutació fervorosa al senyor
COmpanys:
«Lluls Companys. - Penal Puerto
Santa Maria. - Amb motiu segon
aniversari vostre nomenament President Generalitat, Casal Camp
Grassot us ratifica novament inconf'cional adhesió.- President, Rius;
secretari, Mayoral.»

Els dependents d'agents de
duanes

Sban enviat a Puerto Santa Maria i Cartagena els dos següents telegrames:
«Sortint vlsltar tomba Macià,
aquest telegrama us porta. el màxlm
r .;Specte 1 la més cordial adhesió
d'un grup de dependents d'agents
de Duanes i Consignataris. Salut als
vostres compnuys.-Font, Bru, Grau.»

Bon any nou!
El Casal del Camp d'En G111SSOt
ha. cursat, amb motiu de l'entrada.
n 1'any nou, telegrames a Lluis COmpanys -Puerto Santa Maria- i a
Ventura Ga.ssol -Cartagena-, amb
el següent text:
cCasal Camp G111SSOt us desitja.
a vós 1 companys bon any nou. acom~
panyat màximes llibertats pel bé
de Catalunya 1 Repúbllcp.. - President, Rius; secretari, Mayoral J

De mòerat_e_s! Llegi_u_ LA HUMANIT AT
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Què ha passat, en política, durant l'any 1935

0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~;~;.!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~,~.!!!!!!~~

Madrid. -:- Començà l'any polltlc
amb. el següent govern al poder: tema el pals. S'han comès lrregula- Rico Avello; Agricultura, Indústria 1
Pres~dè:tc1a, Lerroux; Estat, Samper; ritats administratives, persones de la Comerç, Alvarez Mendlzàbal· !nsM.arma, Rocha; Justicia, Aizpun; confiança. del Govern. Dies d'agita- trucció Pública, Vlllalobos; 'Obres
H1senda, Marraco; Agricultura, Jimé- ció 1 de ventonya. Una comissió par- Públiques, Cirila del Rlo.
lamentAria, que presideix el maurisDimarts, 31 de desembre: Consell
ne~ Fernànctez.; Treball, Anguera de
SOJO; lnstiUCClÓ Pública., Villalobos ; ta senyor Arranz, treballa afanyosa- è.~ Ministres del nou gabinet. Portela
qbres Pubhques, Cid; Comunica. ment. I ~na paraula exòtica, que Valla,?ares explica el plantejament 1
etans, Jalon: Governació, Vaquera; corre ràpidament per tot l'àrea de soluctó de la darrera crisi. Any 1935:
s 'ha popularitzat en st.:. crisis de caràcter total 1 dos de
Industria 1 Comerç, Orozco. Durant la RepU.blica,
hores: l'estraperlo», l'«stra- parcials.
el primer trimestre abandonen les poques
perla».
«S
c~utere:s de Guerra, Estat e InstrucCnsl total. Aquesta vegada no n'hi càs :~~Ji~~~~l.~ma del blat, fraCIÓ Pubhca, respectivament, Hidal- ha de consultes.
Lerroux i Rocha
Commoció 1 inseguretat pollttca.
go, Samper 1 Vlllalobos. Els substi- surten
del poder. La nova formació
tueixen Lerroux, que sunultania amb queda 9:1x1: Presidència 1 Hisenda,
Guerra Ja PreSldencm del Consell el Chapaprteta; Estat, Martínez de vesenyor Cesar de Madariaga, el qual tasco; Guerra, 011 Robles· Marina
es desplaça de Gmebra per tal de Rahola; J . stlcla 1 Treball' Salmon:
venir a regentar la cartera d '..t!J.Stat Ag~icultura, Ind~.tria i ~merç, u:
1 DuaJde, que substitueix a lnstruc: sabmga; lnstrucc1o Publica Bardaji ·
cló 1-'ul.l!lca. al llavors ei seu cor.reli- Obres Fúbliques 1 ComÚnicacions'
gt~mart Villalobos. DeiXen d 'esser Lucia; Governació, de Pablo Blanco:
nurustres sense cartera Mart1nez de Els radicals censuren els seus corre:
Velasco, que s'allunya de tot cArrec ligionaris de Pablo 1 Usabiaga, però
oficial, 1 Pita Romero, que marxa a el senyor Lerroux proclama púbUca.Roma com ambaixador extraordinari mt~ t la Sr'lidaritat del Govern amb LA CONFERENCIA DE PERE
de Ja Repub'Hca a la Santa Seu.
el partit radical. Pocs dies després el FOIX A LA JOVENTUT FEDERAL
D'E, R. DE C.
Les Corts aproven la He1 d'Arren- Triow1a1 Suprem dicta sentència abdaments rústlcs; la repressió pels solutòria a favor del lider socialista
Amb el local ple a vessar el senyor
success~
revolucionariS , d'octubre senyor Francesc Largo Caballero Vives Terrades féu la presentació
absorbeix de manera especial l'aten- Immediatament queda en llibertat ei del conferenciant.
ció del . poder executiu. Les Corts llavors president del Partit SocialisPere Foix començà dient que les
conced.elXen suplícatons : Azaüa.. ta. E1 mlmstre del Treball i Justicia
esquerres
no poden acontentar-se a
Llu1s Bella, Prieto, Largo Caballero, senyor Salmon proposa al Canseu de
Companys ...
Ministres la destitució del director obtenir el poder politic solament, si
Darrenes de març: crisi del perdó. de la presó Model, senyor Martinez no poden posar la. mà a l'econorrua
E.l Consell de M.imstres vol Uldultar Elorza, el qual no havia soHlCltat del pals, puix que, sense dominar
vmt-i-un condemnats a mort. Dos l'
.escèncm per tal de posar en 111- aquest objectiu, els treballadors es
dels reus són els diputats a Corts bertat el senyo.. Largo Caballero sentiran defraudats.
Teodonur Menéndez 1 Ramon Gon- Després vénen uns elles dificils pe~
En posar al descobert les promezàlez Peñn. Curten del Govern Dual- al Uovern 1 e.specialment per al seu ses del bienni negre va enumerar
de, AizpWl, Anguera de Soja, Juné- cap, el 5êlyor Chapapriet.a. Als rotlleis conculcades per destruir la
nez Fernandez 1 C1d. 1 es constJtUelX llos polltics un terme juridic sona les
RepUOllca i esmentà la vergonya
l'anomenat Govern dels trenta rues constantment :
«Cabdal relicte»
el_ qual queda compost. alXi: Pres 1~ «cabdal relicte», repeteixen els dipu~ que ha representat per a aquesta
dencm, Lerroux; Estat, Rocna; Guer- ta~. periodistes, ex-diputats, secl'e- la Imposició del capell al cardenal
r~ , Masquelet; Marma, 8alas; Justl- tarJS de personatges 1 aqueixos ho- Tedeschint al Palau Nacional.
Parla de la demagògia de Gil RoClB, Cantes Figuerola; Hisenda, za~ mes que tan la viu-viu pets passadisbaJa; AgncUltura, .Benayas; TrebalJ sos del Congrés i que tothom coneiX bles i afegeix que, davant la nuBiVaquera; lnstrucc10 Puo1ica PrletO encara que ningú no sap quins són' tat d'aquest borne, A. Herrera, l'hoBances; O.Jres Públiques, Ou~rra del no hi ba quòrum. La vacant del vO.: mc sinistre del jesuïtisme, ha hagut
Ria; Comunicacions, Jalón; Gover- cal parlamentari del Tnbunal de Ga- de deixar els seus exercicis espirinació, Portela Valiada.res, el qual ranties no es pot cobnr. somni in- tuals a. Portugal, per tal d'endegar
detxa el Govern GeneraJ de Catalu- c~mplert èe~ senyor Vega de la 1gle- l'.\ polltica de les dretes.
nya en ocas1ó del nomenament del sm. I un d1a, de sobte, la denúncia
Digué que el segon bienni després
qual tan durs atacs meresque de Ja dl· capità Nombel:l. Nova comissió
Ceda 1 dels seus òrgans a la Prem- parlamentària investigadora. Sessions d'ensorrar Jleconomia del pafs ha
sa; Indus&na 1 Comerç, Marraco.
apassionants. El senyor Arranz és al- sembrat la fam a les planúries de
GU R_obles dínge.Ix una circular tra .vegada elegit president de l'or- castella.
als comttes provmcla.JS del seu partit gamsme fiscal, perp aquesLa vegada
Llegi diferents articles del Lerroux
conat . de propaganda electoraJ, de: dmütelX abans que el dictamen sigui revolucionari que, parangonats amb
clarac10ns en un extrem semit opo.. llegit des de Ja capçalera del banc d; l'actual actitud de l'ttstraperllsta»
stctorusta. I aqueu celebre telegrama les COIDJ.SSlODS. EJ part1t radical es són un baldó d'lgnomlnla per a l'eique \'8. populantz:ar Ja frase de ri- clivella. El cap no ha comparegut xamplador de la base de la Repúblitual: «Presente 1 adelante».
en aquella mt de baldó 1 de vergo- ca. El poble, però, està aixecat conEn els rl:1rrers dies del mes d'abnl nya. Un mati aJ si de la minoria
Lerroux _vaCIHa. Enmig de la maJof Alba és proclamat successor. Al diA tra els homes d el bienni negre LerexpectacJó penod.!st.lca se celebra la. seguent, amb tot, Lerroux diu que roux 1 Gil Rebles.
Digué també que el nou Govern de
Conferencia dels «quatre». Conse- eH és l'úmc cap. La COilliSSió depula. Generalitat haurà de posar conquencla: cnSi abans_d~ la reonertura radora comença a actuar.
Primers dies del mes de desembre. tin¡ut social a la seva gestió,
del Parlament. La Geda te cinc rrurustres. Un d'ells es el «Jefe», que Una aUra criSI tot.:l. Després de les
S'estengué llargament en la. desexerceu: la C":-tera de Guerra.. El nou obligades consultes, Martinez de Ve- cripció del desenvolupament de l'eGovern queda constituït com se- tasco rep l'encàrrec de formar Go- conomia ibèrica 1 remarcà. que el segueix: Lerroux, presidêncJa· Rocha veru. No ajuden el cap agrari eL') gon bienni, obedient a aquest
criteEstat; GU Robles, Guerra ; R.ayo Vi~ seus aliats politics i es veu obligat
ll.anova, Manna; Casanueva, J usti- a declinar. Les consultes s'amplien. ri d'anti-economia, havia maltractat
ela; Chapapneta Finances; Velayos Lerrou 1.. no es cridat per segona ve- les indüstries principalment la tèxAgricultura; Salmon, Treball; Dual~ gada. Es parla de formar un Govern til catalana.
Remarcà com, essent l'Església l'ade, Instrucció Pública; Marraco O- extraparlamentari i Albe. dóna Wla
bres Públiques; LUCia, comUÓica- nota en :p, qual aHudelX cert.s infor- llada. de les dretes, aquestes mentre
mes
de
la.
secretana
tècnica
de
ta
cions; Portela Va11adares, Governahan governat no han rcrolt la mició {que ja no és element malvist, Cambra. Va e. Palau Maura, és en- sèria social, 1 no ho han fet. percarregat,
1
en
una
sola
tarda
fraaparentment al menys, d'Acció Poquè ells volen donar almoina 1 no
pular); Aizpun, Indústria i Comerç. cassa. Passa. una nit en la qual el trebRll als obrers, però aquests re·
Poc després sorgeix el magne pro- d.ipositan de la confiança presidenblema deJs blats. Al Parlament l'ex- cial é3 el E:~ ·ror Chapaprieta. Al ma- butjaran sempre aquesta indignitat.
Cità. diferents documents i dades
comte de . omanones interpel:la el ti següent el tercer encarregat resigsenyor Rocba sobre l'estatu-quo de na els poders. Porteta i Maura al en les quals es demostra com l'esla Mediterrània. Rid.icul del Govern Palau NaCional. Surt Maura malhu- glésia és enemiga de les reformes
jurisconsult, senyor Angel ossorlo l
1 de la nostra politica internacional. morat 1 una bora després Portele. socials.
Les Corts aproven - amb molt de inicia 3esb.on.s per a constituir un
Parla dels trenta milions de sense Gallarda, ha. estat ajornada fins a
Govern
::1\.•t
la.
seva
presidència.
Els
treball - la Uei de Restriccions.
feina que hi ha al món per als quals mitjans de curs. En data no llunyaCOnver3 ~io:.IS 1 primer pla. del se- periodistes passegen a peu una nit els estats capitalistens 1 feixistes no na. ocuparà la tribuna de la secció
per
Madriú
voltant
el
president
«in
nyor Chapaprleta. Vénen les vacanA la. Ii hi ha Gabinet, en tenen una solució i donà dades de d'Estudis Socials de la nostra prices parlamentàries i ei ministre de partibus».
el
qual
la
Ceda no est&. representat. IB: sobreproducció deguda al maqui- mera entitat cultural el senyor JlFinances treballa activament 1 femênez de Asúa.
Es
aquest
:
~ ':esidència i GovernaCió: rusme.
rllment. ll setembre apareix a la
Aquest migdia serà. inauguraCreu que la solució per a. l'atur <;
Gaccta» gran nombre de decrets. Es Porteia Valladares; Estat, Martlnez
de Velasco; Guerra, Molero (que ha brer és la revolució social anunciada da al Centre de Lectura una expoa a. la reorganització ministerial i sortit
.,un castell per a. ocupar la per l'escriptor radical - socialista sició a homenatge del malaguanyat
la polittc:-. restrictiva allunya tres
màxima j arquia de l'exèrcit>; Ma- francès Jacques Dubuan.
artista Ricard Canals. Seran expohomes del ... oder : oasanueva, Marra- rina,
Justicia, Trebal.l 1 Saco 1 Aizpun, abandonen, per aquests nitat Sala.s;
sats
3 quadros a l'oU 1 un centenar
Aquesta
teoria
dels
4
anys
de
rerlfred Martinez; Finances,
ordre le3 carteres de Justícia, Obres Cha¡}aprleta;
Agricultura, Industria gimentació del treball de l'individu de dibuixos.
Públiqu "!i i Indüstna 1 Comerç.
Per l'autoritat governativa,
de Pablo Blanco; Inst~~ per l'Estat fal'ia possible l'eixugaEl Consell de ministres queda re- icióComerç,
Publica, Becerra; Obres Pubh- ment veritat de l'atur forçós que el ban estat expulsats de la ciutat bon
duït a deu membres. L'ordre d'aco- ques
1 :;omunicacions, Cirilo del Rio. maquinisme augmenta cada dia més. nombre de subjectes forasters que es
blament és aquest: Presidència, LerDisgust al camp de les dretes, inVa donar dades de la. disbauxa dedicaven a la mendicitat.
roux; E,<¡tat, Rocha; Guerra, Gil Ro- clü.s
en ..4Que11s partits que tenen re- dels sous dels alts funcionaris de
bles; Manna, Royo Vlllanova; JustiAvui actuarà al Teatre Forpresentació
directf.
al
Poder.
Carta
l'Estat, ferrocarrHs, indú.stries elèc- tuny la companyia de sarsuela de
ela, Trebal1 1 Sanitat, Salmon; Hisenda, Chapaprieta; Agricultura In- de Gil Rebles a Alba. sobre la sus- triques 1 bancàries, dient que la Re- o:Ca.valleria Rusticana».
dUstria. 1 ('omerç. Velayos; Instrucció pensió de les sessions de COrts. La pública pot arranjar tot això amb mà
- Ingressà al Policlinlc Municidecret del ~ressu~t.
Pública, Dualde; Obres Públiques t pròrroga per intermlnistenals.
Dis- de ferro i amb llets d'assegurança pal, Ran1on Pujol i Bové de 32 anys,
Comunicacions. Lucia; Gobernació, ConciliabulR
de Gil Robles al Cinema Madrid social i previsió.
vei de Vilanova de Prades, el qual
Portela. Va.lladares. Consternació a 1curs
Digué que podem ésser demòcrates fou trobat malalt a la porta de l'eveus dels joves de la Jap «Anem-lo
la mesocràcda burocràtica.
1-lo a. cercar!» Maura per nosaltres, però no per als nos- difici de Telègrafs.
El dia 21 d~ setembre AZaña parla a cercar, Anr
amb el president d'Acció tres enemics 1 cita. les paraules de
"' Madrid. A la carretera del Puente s'entrevisttLa causa que s'instrui amb
Aquest rep la visita de dos Lenin fonamentant el nou prtnc1p1
de Toledo bl ha una gegantina con- Popular.
motiu dels successos d'octubre, al vei
mini::; tres: Martine i de Pablo Blancentració de forces esquerranes. Per co.
de
la
Llibertat
condicionada.
poble de Cambrils, ha estat tramesa
A 1 . presidència del Consell els
aquests dies apareix a la «Gaceta» un
Fa. un para.llel entre la nostra Re- a la. sala sisena. del Tribunal Sucaps polltie& conferencien amb el sedecret pel qual es traspassà a la nyor
pública
I
la
de
Turquia,
en
la
qual
Porteta Valladares. Forcelg, les
prem perquè fa.lli en definitiva, ja
Ueneralita .. de Catalunya, els serveis
Ke~al Atartuc no ha tingut la
que
el general d'aquesta Divl.sió d'ad'Obres Públiques. El senyor Antoni esquerres 1n1c:en els preparatius pre- candidesa
de la República. Diguê.
Royo VWanova, aixeca un revol po- electoraiS.
amb l'auditor, ha dissentit de
Una nota de Gil Robles invita t:ls finalment, que no hem de tenir ene- cord
litic. Una ponència ministerial en- partits
dreta que coHaboren al mics a l'esquerra 1 que és partidari b sentència dictada pel Consell de
Ln en l'afer. El ministre anti-catala- Govern de
a apartar-se de la polltica. dc negar la llibertat als nostres ene- Guerra celebrat últimament.
nista, que forma part d'aquesta po- cemre que
Als centenars de pessetes recaptavol desenvolupar el pre- mics que sempre estaran decidits a
nèr.cia, anuncia Wla tarda, en sortir sident del consell
des entre els centres polltics 1 pe~
~ Ministres. €1
del Ministeri d'Hisenda, que es sepa- darrer diumenge dedl'any
prendre'ns
la
República.
nyes obreres, de que s'han fet ofrena
rl del Govern. El seu correligionari, xen a dinar tres ministres,eselsreanelquals
als presos politics 1 socials del Pretori
el senyo!' Velayos - abrumat soLa el no estan d'acord amb els punts
de
August. ca.I afegir-hi cent pessetes
pes del problema del blat - es soli- vista del senyor Porteta;
Martincz
que ha enviat per a aquest fi el dièan tl.a amb ell Despres, la. minoria de Velasco invita Chapaprleta 1 de
NOTES LOCALS
agrana apJ.audeu. racutud dels seus Pablo Blanco. Després rep la visita
¡.. tat senyor Mangrané.
numstre;). Uns1 totaL
Els empresonats que són 4.1 també
El nostre amic I company Agustl
del
senyor
Melqulades
Alvarez.
DiLerroux, surt dt: ta pre.s1oemaa del lluns: Consell de Ministres al PalaJ. Ballester Sanjuan, passa per la
estan
rebent aquests dies, de difedura
Cvr.seH, Alba es cnaat a Pru.au 1 uu- Nacional. Boira ! frases dures. Crisi
pena d'haver perdut per sempre el rents procedències i de totes les cocia 1aoonost!S gesw.ons. Una. tarda ~ total.
El ministre sense cartera. diu
marques, molts presents consistents,
1 une1xen al t'aum de la GasLella- després als periodistes: «Allò no !ou seu pare que e. p. d.
Es amb veritable sentiment que s.Jbretot, en mantes, roba, truita 1 llana elS ~P::i del DJ.OC . .o acora.a uo a- versalles precisament:~>. Maura sejudar Aloa 1 aqu~bt Cltc.i.l.Da. al maLi gueix negant-se a. coHaborar amb el expressem a tota. la !aoúlia la nostra minadures.
seguent. .t;n ._nunc1ar la seva deClSló Govern centre de Portela Valladares. adolorida participació en el trasbals
El passat diumenge es celelliura aiS periowJtes un~::~. nota que Ablll Calderón està ~ punt d'ésser que els afligeix 1 els desitgem tro- brà a l'AJuntament l'acte de l'Hoeme1a una rruca l t.S re1ac1ons a.e! ministre, però els seus companys de bin el conhort necessarL
menatge a la vellesa. del Mariner.
pr~1Ut!1Jt ae J.a uambra amo Jes torminoria li bo impedeixen. Darreres
D'acord amb les bases del JuEls bomenatjatJ als quals se'ls
ces del o io~.: KoveruamemaJ.. Despres tetnpt.a.ti ves del compacte congloml!de c1uc cucs, L:na!Ja~meta torma un rat dretista. A la. fi, triomf de Por- rat Mixt avul. primer dc gener, és assigna. una pensió de 365 pessetes
considerat dia completament festiu anuals són tres de Tarragona, dos
nou üovern. ®n muu.5tres d'eu, tres tela. Govern de fi d'any:
tancats els establi- de Calafell, tres de Cambrils 1 set
dels caps del oiat:. uon MeJ.qwades
Presidència i Governació, Portela i romandran
uu n<~o v.JIKUL ..apart.ar·W dt: les seves Valladares; Estat, Urzàiz; Guerra, ments del comerç en general.
de Torredembarra.
a.ct1ntats proJ.~IOllW. El llamant Molera; Marina, Azarola; Justfcia,
A més dels discursos que es proLa conferència que havia de
go.:.tJllltl. es aqutb\. t're~ndencm 1 .Fi- Treball 1 Sanitat, Becerra; Hisenda, donar al Centre de Lectura, l'iHustre nunctaren, el cor tarragon1 «L'ànua.nces, cuap.-¡.~ruH.a; ~Lat, Lerroux
Guerra, ldJ tc.ouJes; Marll.:;.a, Rahola;
J l.lStlCh\ 1 l'reba11. ~a.mon; Agncultura. lllàU.::.Lna 1 t;omerç, Martinez
de Vel ....;,(;(); .a.tlStrucciO Publica, tt.ocbu, Obres Publiqut:!S i COmwncaClOUS, LU;;Ia, uoveruaCJò, de Pablo
Bianco. Ei senyt"' Poneu~o Vo.Jladares,
que nav1a aconsellat BJ. President de
VIDUA DE LLORACH
1 Ke}Jub.Jca la. formac1ó d'un gablHa
mort
després d'haver rebut els Sants Sagraments
la Benedicció
ne~ centre, ... urt Uel Pooer. Contmua
en ell è1 ~art.lt agrari, representat
Apostòlica
per la persona 11e1 seu oa.p, amb LOt
i que
es deroga el traspa.s de ser~
veu d'Obres Pu.ouque.s 1et a Ja Gene. abt.at.. El bloc queda reforçat per
Els qui la ploren: fill Ramon, nora Maria Madur ell, néet Robert
l'entrada de ta Lliga Regionalista. al
i família tota en assabentar a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèrdua,
Gaomet governant.
els preguen que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir
En els pr unt:.~. .. <11es doc tu ore quela la casa mortuòria, carrer Menéndez Pelayo, núm. 1 73, demà, dijous,
com d'extraordmanament Insòlit
dia 2, a les onze del matí per ac om panyar el cadàver a r església parro<;ommou Jes esferes polltiques. De
l'estranger s 'ha rebut una greu dequial dels Josepets i després al cementiri de Les Corts.
m:mcta. Un d1vendres, a Jes nou de
N o es convid a p articu larment
la nit, el cap del Govern, a. través
de la seva secretaria pollt.ica, lliura
'Us lnfonnadors un ::~ nota que cons-

.,~

COMARQUES
*

,

TARRAGONA

REUS

-- COLOMA BLANCH I SOLE
A . C . S.

I

Les mes b on iques
,
" .
Les mes econom1ques

GR .A NDIOSA
EXPOSICI O
p R E

u s

u

N I

e s
,

Ronda de Sant Pere, num. 8

cora» canta. «Els xiquets de Valls»
en obsequi dels vellets mariners.
- Aquest libel retolat amb el
n . de «La Cruz.» traient-se la careta per una vegada i evidenciant el
seu cinisme cretf, va divertir-se el
~"l dels innocents i jugà. una broma
pesada als empresonats de la presó
de Tarragona. A l'efecte inseria ta
noticia que el COnseller gestor de
Cultura de la Generalitat havia acorcL:.t destinar 60.000 pessetes per la
restauració del Pretori d'August 1
que els presos serien traslladats im·
mediatament a. Reus.
Aquesta gràcia, la intenció de la
qual és de Miura, retrata. abastament e1 rabiós odi d'aquests carttatlus deL~ebles de Sant Ignasi de Loyola.
- Ha aparegut infamada una de
les plaques retoladores de la. Rambla. de Pau Iglésias.
Hom creu que podia ésser que els
indi vidus de filiació carlista. monàrquica 1 cedista, als quals es confià l'ordre de la ciutat amb Acció
Ciutadana, podrien dir alguna cosa.
-Els lladres, durant aquests dies,
tornen a fer-ne de les seves. Darrerament ban entrat al mas de Frederic Lowe, el qual gairebé deixaren
desembrassat.

MORA D'EBRE
Ha celebrat Junta general ordinària la Joventut Republicana f<'ederal.
Han estat elegits per a ocupar els
càrrecs de govern els següents socis:
President, Francesc Miró; vice-president, Joan Bonet; secretari, Francesc Messeguer; vice-secretari, Antoni Falcó; tresorer, Eugeni Crescenu;
comptador, Uuis Falcó; vooals, Jo:.l.n
Mir i Baptista Sastre. Pel Comitè
polltic, Jaume Solé, Antoni Glménez,
Antoni Gironès, Simó Roig 1 Francesc Giménez. Comissió de Cultura,
Ra.tnlr Ciuraneta, Josep Inglès Ricard Giménez. Comissió Artistlca. 1
d'Espectacles, Josep Ardevol, Eugeni
Crescenti 1 Angel Messegue1.
-Els dies de Nadal, constltul un
èxit, al «Teatre Guimerà:t, l'estrena
de la peHicula eUna nocbe de amor».
Per als dies 1 1 6 de gener hi na
anunciades cPasa.porte a la Camat 1
«La última cita», respectivament.
-Ht:m de fer evtnent al s¿nyor alcalde-gestor, que quan un ciutadà
vagi a. sollicltar la. inclussió a les
llistes del cens, no U pregunti sl pot
confiar del seu vot 1, segons la res·
posta, l'inclogui o no.
Ja sabem que fóra molt demanar
l'exigir decència politica a certs senyors, però almenys que tinguin un
xic de discreció. Malgrat tot, però,
tots els seus esforços seran lnútUs
per a. evitar la nostra victòria.
-En el partit de futbol corresponent a la Lliga de Catalunya, de segona Dlvisló, segon grup, jugat el
passat diumenge al camp local entre
el propietari del terreny l el Tàrrega S. C., el resultat fou de 2 a O a
favor del C. D. Mora d'Ebre, el qual
Jugà. millor que el seu adversari t dominà durant tot el partit.

UbrB_
r .üatalà .(jonscient:, el teu· diari

EL MASNOU

edifici destinat a la COmissaria d'Obres Públiques. Les proposicions
PELS PRESOS l EXILIATS ;¡ EL • h>uran de presentar-se a la Comisi
CENTRE D' ESQUERRA R.EPUBLl-¡ sana de la Generalitat dintre el
CANA CONTINUA TANCAT
termlru de VUlt dies.
Amb lU1 entusiasme fornudable .tes
passades festes les dones catalanistes d'Esquerra del Masnou varen
o~ga.nltzar un:. subscripció destlntt.~
da a l:s festes de Nadal dels preoos
1 eXIliats pels fets del 6 d'octubre.
L'èxit assolit fou gran com bo demostra el fet que entre 250 dones
es var.::n recollir 237' 95 pessetes, recollides la major part entre dones
Excursió per als dies •· 6 I 8
t.rebaUadores que es treien del mende gener, organitzada per l'A·
teneu Republicà de Gràcia,
jar diari els 25 o so cèntims amb
qué vollen contribuir a la subscnpMontmany, 3• 1 36
Cló, i aquests donatius modestos sòn
ITliiERARI
e: que demostren clarament allò que
Barcelona-osca
e.1. poble vol, i el que el poble desitja.
Els cabals recollits es varen repartir
Dia •· - SOrtida dt. davant t'i
d "' la manera següent:
nootre estatge, a les 3 de
Torrons, fuet deJ Masnou 1
la tal'da. Sopar 1 pernoct'lr
1 vi d'Alella, per al Presia Osca.
dent Companys, Pérez
\)SC"-· Pamplona
Farràs. Venturr. Gassol i
Dia 5. - Sortida al mau d'Os-altres consellers presos
ca. Directe fins a Pamplopesset,s ... . . ... ... ... ... 120'15
A la subscripció pro presos
na. Estada a Pamplona fins
de LA HUMANITAT .. ,
75'al mati del dia 6,
A la subScripció pro exiliats
Pamptona~ Oslli.-Barcelona
de «La Rambla» , .. . .. ...
42'80
Dia 6. - Sortida al mati ae
Total ptes ... ...
Pamplona. Directe fins a OsDavant el resultat assolit les dreca, Visita tombes Galàn 1
tes ja tremolen en pensar només
Garcia Hernàndez, en les
que s'acosten unes eleccions.
quals dipositarà l'Ateneu
-continua tancat el Centre Catauna corona en nom del seu
lanista d'Esquerr~ malgrat que en
eL escorc..Hs fets despres del 6 d'ocsoci fundador 1 President a~
tubre no s'hi va trobar cap docunorart, Eh Lluis Compan ¡:,
ment delictiu Di arma de cap mena.
Dinar. Sortida d 'OSca a les
A les portes del Centre Catalanista
3 de la tarda, directe fins a
a 'Es<s -.::rra l'autoritat milil.ar no hi
Barcelona..
va posar cap segell. Les claus les té
Butaca : u pessetes
e~ secrctr.rt de l'Ajuntament. senyor
Seient supletori; 47 pessetes
Bernacbo, i les dretes de la gestora
mumdpal far;. tots els possibles per~
què el Centre romangui clausurat.
INSCRIPCIONSo A l'estar.,¡e
EH el moment oportu caldr8. tenir
de t'Ateneu, carl" dia, de 8 a !:j
en comp~~ aquesta manera de prodel Vt!Spre. La. inscripció quecedir.
darà tancada el die. 31 dei m~
-Malgrat ter més d'Wl any que
que som.
dura la subscripció pro exiliats del
~ .snou, tots e1.s habitants catalanistes d 'esquerra segueixen contribuint-hi amb el major entusiasme.
A.J.a ja nomes quedo:~. a l'exili Pere
.:Stape, .ol qual amb motiu de les
festes de Nadal ~ Any Nou nom 11
ha tramès un present en metàWc,
a més de la mesada normaL Li desitgem un prompte retorn.

PAMPLONA
OSCA

"23m

Ultima Hora

LLEIDA
Lleida, 31. -- E,<¡( • anunciada per

a la propara setmana l'aparició del

setmanari «L'Ideal», òrgan de l'Esquerra Republicana de CatalWlya
a les comarques lleidatanes.
-El senyor Vallès i Pujats, na
tramèJ una invitació a la premsa
per tal d'assistir a l'explicació del
pla general d'Obres Publiques que
es donarà. el proper diwnenge a les
deu del mati a la qual a s.sisti~
1an revresentaclons de tota la prem.,~ comarcal.
-Ha estat assistida a la. Casa de
Socors la nene de dotze anys Teresa TeixiDa, que havia caigut a
terra i s\:casionà un fort traumatisme al braç dret.
-El Butllet1 Oficial de la Gene-.
ralltat corresponent al dia 29 de
desembre. ba obert un concurs als
propietaris per a l'arrendament d'un

L'acomiadament
de l'any 1935
Ela barcelonina: s'han llançat al car..
rer per tal d 'acomiadar l'any vell 1 per
a rebre l'any 1936. L'animacló a ld
Rambles 1 al ParaBel ha estat grandio-sa. Els automòbils feten una renglera

inacabable. Ela balls populars estlgue;
ren concorregudfS&ima Itns a altes bore
de la mat.lnada .. Els «Reveillons:t s'haB

celebrat arreu amb molt d'ent.ualasme.
Als nostres tallera l'an9 nou ha rebut
els honors del C8J!I. Lea tynotlps ban ~et
un sllencl en el moment del uuspàa. P
company ba dlt unes breus t senziUel

de recor<1 per aiJ
qut no poden estar al costat delS eeUJo

paraules d'esperança 1

1 s'ha donat UD VLsca catalunYa 1 Va<S

la RepúbUca.
ImmediAtament ee dc.nA come.nçaune!lJ
a tes tuqUes de l'any 1936, portau~ w
al cor el desig d'un a.DJ més ventu.r{:&~·
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CAMPIONAT D'ESPANYA
.cROS~ CICLO·PEDEST~~
El partit de futbol entre les .sereccions 1DE
Avm arr1barà el camp1o
de Barcelona de Sevilla
de cross, Fermí Apalategui
AVUI A SEVILLA

Iborra
L'ambient esportl\t concentra la
Hi van CO m a suplents
AVUl es juga a Be vi lla eI partlt
.
' seva atenció a la cursa que s'anu.a·
~t.re les se:ecc1on3 de les ciutats de Rafa. Ed.el.mlrO 1 'lorredeflot, i elS cia per al vinent dl'.!menge orgamtB&rcelona 1 Sevtlta, revenja del que acompanya el directm doctor Perpl- zad.a pec cEl Mund.. Deporhvo». V&ea va Jugar a la nostra ciutat aJ nyt., junt amb Trabal, que hi va ritablement, el campi.onat d'Esp!lcamp de Les eort.a 1 del qual sort! com a curador, 1 el selecClonad\lc, nya de Crass c1cle-pedest.re, Gran
1\l&DJactora .a selecció de Barcelo- azruc nostre 1 company, Josep Tor- Pr~ cavttol-Bocazao, ba guanyu
na. per 2 a o.
rents
aq Jesta expectació, per tractar~ ne
Al nat.uraJ m~rès que ja desvetNo. sabem el rendiment que dona.. l'especi.alit.at més emocionant t esò pectacul•r <lei clcliame, amb tot 1
U& en s1 aquest partit;. pel fet del! rà l'equip format per Torren ts' per ésser-ho
totes les que es practiquen
desigl dela aevu:a.n.s de sortir-ne gua- U! direm que &1 nostre concepte · damunt el democrMic cavallet d'J...
nJadora. cal a.teg¡r et que pugw. on- Barcelona. es presentarà demà a Se-- cer. Aq\lí'St interès 'ï.a estat compr~
¡inar-se e• el sen Ut. d 'orLentactó so- ¡ v1ll& amb una magn1!tca se¡ecc1ó. vat ~ 1~ converses en totes les
bre la forma d 'ambdues c!utats 1 les 1 Josep Torrent3 ba tingut, com ja es penyes esportl~es! a1x1 com per '"conjuntel dels dos cluos ! habitual en ell un gra.... encert a es- quantitat de pubhc que asslstetx ah
possl bllit.a•...
1
'
•
~>.ntrenaments per les dreceres 1 viamés tmpor.tant.a de SeVilla. 1 els dos collir els jugadors 1 en -tt. manera ~ ~ ranys del Funicular de Vallvidrera.
més &lgmhcats de Barcelona en
ooblar-los, cer~ant una molt posslbJe per la carcns. de Sant Pere Màrtir 1
res al tocnetg de Lllga que s'està Ju- t ràpida compenetraCló per la ma- els recons cie la Font de, Lleó 1 ;s
sorrenca Riera Blanra. 1, molt par1 ant actualment 1 que ha aconse- nera com han estat coHocat.s.
awt aquest au,y una emociO que fillS 1 Volem reJ.Citar-lo. aL>ans de cete- ticularnen~ a le~ eS\:alcs del recinte
ara no conetxiem.
I brar.-se el pa.rtlt• perquè el resultat el::.
de Mp~tjuïc, els quals llocs obliguen
.
mc:1stes a fer la més extraordtUn cop com.proyada la lndispont- . que aquest equip obUngut en el ter- nària exposició de forces i de V()o.
Dllita.t d ' €seo.à, que segueix lesionat, re.n.y ja no esta a 1& seva mA. Els luntat.
t la de Ptrea. que es ressent de !a jugt!.dors ..enen !& paraula..
I La llista d 'Inscrits registra actual·
aeva les.ó ea una cama, agreujada 1 A1ls1stl.t'& al partit. el se:eccionador ment cinquanta-sis noms, entre eJs
per l'es!Grç fet en el. partit de dlu· nacional. cloctor Garcia Salazar, el quals figuren els més destacats do!
menge pas:.al. contra. l'Atléuc cte qual na. manifestat que un cop vtst totes Jes categories. Per tant, és r.e•
tult ,
•·
·
gur que nquesta cusa assolirà Wt
Madrkl, 1eqwp ba quedat oonsU
1 encontre dirà 1 tilb.ma parau.& ~ formldal,le èxit en relació &mb Ja
Oellnltivament do la següent forma: bre la seleccló nacional que ba do q-Jalltat dels participants.
jugar contra Alemanya.
L'esmentada llista d'lnscripctó seMARTORELL
Aquest t, t farà que els nostres, t rà clOGa demà. a les vult del vespre,
els d'allà dalt tambè, b.1 poslD. tot 1 després d 'aquesta hora no s'adZABAW • ARESO
l'Interès a quedar bé. No dubtem. metrà cap més loscrlpció.
ARGEAU · IJOLE • L.ECUONA
doncs que de tot aiiJ en sortir& un 1 La sortida d~ c::uTedors esta\ n'
,
xadJl per a les onze del mau del
VANTOWtA ·COSTA · RA!CH
bell partit, ple de bOn joc 1 à e~ cttumenge, 1 oom creu que els coro.FERNANDEZ-BOSC!l
cdó.
redt..rs ta.rdè1ran a arribar a la meta ~ més d'una hora , per la qu d
cos1. a la una dr Jp ta r1a es podrà
donar pt:r s.cabada la prova.
BICIC~ETES
Per tal d ~ concretar tot el que es
refereix ol controlatge aquest ma;;t.
a dos quarts <k d')tze, tindrè. lloc
una rPunió de prestdenU" d·entltats
I ECONOMIQUES
ctcltstes a la reda..:ció de cEl Mundo
Deportlvo», Dlputaclc\, 338.
Ro .... UJtalunya, Iu 9 • Tl. 70641 • Aribau, I 09 · Barcelona
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lo potencialitat de compra
1 producció, els mètodes de
fabricació i l'experiència
tècnica de Philips, la lòbrlco
de radi mes gran del mon,
donen a cada receptOf Philips
una plus...,òlua incontesloble.
Aquesta plus....àluo "Element
Invisible" simbolitza I per

oquesto morco, gorontitza,
o un preu Igual, un suplement
de qualitat I per lo lant, una
seguretat de servei per uno
llarga duració.

.4.

El Campionat de «Catch as Catch can»

NO ES VERITAT QUE VOL·
Divendres, el basc Gardiazàbal contra GUES COBRAR UN XEC DE
el rus Zikov i presentació del turc Yousuff
150.000 PESSETES
L'atlció espêrava ansiosament que
l'únic representant d 'Espanya en ~1
campionat mundial de «Catch-ascatch-ca.u:t, que amb tant d'èxit es
desenrotlla a! Gran Prlce del carrer
de Casanova, s'eurront.és a un adverse que :ugxnfiqu! per a ell una veri·
table prova de roc.
Pau uardiazàbal. més conegut interna.cionalment pel nom de «Tarzan
basc», a causa del seu impressionant
ttstc baJ'onhoJ., tindrà. dh·-endres vinent.. ml combat veritablement perlUós. En quaranta minuts, sense descans. &'enfrontar& eo el mau de
tons. amb ei Q.Ui es va perfilant com
un dels mes formidables ccatchers~
de l'actual campionat mundial, amb
el campiò rus Marttn Zlkoff.
L'csLU 1um que posseelX .el repreaentant del& SOvtets 1 la. seva Locltnac1ó constant a auafar els seus ad·
Tf 1"88.ria amb qua.lse:vol recurs d.e
rin&. que lA majorla de les vegades
traspassa ell llmits del reglament de
Oatcb, cGnst.~ueU l'ObStacle mes pelWOs que tindn\ per endavant el
nostre compa.t.nota, el fort t valent
lluitador basc l ardiazàba.l.. Es molta
eosa Ja que l'afició espanyola espera
d'aquest Jove 1 apoHtni catcner base.
Però és molta més encara la. que ba

de donar de sl sobre el ring aquest
gladiador per a mantenir el prestigi
que ha ndqulrit en els seus primers
encontres. La seva escola es de tecnlca t de joventut. Val a dir de re-sistèncta. Però l'advennr1 que ha. de
tenir divendres. s'aixeca com una
amenaça capaç d'enderrocar·lo de
l'envejable lloc en qué es troba collocat per la seva. valentia, cavaller~
sttat esportiva 1 el seu gran desig de
triomfar 1 conquistar així un nou
lloc d'honor en t'esport espanyol
Si tda lera russa» entra al rin.¡ de
l'estadi del carrer de Casanova, divendre& vinent, d1sposat a lluitar nc>
blement 1 amb netedat esportJ.ve.. no
bl ha dubte que el «Tarzan basca sabrà compllr amb ei seu deure. Però
ja és ben cone¡uda la conducta pr~
tessional del catcller rus 1 t.ot. ra
preveure que el ¡ran matx del divendres., esperat amb veritable ansietat
pels aficionats al \1rll esport del
Catcb.. es veurà desequilibrat en 1es
seves acetona per la incorrecta ma.nera de i!wta.r de l'un contra la netedat d'estil 1 cavallerositat de l'al·

I

I EPMASE?
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EPMASE?

Les grans proves de l'atletisme català

Josep Herm\ndez 1 Eseudero mant~
testà al Jutjat n.o 4 que no és veritat
que \Ol:ués cobrar el xec de 150.000
pessete!, que no era. seu, en un Banc
d'aquesta ciutat. El detingut dlgué
que tenia el xec només perquè U havia estat l:turat com a pagament
d'Unes quantitats que se 11 devien.
El Jutjat, però, va dictar contra el
detingut, aute de processament i
presó.

DOS ALS QUALS El XAMPANY
ELS PUJA AL CAP

"RECEPTOOO" PHILIPS

Al Tribunal d'Ur¡ència compare..
gueren ela súbdits nordamertcans
Fred Alexander I Alberoon 1 Llonard
S. Wllliams, ela quala el dia 37 de

Totes les ond81. Mando avión.
Corrent alterno,
Pies. 835.
Totes les corrents,
Ptes. 850.

novembre

darrer

begueren

unes

quantes ampolles de xampany 1 e.s
negaren a pagar-Iea. En é5Sel detinguts insultaren els ¡uàrdles l sembla

que arribaren a a¡redir-los.
Els acusats manifestaren que no ea
recordav~n de res de tot el que havl&

*

:tt!.

rea-l

JUGARAN A LES CORTS EL
BARCELONA I l'ARENES

UNA SENYORA QUE VA A
MISSA AMB DEU MIL PESSETES Al MONEDER

=!
:S

I

contra

car•

F·

per
¡..

B"lb
1

ao

e • B arcelona

A. J~"aJ àe, ü.arcetooa, Con1~JI

de ....c.-t ... 331

E=ti despatT.íl el ta
~ut:la~.Fc ~r a aquesL partit dt>
Lltgu...... d~l IJtòx.•m diumenge a
Les . ;w. t.s, pel '\ presenciar t:l
quna (·Ja aocls del Barcelona
tH•. r-oUJ dc IJrt:;~ntar el rebJt
dt 1 prUner trtm~stre 0 anull

deJ W::Sç

L..C.s oucwcs per al
dt"s:,..u, de rei.J.Jt-. " taqulllatge

(>lit.lran obertes cadn dta. de 1\J.
a w . a I dc 'a » llevat d'a'IU)
rttmf'ncs. que solament es d~
patxw-.\.
maU

_;

Excursió

al .Port de la
Bonà1gua

Un home mort pel tren

d'EsEsqul (Jiub Barcelonè!, <Secotó
Prop dei camp de la Bóta un tren
PGrts do Muntanya del Club que procedia de Badalona a¡afà un
~untanyeoc Barcelonès) ens comu. ~ome de 70 anys l e1 detU. mort a
mca q_u~ :J"estau acaban les places
El cadàver no ha eota~ !dendls porub.ea P al segon autocar.
El dJjou.s din 2 de gener pròxim de
8 a Q I de 10 a 12 del vespre. semn
fac!llltt.dPS tes contrasenyes correspo.

[¡'l¡":!i.

ue~.ota..

a l'est.'!.lge AOCia1.

Per a 'etalls dirigiu-vos al Olub,
Plaça Macli. 3, primer.

p

dral.
11'-:

Senyals horarla de la

Aquell famós setmanari
«Presente»

Al Jutjat de guàrdia oban rebut
dues denúncies contra el ..tmanart
•.Presente», motivades: per 1DJW1es a
t:'EMI
iOn un PtOUI&I OllntltiC !autoritat en ela numeroo del 31
Rl8U HòkU I Mit ACI ONS I!
d'octubre 29 è3 novembre darrers
Les dueo denúncies seran tramita-

LES

des Pl'l Tribunal d'Or¡~nci.a.

Toles les ondes. la supremacia
absolulo en rodi.
Corrent alterna.
Ptes. 1.125.

draL-&lrve! Meteoro!Ogle de la c ..
Prorrama per a a\'Ui, dlmecrea
neraUtat de Catalunya.
12'-: Obertura, senyals oorarl.a 1
21'05: <l)etmana Còmlcat, RevlB· música variada en diScos.
t.&. festiva, en vers. en castellà, es14'-: Jazz.
crita 1 recitada pel popular autor
15'-: F'! de l'Emissió.
1 actor Joaquim Montero. Program~ de discos variats.
19'-: Obertura, senyals horarla I
22'05: «La Paraula». Emissió de música variada en dlscoa.
lea deu 1 cinc del vespre, Dlrecta21'-: Notlcles locala I Servei M&:nent des de Madrid. Informació getoorolOglc.
neral
21'15: Radiació de la Seiecoló do;
22'20: Programa de dlscos selectes.
dl Duo de la Africana»,
22'30: Activltats.-RAdla. - uao.
33'15: Notlcleo de Premsa deo do
uta de vida catalan&».
24'-: «l> Parauial, Emlasló de Madrid.
22'30: Jazz.
les dot.e de la ni~ Darreres ln!ormaclons.
23: F'l de l'Emis.Sió.

Al districte segon

ca-

EL PROCES CONTRAESETLIVPILEt· /~~:;aut.~~~e~,:=~/lgl· do la L'ACTE D'ESQUERRA REPU·
RIOOISTA ANGEL
~llGDIA
12'-: Senyals horarla de la
dral - Secctó FemenJ.Da,. - Míaaica BLICANA AL LOCAL D'ACTUA·
selecta en diScos.
CIO VALENCIANISTA
I 12'30: cPiat dei diu, del Reatau-

a

e

TARDA

n.:;

El DIA 6 LA XVII JEAN
BOUIN DE CURSA A PEU

"LA CLAU DEL MON"

Toles les ondes. Escalo d'esta·
clons i sintonia òptica.
Corrent alterna,
Ptes. 995
f Oies les corrents,
Pfes. 1.()2.5

18'-: Programa de dlscoe.
18'-: Orquestra de RADIO BARsucceR Sembla, però, que es comCELONA.
provà que destaparen vuit ampolles
18'45: «Concert Nadalenc, a carreo
de xampany 1 cinc de ¡inebra.
do i'«Dr!eó Gervastene~. Director
El flscal en les seves co.nclu.slons
Emissió R:'lrlio Barcelona r..estre Ernest Cenera.
demanà per als des processats la pe.
c a de dos anys, onze mesos l cinc
UNIO JtADIO, S. A.
19'30: «La Paraula.. Emlasló de
dies de presó per l'atemptat ¡ clno
--dos quarts de vuU de la tards. In·
dtales1. d'arrest per una !alta acclden!ormacló generaL - Continuació del
l'BOGBAIIIA PER A AVUI,
Concert.
L:!. de!e!lM, a càrree de don SanDIMECRES
20'-: Transmtsst6 dea de HollJtlago Gubern, modlllca les seves con!'11: Primera edlcló do eLa P&cluswns 1 Ya demaner una multa per rau.W. Dtart radiat de RADIO BAR-- Wnod Sar Danclllg. Ballables per
l'Orquestra Demon'• Jazz.
a cada un dels dos processats, aHe- CELONA. - Discos.
gant Q~e estaven beguts.
1 8"20 : Segona eQició d.e «La Pa.nur
NIT
'f:l~unaJ. finalment, va condem- · la». Diari radiat de RADIO BAR.C.E.
dos triesos~ P~~ a la Pt,:na de LONA. EdJ.ció dedicada a tes comar21'-: Senyals horaris de la Cat&.
setes de m 1
darrest 1 2W pes- ques catalanes.
V' - : Senyals ho ram de la Cat&-

El primer lloc do la lllsta d'Inscripció resta reservat aJ detent.or del
t.:amp1onat de Catalunya de rous
Jean Bollin do l'any PIW!lt. Jeroni
Joan.
Davant el prec que s'ha dlr1g1t
als ocgamtzadors de celebrar aquesta tradicional prova en aJLra data
de .1'anunc1ada. aquesLS es veuen eu
la 101PQSS1bthtat de fer-se reSSO d'aIndubtablement entre les proves quest prec, pec e(ectuar-se el dia
cli'l&siquca 1 trAdicionals, cap no gau- 5 de 1'eement.at mea una altra comdeix del prestigi de la Jean Bouln. petició espurt1va, la meta ct·arrlbaoa.
la qual or1amt.u. aquest any el uu- óe la qual serà slt,'lda al mateix
tre d'Espona Aire Lliure, sota ta lloc de la XV 11 J ean Boum,
patrocinoció del rotatiu «L'Instant»,
Les lnscripcjons han de duigir-se
i que es celebrara en la seva disse- a l·estatge de l'entitat organitzador<.,
tena. edietó el dia 6 de gener vinent, Francesc Layret., 91, Cafè Comtat. 1
Seguint d
al maU, sobre el clàssic recorregut a Ja Federació Catalana d' Atlettsme. s'ha oftciator rels del JutJat nlilll. 13
a a Generalitat de cadels an:ys antenors.
Sant Honorat. 7.
talunya. p r tal que retin¡ut la
La importància d'aquest Campiole¡;ai
del
sou
que correspou, cof:'!
nat d . I<'ons. és reconeguda per tots
A 1
empleat lnterl, al periodista Angel
els atletes catalans que com cada
memòria
de
Joan
Estlvill. sobre el Qual recau una .fianany s'apresten 1 preparen a consGam per
ciència per a llur mlllor rendlment.
ça de 5.000 PfSSetes per tal do
El fet de participar en aquesta
~~~~proces quo se u seguelx.
prova atletes d'altres regions, com
de la
~---ea lnJTúriles,r•
a lnstancles
tl campió d·Aragó, Alexandre Pé,
\A.lUI ...... ny¡a
e e unlca.
rez. 1 el campió de cast.ella, Macari
L esment:lt pertodïsta va escriure
"cneses, augmentarA. en molt la seva
~~:~~nys~ ~tele en el qual de.
espec acularltat.. més encara sl t,e..
tats en el ri!¡¡lm ~tr"" lrregularlnim rn compte que els nostres cam·
ptons s·~uran d'emprar a fons sl
El pròx!.fu d1L!uns serl
sfnyoretes telefonistes, ilb~~afea1~
volen reenor en llurs propòsits que la m2lDÒria dc Joan G
pe~uada ~.~.motivar la querella do 1a Comel Utol de vencedor no surU de la. dor 1 l--esioent. bo
amper, unda·
DOSL• a l.4..:Lrd., uonada la gran forma l F. c. Barce'o a.. ~:" que fou del
dels esmcnt.ats complons forans, e1s se celebrarà. al
dnquest motiu
quals tindran com a dlgnes contrln- un
camp e Les Corts
cants per l'obtenció del primer Hoc nes parut entre el Barcelona. t Are~A
nostres Jeroni Joan, Andreu. Bor- t cOtlSlgnem l'encert . h
,a.::~,
c.
el 3
l.lUe an tingut
Pel que es refereix a ià compettorg.a nltzadors d'invitar l'Arenes
ció dels nròflts 1 debutants cal rt>- '
~ebJM:fó d'aquest partit,
mnrcar l'entusu\smc amb què és aeo- la C
;e a e , ,'&ctunl campió de
llida aquesta prova entusiasme que
, · .l a.sca 1 1 ilnlc Club que pares veurà traduït e~ una lluita for- I ~ipa a la LJtga que ha sumat tanmido.ble pr-ls pnmers llocs. per ta fin 1ctorles oom partits ha jugat
Mentre la l!eDyora Rooa Melo ¡
qual rall!a es (a molt diiicU pred.lr 1 s a · 4 dJ..ta
estava olot missa a l'església
el quJ .acrà el \."enced.or d"ac:¡uestes
Anunciem aquest eSdeveniment Sanz
de Santa Anna, U tou sa;tret el mocategories.
amb el corop.rorni3 de parlar·ne més neder, en d Qual hi porta va jolea per
extensament en pr.)ximes edldons.
valor do 10.000 llOSSetes.

Athlètic d

RAD I O

"NAUTILUS" I'HIUPS

LUBRES RATLL~TS "' DAURATS .. RELLEUS • MOS•
'l'RAKJS .. IMPREMTA • PAPEilEBIA .. OBlECTU
D'ESCRIPTORI

COSME

Cat&-

rant Tlvoll. - Continuació dol proAmb un ple a vessar, va tenir lloc
¡rama de discOS.
dissabte passa~ al local ci'«Actuacló
12'40: cCocktall del dial, de Pere Valencianlata d'Esquerra.., un mlChtcote. - Continuació dol Preara- tlng d'EsQuerra RepubUcana,
primer
ma de dlacal.
deia acte.s que ea proposen portar
• te~ en les diversos borrladeo
SOBRETAULA
del districte lL
13'-: Senyals borari>. - cCoctPresidi el conseller de l'AjuntataU d'avlus, del Reataurant B......,. ment popular VIcenç Bernadea 1
rte Tivol1-Pro¡rama de d..1.soo8 va- inicià ela parlaments el coneg~ p~
riats.
pegandlsta valencià Bernat Espat=
13'10: Cotltzaclonl dol Bors! del el qUal condemnà la politica de desmaU. - Continuació del programa afecto a la República que ba seguit
de discos.
Lerroux des del ¡avern, cercant l'a·
13'20: .Intormact6 Teatral I Car- llança d'aquella mate1x01 elements
tellera. - ConUnuac16 del programa contra e.ta quals anys endarrera in·
c1e discOB.
citava a les masses a actuar amb
13'30: Cartellera de Cinemes. tota vtol~ncia. Protestà vivament de
Con~uació del P~rama de discos. l'intent de voler treure ala tntant.a
13 óS: Critica d estrenea de Ctne- pobres deia edi.ftcts que foren pn>
mes. per J. Cuesta Ridaura. (Even- . pletat deia Jesuïtes I acabà Incitant
tuall.
a la unió de toteo les forces d'eal''-: cOJuen els periOdlcs, a cU.. querra per a ter triomfar el prorec d'Eduard Girbal Jaume. - cBut- grama que IJuia Companys., llegia
llet! Ollcial de la Generalitat do C... des del balcó de la GeneraUtat.
:.atunyu. Sumari del número PllbU·
A continuació Jaume Garcia 1
MUSi.e:all..
Rossic. dlssertà sobre la transcen·
cat avui. - Actualitats Teatral! 1 dèncla del moment actual 1 el sa14'30 : cEl !el del diu, per Joan cnfu:l deia homes dirigents del parAtavedra. - Continuació de loa Ao- tlt, avui allunyats de nosaltres,
tualltata.
però al voltant dels quala bem do
1~'-: Sessió RadlobenM.c&. Db- sent!r-nos més unlts que mai.
COl escollits.
Jaume carboneU i Vtdal, fustigA
15'15: eLa Paraulu. Emlasló d'un vloi<ntament l'obra que ban realltza~
quart de quatre de la tarda. Di.rec- les dretes en matèria de .finance1
tament des de Madrid. lnlonnació lliurant la República només ab
de Madrid 1 eoneral.
lnt.eresoos de l'alta. banca t de la
15'25: Dtrectament des c1e ta ~ classe poderosa amb escamt deLs
dacci6 de ca Paraula., a BarcelonL interessos de la produccJ.ó 1 de la
Informació local. - Contlnuadó do ciasso menesterosa.
la Sealó Radlobenêflca.
Josep Balxera.s, !éu un estudi del
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EPMASE?

EPMASE?

naclonaUsme en els seua diferents I
aspectes ¡ que Catalunya ba d'a.oar lligat amb el sent.tt obrerista.
Féu un càlld elogi dola sentiments Jornadea adversea que no cleturaru
altruistes que mouen 1... Joven- tampoc ol seu cam1 vero l'emane!tuta 1 adYoc& perquè en la propera pac10.
l'Ulla electoral es IX"! tot l'entuslasmo que calgui per tal de dem""'
Clogué els parlameot.s VIcenç Bertrar a la reacció com és viu en el nades, l digué que fina ara valen~
cor del nostre poble el sentiment ea de tots ela mltjall3 aotlcOilltl·
nacionalista 1 porti la recuperació tuc1ouats no se'ns na pennes parlar
l nl tan aola do!ensar-nC>S de leo
dels drets de què se'lll ba privat.
El diputat al Parlament de Catao- Pcusactona que es pretenia fer·noa.
lunya, Joan B. Soler I Bnl, féu un Però ara els homes d'Esquerra et
paneglrtc dels ideals que mouen els presenten omb al cap beu alt da..
homes d'Esquerra Republicana 1 at.. vant del poble I d'acusats s'erigeixt com a la hlstòrla h1 bagué Fray xen en acusadors. La llista sari.
Luls de Leon, que va poder dir un l!arga 1 sl bé Ja han calgut embol·
dia: «Deciamos ayer.. .J també nos- callats pel rem, els «stro.perlos» sealtres tindrem el nostre Lluis que ran encara nombrosos. Els nostres
aviat podrà dir: •Continuem la !el· homes no guardarien cap rancor !1
na d'ablr... l Ela postulats d'Esquer- tot s'hagués limitat a persecuciona
ra Republicana. segueixen i són tan personals. però és que a més han
vius com en el moment que h1 es- destruït Catalunya 1 la República
tampà la seva signatura Francesc I això el poble no els hi pot perraa.cià l per aLxO la yjctòria que ens t!.onar. Al crit de Catalunya 1 Lll·
espera, permetrà que Catalunya con..
bertat. anem a llençar-nos a Iea
tinui el seu gloriós camL
Jaume Miratvilles, féu un resum .,ròxtmes eleccions que amb el trtomt
històric dels grans moviments P<>- de Jes esquerres seran la recuperapuiars que es registren en la blJ.. ció deia nootre.. Ideals.
t.ona de Catalunya, per a sl¡n1ftcar
Tots ela oradora foren ovaclonata
que sempre s'ha mantingut ftdel a.L1 en aro.bar 1 molt sovint interromseus postulats de mlllora SOCial 1 puts pe1.s aplaudiment~ en el cura
per a a.txò. ha ha¡ut de t.opa.r sovint dels parlaments.
amb l'esperit retardat de la gent
que governa des de Madrtd. En
En dlverscs botl'riades dtl dlsLrlcte
aquesta tca.ject.òria e1 mou Cata- segon se celebrara_n netes aimlla.rs
lunya 1 per bé que ara les esquer· que cu.lmlna.ran amb un de tlna1
res guanyaran, ú probable que en que oe celebraca en un espaiós teaun méa enllà .. u esperin novee , tre del Parallel.
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ració del mestre Pérez Isau ra va con.

vènce: Dolors Cortés -que

al esh~>

res cru. lUla xicoteta-. perquè s'encarregués del paper de In Pi11o, a lIega.nt que estaria molt bé en ell,
molgrat que era el més opooat a. les
seves qualitats.
Es representar en «Los picnros celos». Encara que en el quartet no hl
hagué novetat, en arribar al concertant, la substituta C$ prengué Ja seva
part amb tanta decisió que el púb1ic es posà. a riure. Ella s'ho prengué a burla 1 decidida, avançà cap
a les làmpares de l'escenari i dirigint-se als espECtadors els digué:

ESTOIGS MANICURA ULTIMA NOVETAT
PROPIS PER A PRESENTS

-senyors; teniu en compte que jo

no sóc la Pattl.
N'hi hauria prou amb nquesta
anècdota per a demostrar la grà<:ia
personat de Dolors Cortés, si no exlstis com a prova més palpable encar:\
la seva «'l'fa Antonia» de «La verbe~
na de la. paloma» ,que Cifesa presen.
ta. Al Cinema CatAlunya.

Un progra ma
diferen t de
tots els altres

Les lluites al gran Chaco

AVUI: Matinal, a les

to•ao.

Kay Gotdon, Doruthy Thompson,

Preu únic: 1 pta.
Tarda, sessió contínua

3'3o a 12'30.

oene Myles, Ester Pressm:... n i Bo,rita Bo nker, arnben , amb el nou any,
a l'estrellat cinematogràfic I sah.•den els nostras leotors
!!'!!'..,'!'!"!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'~~;;~~!!!!!!;!!;!!;!;;..;~!oo!!!!~~~~~!';~~!!!!~!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'
!"!!'!"!!'"'!!!!!!!'!!!!'!!!""'!!·----

ANECDOT.A DE DOLORS
El sen sae.Iona I programa UNA
CORTES, LA '<TIA ANTONIAl'
deI ei nema París
DE «LA vERBENA DE u :t~~~~~~:~~~~~~~~~!da:~
\:

Pròxim a estrena
Esport! Rialles !

L'explosió d'un dipòsit dc mw11~
ctons ctc guerra en ~l qua ~ s'havum
emmagatze mat més de cinc mu tones d'exp~osius de gran potència
constitueix una de les c3cenes més
a.Lament. impressionants de la dramàtica pelUcuJa de la Universal etA~
las sobre el Chaco» de la qual són
protagonistes Josep Crespo, Lupita.
Tovar i Antoni Moreno. L'escena fou
realitzada per Crespo i Antoni Moreno en tul fa.ntà3tic avió de bombardeig que apareix en aquesta. pcHicula de gran actualitat, i d'una espec~
tacularitat realment desaeo&tumada.
L'espectador presenciarà emocionat les tràgique:.; lluites entre els avions de caça. d'ambdós bàndols sud~
americans, l'accident d'un avió que
.s'esberla contra l'hangar d'un aeròdrom, l'atac 1 terrible bombardeig
d'un camp d'aviació en el curs del
qual un cêleb.e aviador de guerrn
anomenat ttEl zorro» metraua no solament els pilot.s aviadors enemics,
sinó
nt la
pista que
del escombra
camp, enmaterialme
volar damunt

Claudette Colbert, Charles Boy er,
Joel Mac Crea ' Joan Ben net amb
. dOS», .I Jeannett M
(( Mun dos priva
e ac
·
M
'
Ch
I"
DOna ld I aunce
eva Ier, arn b
" da aI
(( La VIU
egre»

'I

PALOMA»

L'alLra nit vàrem anar al Polit>rama per tal de felicitar Dolors Cortés, la il:lustre actriu de caràcter, pel
seu recent triomt en la versió ctnemàtlca sonora del cèlebre salnet «La
verbena de la paloma», que ha realitzat Benet Perojo per a Cifesa.
Parlant de b seva creació clnematog ràflca, Dolors Cortès recordà. Jes

:;:;~\~~':~f.~~~~::'.:'~e~t.'i"'Kixm~~[;

I

mor de la qual es eix la. bella nctrtu
Lupita Tm·ar.

u~¿_s¡:e~'¡s "2~lc~~~~0dò~.;:.

~!~t s'/:,~"'~fg~~n~e~~~ IJ.:Jxi~~

en l'espectador tul senyal 1nesborrable.
A més dels artistes esmentats col¡
laboren en aq:xesta peH cula Romuald Tir•d·' Joaneta Garfias, Jull
PE'f1a Jooep Rubió. Barry Norton 1
altreS perfectame nt dirtgits per
ChrisLy CP. Jan e I Carles Borcosque.

anys que en totes les representa~
lògics. Es una noveHa apassionant, clons oficials dc «La verbena. de la
NOTICIARI
deliciosament captivadora que dóna paloma» és sollicltat el seu concurs
especialment ocasió a Ciaudette CoJ- per a. l'encarnació de Ja «Tía Anto. ,
bert de mostrar tot el seu meravellós nia».
la produccio d Alexander Kor.
temperame nt o.rt13tic. Film d'excel~ ; I és que Dolors Cort.és «ha viscut» 1 dn.End.a
pimpinella escarlata». els
lent cnise en scene» és una de !es aQ.ueU Madrid «Chlspero» 1 «Saleroso»
mtè~prets dc la qual .són
obres que més fortament arriben per dei 1893 1, com hn dit un crittc, s'ha prin~1pals
Howard 1 Merle Oberon. b1 lla
la seva. sinceritat, al cor de l'espec- inspirat en la realitat per a lnter· Leshe
nombrosos
a(~stctius. Interpretaci ó,
tador.
pretar el tipus.
:lo J >; .• .....
decorats. cxtenors etc .. però mduoeLa viuda alegte» és una adaptaCió
Perquè Dolors Cortés és una. actriu tllblernent mlLor que tot atxò és
111ure de la. famosa opereta de Franz dc 11arga 1 graciosa història teatral. l'argument. basat en
la ro;mosLsstma
Lchar. Lubitsch l'ha adaptada al seu\ Llarga, perquè porta ~1 l'escena qua.
de Ja baronessa d Owr~zy. R<r
gust i segons la. seva particular visió · ranta-nou an;-s; graciosa, perquè la novella
bert sn...rwood 1 Art~ur
llDPC~l8
d'aquestes obres donant-nos com a. seva vida escen1ca està plena d'anèc- er.
col:laborac16 amb 1 autora del .u.
resultat n.agnidc una pellicu..:a de dotes com la que anem a. expHcur.
bre, han ad~rtat al llenç aquesta
trama .mogudJ. 1 p1oo.resca, de preAls t~etze anys debutava en el gè- lnteressant1ss1ma narració.
sentacló majestuosa, mai no visr.a. nere linc amb un paper d~ collegiaEn ella b1 són relatades tes a venttns ara, amb un joc precís 1 capti- la. Per cert que en els pnmers mode Sir Pere!· Blnkeney, el vavador dels artistes tant en els con- ments ~e la seva carrera artlstlca, turcs
lent cavaller anglès, que ftngetx es·
.;.;!!!!~~!!!~~~~~~i!'!!.!!..~"-~ junts com jutjats per individualtt.ats. sentia una gran por a parlar t aques ser
qualsevol, pretensiós i neci,
Obra de tantàstica envergadur a con- ¡ personatge tenia una llarga recita- per aunmillor
Mary Pickfor -'• co-propietària d'Uamaga r les seves acttté una interpretaci ó formidable de ció. Amb el !lntural esverament co. vitats com
nlted Artlst.s, 1 Jesse L. Lasky, vetea cap de Lliga. de vall
lt
la gran estrella clnematogràfica mençà a recttnr la seva part, ma- lents que salvaven
rt productor de peilicules, s'han as·
de la gulllotma
Jeannette Mac Donald que en múl- ' qulnalment, en correcte c~steDà, però innombrables aristòcrates
sociat tal ja s'llnvia anunctat, 1 han
francesos
tiples
escenes
ens
meravel!a
amb
ta
t
sense
donar-se
organitzat les Pickford-Lasky ProcomJ2te
•.
l
acabà
amb
SEGONA
No
atrevint-se
SETMANA
tan sols a conftal·SC\'8. veu melodiosa de timbre mag perfecte accent audalus. Heus ac1 se a la seva rormoslssim
duction3, de la q"Jal és president J esa muller
nffic. ChevaJier ereS. un príncep Da: que aquest fou el seu primer èxit cò- Margarita Samt J ust,
ee ..~. ~ ::.sky 1 vice-president Mary
la belllssima
nUo ple d «Sprlt» d'uno. gràcia deU- m1c.
pjckford.
francet:a,
Sir
Percy Blakeney per·
ctosament francésa 1 pica e"'"a La
A . Saragossa és molt volguda 1 de met que les seves activitats
lt'raill"lS Lcderer, Nmo Ma.rt!n1, CO·
vagin
. .
r .n. •
ctutat dels setges ha rebut proves b · t
tr
1
mUSica de Franz Lehnr troba
en a- t la
de grau admiració
neguda est.rel d'òpera t el dlrector
una de les anèc· o rm en e e s dos un a b'~me ca da
quest fUm, Ull relleu insospitat. El dotes més graciosés de la seva
Harry d'Arrast, són tes tres primeres
vida dia més tons, fins que ella, mnocenv.
vals especialment és interpretat amb : es desenvolupà a Ja. terra de la PUapersonalitats que seran contractade s
ment, el traeix a. Chauvelln, el
un gust 1 amb una. riquesa, amb uns 1 rica
malvat ambaixador francès. Però en
per la nova companyia, que es pro.
quadres de conjunt senzUlament 1 F'i.gurava a l'elenc d'm1a gran com- assabentar-se que el
po3a. prodwr quatre peH.tcules a l'any
seu espos t.:s
formidables.
, panyia. de sarsuela amb el seu espòs, «La pimpinella escarlata», corre per
una de les quals serà feta a l<:m· 1
«La -mda alegre» és presentada al el «divoJt baríton d'aquella època, tal de prevenlr·lo,
dres 1 serà un fUm musica.!, amb
però anibn mascinema Paris en la seva versió ort- Cast Gascó. L'Empresa s'havia pro- sa tard
Nino Mart1n1 per estrello..
glnal
i
obté
un
èxit
de
públic
adml~
posat
posar
en
escena.
«Los plcaros
No obstant, Ja primera peHicula
Com que Sir Blakeney s'allibera.
rable.
celos», però la tiple J oaquima Plno de Chauvelin quan aquest anava a
que serà produïda sota el pavelló de
.
_
_
_
_
_
_
i
:n=e~~la
p;ckford-Lask.y tindrà per estrella
lta 1 sorg1 el gran in· ~fusellar-lo i com que ton1a a florlr
Francis Ledcrer. Es tracta d'una coL'empresari , no obstant, no es des- 1amor entre els dos esposos, quan
;,..;;_~K,;..,;.;;
,..~
,
~¡¡!;oo!!!oo
mèdia sentimental, bruada en una.
[:-=.~t~
LlegiU L A HUMANI T AT animà 1 volgués o no, amb l"assesso- res no ho !ela suposar, formen l"es· ~·- .. ma=
·n ·tOt.ow coms
obra. teatral francesa, els drets administratius de la qual roren adquiVegeu~la avui mateix; perits per La.sky en el curs del seu
rò no oblideu que s' esgoviatge a Paris. Morrie Ryskind farà
AQUELLA lrJ(.lBLIDABl.E PARELLA DE «MARROC»
l'adaptació de la pelUcula, que no té
ten les localitats I
encara titol.
I mmediatam ent després de quedar
con3tituïda la nova companyia, Lasky sorti cap a Europa per a realitzar
gestions per a la producctó de la. nova peHicula anglesa 1 per a adquirir
arguments 1 concurs artístic 1 tècnic,
tant a Londres com a Paris, capitals
on la premsa 11 dispensà. un entusiasta. acolliment.

LA NOVA EDITORA ORGANIT •
ZADA PER MARY. PICKFORD
I JESSE l. LASKY

Pocs són els programes que s'han
donnt a cap cinema que tinguin l'atracció 1 les valors considerables del
programa. que actualment es projecta
al cinema Paris. Programa que me~
reix l'atenció de tot el pú.bllc barceloni i de la critica cinematogràfi·
ca.
Artistes de la categoria de Claudet.
te Colbcrt Charles Boyer Joel Mac
Crea. JoM Bennett, JenÓnette Mac
Donald 1 Maurlce Chevalier es troben reunit.s amb les dues grans pro.
ducc1on3 que són presentades en aquest programa excepcional.
«Mw1dos privndos» QUP assoli ja a
l'estrena un èxit legítim és una obra
d'interès insofl)itat en la qual JU~
guen els més diverso~ factors p31oo-
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CINE lJA CA'f lLUNYA
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LA REUNIO DEL «ROTARY
CLUB DE BARCELONAll

final d'aquesta superba

Harold Young dfrlgi «La plmplnclla escarlata». que ha estat produï· •j
da per LondOl' Films, 1 la seva dlS·
trlbucló
càrrec d'Artistes Asso- 1 J
ctats queéslan presentarà
nl Coliseum
•

M. de Segarra hi" parla
deJS SeUS premis

1

George Arll.;: ;.admiro ble actor 1
que adqulri nom i fama a HollyAhir, nl migdJo, tal com té per
wood, fou cridat recentment per la costum, es retm1 ni GrlU-Room dt
productora anglesa Gaumont Bri· l'Hotel Ritz, el Rotary Club de Bar.
tish Pictures, de Londres, per a la celona, la. qual sessió fou dedicada
realització dc diverses peHtcules dc a. la Premsa,
gran categoria. i relleu. La. primera
Presidí l'acte el catedràtic de la
de Medicina, doctor Joaquc ha acabat és: «El vagabund ml- Facultat
quim Tries 1 Pujol, el qual , en arrtlionari», la qual ha. estat present..'\· bar a. les postres, conced1 la paraula
da seguidament a Nord-Amèrica l a l senyor Joan Estelric, el qual pr()o.
a Anglaterra.
nunclà un petit dlscurs que glossl
«El vagabund milionari» és una les activitats dc In Societat de lea:
comèdia sentimental basada en una Nacions 1 féu destacar les afinitata
obra de Paul Lafitte, l'adaptació el- que hi ha. entre aquest organlsm.
nematogràfico. de lo. qual h a estat 1 les finalitat.s del club reunit
dirigida per Milton Rosmer, amb
A continuactó, el doctor l'rics par~
là. en general, del noticiari del «Romúsica de Kathur Benjnnnlr.
tary Club de Barcelona»; dedicà de$.. • •
prés una espcctal ntencló a ta Prem«Mazw·ca.» és el nou film de Wi- sa i dlgué que el club desitja
tentr
Uy Forst, el realitzndor de «Els meus con~cle aJllb els periodistes pcrqut
cants volen» 1 «Mascarada». Aquest es aornn compte de la tasca. de
film torna a portar a les nostres confraterntt :\t 1 Ja significació en
pantalles el rostre oblidat de la fa- què es caracteritze n les activitats ro.
mosa Pola Negri, que és una de tes tàryes.
intèrprets centrals del film. Junta.El doctor Joaquim Tries man1fcstl
ment amb ella treballen JugC'borg que aprofitava l'ocasió per a remarTheek i Jugc Ltst.
car el triomf del nost:e gran poeta
Josep M. dc Sagarra, amb l'obtenció
dels successius premis literaris.
Senyor de la casa del terror!
Seguidament Josep M . de Sagarr.._
Monstre de la cambra de la mort! accedint nl prec del doctor Tries,
El seu bés és un viatge a l'oblit ... adreçà uns mots sobre Ja imprcsst6
que produeix obtenir tants premi&
Viu. o mort, pot matar l
Aquest senyor no ~s nt més nl Cal, però, pensar - digue Sagarra menys que el baró de Berghmnn, que tot plegat, redu\t a metàlllo,
res ... Recordo que el meu estima'
que es destaca. en el nou drama de amic
Carles
em dtu que
la Columbla «Horror en la cambra. sóc mestre enSOldevila
«Gai Saben>· mestre
negra», que es projecta amb èxit al en «Gai cobran>. li'ranc::uneD
t - uCinema Capitol. El rol prtncipal \'B. plica el pulcre poeta, - com ja -po.
a càrrec de l'excellent actor Kar- deu suposar, t.ota la producció tnteJ..
loft, que sembla. que es passa les lectual no té pas com a fl prlntornits despert, pensant la manera d'e- dtnl guanynr-nos la vida.; ho tem
vitar que dormin els aflclonats al per vocació I per la major glòria del
nostre pais.
cinema.
Josep M. de Sagarra, a continuació,
El seu últim rol d'horror és el féu
referència a l'any que acaba. de
d'un terrible criminal, un «barba- passar 1 diu que
havia
moll
blau.» que amb hipocresies 1 prome- accidentat, però volguent estat
proretttw
tences feia entrar les belleses de la com seria el 1936, també man.lfcstl
població a la terrible cambra ne· que el veia molt negre ...
Per damunt de tot, hom ha de r&gra... amb el sol objecte de treure'ls
la. vida. Ell mateix viu sota una conèb;:er la. tasca sublim que desen.
maledicció, ja que segons la tradició volupa el «Rotary», el qual posa al
la voluntat i propugna per Ja
ha de trobar la mort a mans del servei
pau entre les nacions, mitjançant 1&
seu germà bessó. Per !I assassina companyon
ia
tots els homes qu.
el seu germà amb l'objecte d'anihi- s'uneixen ambde«<'Ideal
de servei».
lar la. sort que pesa. sobre el seu cap,
Per a acabar. el president, despr~
1 per fi troba la mort a mans del d'esmentar la 1ntervenc1ó del senye.
Sagarra, desitjà Ull !eUç any nro
cadàver!
a tots els assistents 1 s'aixecà In sa.
sió.

...

La policia ha recollit quatre
exemplars del llibre de Sa·
lazar Alonso

No responem de la pu·
blicació immediata de 1es
notes pregades que no
estiguin en el nostre poder abans de les nou del
vespre

Segons ordres del J utjat dc Madrid, la policia ba recollit quatre exemplars de l'obra uBajo el signo de
Jo.. revoluctón», que ba publicat el conegut senyor Sn.lnzar Alonso.

IMPREMTA ALBERT BENAGES
1. Massan a, núm. 39. .. Muralle11 R4ma.nes1 li , '.l'clèfon 10739
(Davant l'editlci de CorreU&)

Desitja als aeus clients i amics
un pròsper any 1936

TREBALLS COMERClALS - ESPECIA.•
LITAT EN ELS IMPRESOS en CATATA

LLANES PER A LABORS TROIKA
(1\larca. reglst ra.da)

AN Y NO U
Mi\RCA NOVA

Dan·el'ea novetats a. la n06tra. exposició dc modele. lnstrucctons per a. llur
("\letó. COnfeccions a DUda - Objectes de Perfumeria per a presenta

ex~

Gran assortit en nine·s per a Reia

CAS A

TRO IKA

TratnvJes 16 I JT, Da.vant l'estació de Sant Ge"asl
PLAÇA MOLINA, 5 l 1
'l'ELEfON 83206
BARCELONA.
W'AQUINAIUA D'OCASIO - POLITXES T RANSMISSIO NS • MA•
BRIALS D'ENDERRO C - TUBS • FERROS I METALLS VELLS

PER E

ALB ERI E::H

OLOT, 303, (tocant el carrer Espronceda) .. T el. 53744 .. BARCELON•
DESITJA ALS SEUS AMICS 1 CLIENTS BON ANY NOU \

-·--------------------------~

FILL
DE
R
VAL
LS
Telèf
e

on 3028 6

LA NOVA PEDRA ANGULAR DEL CI NEMA

T. A

•

PERFU MERIA
- -- DE -

JOA QUIM

TINTOB.ZRI.N

ROSSEND ...,.,tUS, 9'

BARCELON~
VILAD ROSA
-

-

OLL ER

~ig de Gràcia, 75 • Telèfon 74676 • BARCELONA

Distribuïdors exclusius:

Desitja als-seus clients i amics un pròsper any nou

H I S P A N O F O X F I L M, S. A. E.

DR. BA UDILI GUILER A

Central: BARCELONA
C. València, 280 • 282
Telèfon 80121
MAr lene 01etrlcM

Gary cooper en «Dêslre)> (Desig) , un nou film ¡LI e actualment s'està realitzant all
estudis californians de la Paramou11t

OBSTETRICIA I GINECOLOGIA
Ronda de Sant Antoni, 33
Telèfon 31333

Barc:eloDI!

Tots els republkcm·s He-geixen cada dia LA IIUMANITAT

1938
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DIMECRES, 1 DE GENER DEL 1931

LACUlTUR 'A

•

A l'Escola d'Administració Pública

'Antoni M. Sbert, dissertà sobre els Tribunals Constitucionals i les Constitucions
modernes
PresentA &1 conferenc1ant el secre- dlar la. composició 1 funcions dels
!)().. Tribunals Constitucionals moderns,
mingo 1 seguidament començà el acaba referint-se al de Garanties essenyor' Sbert remarcant el fet evi- tablert per la Constitució de la Redent que els Tribunals COnstitu- p1blica Espanyola-, d'una gran comcionals no poden tenir antecedents plexitat, pulx que recull molt del sisanteriors als règims constjtucionals, tema americà -Estats Ulllts I Mèdel que són un mecanisme regula- Xic- 1 de l'austríac; quant a les
dor però que no podem oblidar que seves funcions, que són més de camoÍt abans, en l'Edat ~tjana, ja .fou ràcter constitucional, el conferensentida la preocupacio de llmttar ciant les estudia detingudament. El
el poder re1a.l 1 de sotmetre'! ~1 Tribunal té, a més de les competènDret. En aquell temps no hi havia cies constir.ucionals, la de defensar
encara una veritable separació de l•Estatut de Catalunya. contra les
poders· entre el legislatiu i l'execu- lleis del Parlament Català.. AqUesta
tiu nÓ s'havien delimitat les fron- competència na neix ni de la Constttu·
teres puiX q_ue el rei usdefruitava la ctó n1 de l'Estatut; ve slmpleroent
S<..b1r8.nia, encara que fins 1 tot els de la llei orgànica del mateix Triteòlegs més -eminents, el mateix ~ant bunal. El conferenciant es manJfesta
Tomàs en- la «Summa Theologica», contrari a. la solució adoptada per&firmen que la sobirania i el dret què enten que havia d'haver·se atrie. elegir el sobirà, pertanyen al po- buït la defensa de l'Estatut al Trible. Però els furs tenien ja el ca- bunal de Cassació de Cata.lunya, el
ràcter d'Una superlegalitat a la
qual havia de retre subordinació el
princep o el ret, que els havia jurat
e.bans d'ésser reconegut som a sobirà.
L'existència d'una llei superior a
_totes les Ue1s 1 les resolucions del poder executiu, és la que dóna naixement als «recursos)), als procediments
judicials de garanties per a la llibertat i els drets dels pobles i dels
lndlvidus.
REUS
Quan apareix alS Estats Units d'Amèrica. ~gué el vocal del Tribunal
Preus a l'engròs del mercat setmade Garanties- el règim constitu- nal celebrat el dia 30 de desembre
cional rigld. amb la. constitució del del 1935, lacll!tats pel CoHeg! Of!cio.J
1787, neix el 1·ecQrs d.'inconstituCloruilitat. Prirò els Tribunals constitu- d'Agents Comercials de Reus:
cionalistes no nélxen en el dret positiu
Fruits
fins després de la gueiTa, amb les
Avellana. gra. 1.•, 123 ptes. els 4J'6 q.
Constitucions de Txecoslovàquia 1
Id. !d. petita, 121 ptes. id. !d.
d'Austria; amb .la. d'Alemanya neiX
Id. crosta. negreta, 74 ptes., 58'40 q.
el Tribunal d'Estat, que mori en el
Id. td. comuna., 70 ptes., id id.
compliment dei seu deure condemAmetlla molla, 67 ptes. els 50'40 q.
nant el cop d'Estat d'Hitler.
Id. gra llarg gs., 355 ptes. els 100 q.
Fins a les esmentades constitucions, el recurs d'inconstitucionaliId. !d. !d. propietari, 350 ptes. !d. 1\1.
tat és resolt per la- Jurtscliccló ordiId. !d. esperança L•, 330 ptes. !d. !d.
nària als Estats . Units, com és la
Id. ld. !eL 2.•, 325 ptes. id, !d.
jurisdicció ordinària la. que tramita
Id. id. comuna pals, 320 ptes. id. ld.
el judici d'«ampa.t"O» mexicà.
Id. !d. 1~. Aragó, 320 ptes, !d. !d.
Ba estat molt discutida -segueix
Id. id. marcona grossa, 365 ptes. ld.
el conferenciant- aquesta compeId. ld. ld. propietari, 330 ptes. id. !d.
tència de la jurisdicció ordinària.
Esmein no l'accepta, Dugit es resisVIns
teix força a reconèixer-la; però, darVi blanc camp, 8 rals.
rerament s'imposa la doctrina d'aVi negre camp, 8 rals.
quell jutge nordamericà, Marshall,
Vi blanc Conca. 1 Urgell, 8 r~.
que manté Ja inaplicació, per part
VI rosat, 8 rals.
de la judlcatòria, de totes les lleis
contràries a la Constitució; pels jutVi negre, 7'50 rals,
ges nordamericans, aquestes lleis no
Vl negre Priorat sec, 7'50 rals.
oompten, ·però no Mn declarades
Vi negre Priorat amlstelat, 11 rals.
nul·les total o parcialment.
Vi blanc Ribera Ebre, 7 rals.
Pins i tot la seva inconstltuciona.Vi negre Ribera. Ebre, 8'50 rals.
litat depén tant del criteri de cada
Vi blanc Manxa., 9 rals.
jutge que s6n molts els casos en què
Mistela blanca, 13 rais.
la jurisprudència és contradictòria.
Mistela negra, 14 rals.
El poder per a anuHar la llei per
Most blanc ensofrat, 9 rals.
inconstitucional no ha estat meJ reconeguda per ningú a Ja jurisdicció
Most neg¡:e ensofrat, 9 rals.
ordinària. Aquestn és la diferència
Preus per grau 1 càrrega 121'6 Uentre el recurs d'inconstitucionali- tres franc Reus.
tat, . pels seus efe~tes f$pecialment
Alcohol industrial 96/97°, 260 ptes.
diferents, sl és resolt pel sistema
Id. r efinat vinlc 96/ 97', 245 ptes.
nordamericà o ·per qn <:rriblUltll ConsId. dest llat 95fllli', 240 ptes.
tltUcipnal.
'
·
·
Preus per h ecto1itre franc Reus.
E¡. ·Tribunal Con.:itltucional és una
tb •nic;¡ més perfecta de la defensa
Cereals • Farines • Despulles
de la con&tltuc.ió; és una Jurisdicció
Blats de força, 55 ptes.
especial que està per sobre totes 1 Blats comarca, 50 ptes.
que neix de la constitució mateixa.
Farines de força, 67 ptes.
Evita el confusionisme la JurispruFarines corrents, 65 ptes.
dència contracUctòrla 1 de la diverFartnetat 39 ptes.
sitat de criteris dels jutges en apliTercerlllo, 27 ptes.
car ·o no aplicar la llei segons la.
considerin inconstitucional.
' Trits, 16'50 ¡Ítes.
El senyor Sbert, després" d'estuSegó, 29 ptes.
tari de l'entitat senyor Garcia

•

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
Consulta, 11 a 1. 4'SO a 1. P. 10 " 1
Carrw Nou de ta Rambla, 11 • PELL · SANO · VENERI
PROSTATA •
MATRIU ' IMPOTENCIA • DIATERMIA • Dlraotor• Dr. Riu Porta -

qual, a més d'ésser el mé.s alt Tribunal Català, hauria evitat. a1x1 la
!n tromlss!ó d'un Tribunal al qual
c atalunya no hi té més que un representant, en la de!ensa de l'Esta·
tut contra l'anUestaturertat de les
lleis del Parlament Català. Per altra
par t, la. semblança entre eis recursos d'inconstitucionalitat o lnesta..
turietat i els de cassació, és evident.
Es re!erl també el conferenciant a
les funcions de caràcter arbitral,
de confllctes, de responsabültat.s de
les altes magistratures 1 electorals,
de totes les que en fa. un esbudl
concret per acabar dient que el
Tribunal de Garanties té molt que
esmenar, però subsistirà, a pesar de
les gelosies que ha. despertat, perquè en el règim constitucional modern és impossible que l'única llei
que no tingui nlngu que la faci
complir sigui la. lle1 fonamental de
la Constitució.
El públic que emplenava la sala
d'actes de l'Escola d' Adminlstracló
aplaudi extensament la conferència
del sPnyor Sbert.

Camiseria
t.IA U!'I.u.r; l"'l\!Sel g Oe lA Castellana. lf -

VIa Laletana.

Ferrer Batlles

~

36, Soqueria, 38

c CJUDAD DE BARCELONA • I ~r CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE f ARRACONA , YALENCIA, ALACANT 1 PALMA

nals de BHbao ela

dUoua.

W.NlA

RAPIDA

REOULAR ENTRE

l TERRITORIS DE LA UUlNEA ESPANYOLA

-

baratíssims

Preua

ESPA NYA

tFERNANOO POO)

I
1

Corbates • Camises • Guants
'Bufandes • Mitgeo FERRO
(de garantia )

DE ·MALLORCA BARCELONA
MAO I BARCELONA • EIVISSA
UNIA CU.MEttClAL AMB ESCALES A TOTS EbS PORTS OR LA MJW¡..
TERRANIA, NORD 0 AFRJCA 1 CAN ARLES - Gortldes Qulnzeoala ae Bar·
cetona eta · CUJous WNlA COMEHCIAJ.. BILBAO - CADIZ • CANARlES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS Ota. NORD D'ESPANYA - Sortid es setma,..
Bor.

tld.ea e.1 dla 17 de cada mes amb e&caJea a Valéncla Cèdlz. Laa Palmu. santa
Cruz de Teoerlfe~ Santa l.aab&;l de Feroa.ndo Poo: Bata. Koeo l ruo Beolto
pela ralxeUa
.
c DOM IHb I o.FERNAHD O P.OO •
LINIA REGULAR ENT RE BAROELONA · ALACANT · ORAN
MELILLA
VILLA ALHUCEMA8 · CEUTA I VICE·YERSA
Sortldea de Harce1ona cada dtumeoae a lee 8 nores: d'Alacant, ela dllluna:
d 'Oran, elf dlmartl; d'Oran cap a Alacaot, els 4lm~ta l d 'Alacant cap a
Baroe1ona. ell dlmecrea

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA • VENDA - CANVI

A PARELLS
FOTOGRAFICS

NOTICIARI

I

D E MOBLES. PIANOS, R AU100, CA!.XES Dlll
CA BAJ..s. MAQU1NEll D'Ellf.JKIURE 1 DE CQ.

B!R, MALETES, DISCOS, ·etc.

PRISMATICS • BINOCLES ~ CINEMES
PEL· LI CULES - PATH E BABY
MAQUI NES
FONO GRAFS DE TO TES MENES .. DISCOS, elo,

OrdL 36 ptes.
Civada, 41'60 ptes.
Faves, 52 ptes.
Favons, 48 ptes,
Moresc (blat de moro), 40 ptes.
Guixes, 41 "ltes.
Veces, 45· ptes.
Erp, 46 ptes.
Tot els 100 qUllOII.

*

HA RC ELONA:

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ • CANARIEI
Sortides setmanal• eta dtsaabtea a !et 12. Erectuara.u el serveJ Iu mot.ona UJ
c CIUOAO DE SEVILLA • I • YILLA DE MADRID•
LlNIA RAPIDA o·e CRAN LUXE BARCELONA
PALMA OE MALLORCA
6ort1d ea cada ella tUeu.t alB dJ umenaet). de Barcelona t Palma. a l•
.
21 boree per les motonaus
·

Unhomenat.ge.-Demà., a dos Quarts
d'onze del maU. t&l com haviem
a.uunc!at, a l'Acadèm!a de Med!clna,
tindrà lloc l'acte d'homenatge al qu!
fou catedràtic Alexandre de Tudela.

MERCATS
DE CATALUNYA

rl l

RELLOTGES

TOT D'OCASIO

OBJ ECTES DE PLATA

CORTS CATALANES, 414

JO I ES ·B R IL L ANTS

Telèfon 30422

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

Garrofes
Garrofes, 6'76 ptes. el qUintar de
40 qullos.
Oli d'oliva
Reus superior 1.•, de dèclmeso, de
170-180 ptes.
Reus sup. 2.•, de 1 a 2o, 150-160 ptes.
Id. fluixos, de 5o, 144 ptes.
Urgell superior, de dèclmeso, de 170
a 180 ptes.
Tortosa corrent. de so, 144 pt;.ea:.
Id. f!, de so, 150 ptes.
Id. superior, de 2.'. 154 ptes.
Id. extra, de 1 1/ 2', 156 ptes.
Aragó fi, de d ècimes', 170 pteJ.
Tot els 100 quilos.

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

(prop Rambles)

f barra y c.a, S. en C.

Telèfon 14237

B AR C E L O NA

NO RESPONEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EN
CA TALA

Excursions i Viatges
NO OBLIDEU

ELS REIS d'enguany?
No penseu més

Línies regulars de grans vapors per. als destins
que es detallen
SERVEI RAPW BE'l'MANA.l. ENTltE I:SAROELONA 1 HlLBAO

Bortldea cada DIMECRES a La nlt cap v. VBleoela, Alacant, MAla¡a
BevWa.. Vl¡o. VUlagaroUL. Coruufa. MuseJ Santander t BUbao
Alternant-ee tea eacates Qe
.rarraaona Ueuta l Buelva cada auea setmanes
Sant Carl.ee i FerroJ caoa dues setmanes

Autocars i Autoòmnibus

~

Ramon Amo

BERVEl CORREN'l EN'l'H.B; tsAHC.:EWNA I BlLBAO
cada dues setmanea
Sort1c1el ela DIVENDRES a 1a nit. cap 1:t 1'arragona, !:Sant Carlea

Me:

Vlnaroc. ValéocJa. CuHera, Alacant. cartagena. Agullas. AlmeriA.
UUa. Yo\1'11, M'AJaga. Ceuta. Cè.dtz., Sevilla. Huelva, VIgo. Marln . Vl·
Uagarc1a, Ferrol. Oorunga. Avlles. Musel Sa.nt.anoer. Bllbao 1 Pasajea
an lea Unlea ràPld 1 corrent s 'aamet cArre¡a oer a TA.nger, Larratx
Casa.blanca amb transbordament a. MAinga. ~ també per a 1'1118
Cr1at1na l Aga.monte. amb transbordament a Huelva
SEH.VEJ EN'l'~B tsA.H.UELONA SETE I MAHSEJ..J...A
sontdes Qutozen8la el8 diJous ca.p a t:iète 1 Marsella
BerveJ ou1nzeoat cap a UENOVA
La ct.rresra ea rep aJ 'Iingtadu de ta Companyia MoU del Rebab
Telétoo 13686

L'organltzaclò més formidable d'au·
tocars de gmn luxe Preus reda~ta.
serv.el lm¡;ecable

[asanova. DúDL 34 · lel~IOD H702

UN CINE!
APARELLS DE TOTES
DES
DE 40 PTES. - LLOGUER DE FILMS A 1
PTA•• OCASIONS RE.
CALADES
LES MARQUES

=-....-o-SERVEI RAPllJ CAP AL BRASIL 1 PLATA
per mot..~rtransat1&nt1cs correus espanyOla

SOrt.ldes tla:ee cada ~1 dies
Cap a BANTUS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sort.ltt. el ala 1"1
14 ¡coer del 19~ . a maanittca motonau

CINEMATOGRAFIA

«CABO SAN ANTONIO»

AMATE-UR -- I VEN~~CEN~~NICA

----

LA CASA ESPECIALITZADA EN CINEMA:

RONDA UNIVERSITAT
(tocant a la Plaça Catalunya)

B A R C E L ON A

24 Tel. 2t47o

1

Que admetra Oll.5Sat¡-era 1 mercaderle.&
La cè.rre¡a ea rep Uns la vetlla del cua de sort-Ida. aJ tlnalado núm
del MoU de Balears. Telétoo 1827f

CASA SUBIROS

CONliiUNA1A>illl:

FILL DE RO MUL BOSCH, ' S. en C.

Hospital, 42-T, J3651

VIA o:.A!ETANA.

1

~

SECC/0 D ..ANUNCIS PER PARAULE S
Les dues primeres
ratlles: 1 pta.; per c'ada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
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A G E N T S

2 • 3 per-

.

tu:os des Cie 1.50 ptes. tot

Ham bla.

contort

Pl. Macl&,

t"EN&IO

18 .

DEL CARME,

prop tuucotea. Al¡ , corrt
o. esuu- cie. de 160 ptee'
Carme. l:i: li:.
P li.NSI O

LA IElANA.

Contott.aou~s

babl tac1ons,
aJgua correot 1 calelaoClO. Preua reau1t.e a ta,..
mu1es. Vta L&let.aca, 29
Pl Herenauer. :..
•

Pau.

~.

1er., lra., Junt

PREU MODJC, hab1ta.C10
ao1a
t10rm1r,
11. 3r..

pan.tcular

t.•.

Petrft~nt.

SENY O RA, lloga habt..
tac1ò a Jove, dormir 1
rentar, Badat, 95, 2on.
lra. (Sants). Vlslble de
3 a e.

.

HA B.ITAC IO dormir 25
Ptes, ret.: VJilarroel, 10
3er., lra.,

S RA. otereu pen810
tot estar

•

•

WJa o dues perso.

Olputac.lo, 36, en t . ·
Ira.

gers t nosr.ea.
~~ie~on a.treJattee.

HabitabanJ

BA R MUNDIAL. DlagonaJ., :il3, xamin\ Roger

de f'lor. Dema.. dla ao
lua.ururacló d 'un acurai
servei de menJars molt
econòmics.

es
deslt.Ja matrimoni 0 Jo'"e
o ~ a.IUlcs, tot estar esplèndtda babttacJó bany
telèfon. ascensor. ' PreU

econòm.Jc.

DESIT"o Jove tot estar, tracte ramw.ar. Parlament, 6. 2on.. 2na.
MATRIMONI sol
cecleil: 1 - 2 habltacton.e
amb o sense mobles car~
rer Betlem, f4. Gfàcla.
R: Porteria.

L&Yrtt, 160 (PA·
ral-tel). Telèfon 30002

PISOS A 70 I 76 PTEI .
No~
grana I

compu.sf.Ot ae o
1u~01ea naon.a.
ctona, water, tavaoo, au~
za. cwna ecouoWica, ~
1are1a:, a.acensor .1. c.etet.oo,
en et carrer ae Parla, nu..
meros 41U. :l'.! 1 4li l8ntre
e1 de . l 'ar.raa:una 1 Plaoça a ·~uest. \lentoe, au~
bus uet.ra I»
G ARATG E • BO TI GA
amb bablt.actó 10 duroe

Carre~ra

Rabassaa.a, 13

MAGATZEM SOBtre al t.

32 dur08, gran !orça eléo-

trlca. Vlla

VUè.~

45.

r AULfR PALO MA

'

J U MA IS oi UR D I BLANC

&dvocat.. Procurador deia
I'rtbu.n&J.a. Pla. de U r&.
C!&, t'lt._Bt. l.a J'elé[OD
761Ha ~loeul
Ma. &:S PANYA

Advnr..tt H.tlseeUO. 263

"0S EP RIERA , aavucat
Casanova, 83. s:a.mtrl c.
Corm 660

lLOGUERS

..•

PIANOS lloguer nous I

usa.ts. Preus econòml
cAngelus Hali». R&.mbl
Co.talll!lya, 7.
Carretera.
(OJotJ ..

RES Aavucat. t:iant Pau
'Jt
fel :t:~t4Y

40 ~ EP

Fran~e•o

LO CALS grans

ADVOCATS
tL

PENS JO e La M undlab
Hos¡ntaJ.. 1~. Pral. VIat-

MU DA N CE S
AUTO RECLAM

t!i.Spa.~o

PENS IU NIÇ A

pr..

BALMES, 12, ler.,

UULeQ

ES DES ITJA

sones tot estar. Preu mòdic, Còrse¡a, 805, entresol, lra..

DI SPES ES a tot estar
!tij 0Ur08, m . COn.I:Ort. t:it

Magnmca baottacJO amo
~~e &1 carrer. oreu

u•!iMlU ,

jo-

.. ENtii O au I I W lHeM..

••

Borrell, 73, 4.', 2.a

1\UIU\1

2

sea babttacJou. te1e1on
banf. ca..teraceló. Preua
convenelona.Ja. PeLat 58
Ser., 2ne.. Dam un-.. Gran·..
Ja Roya.l

••c.

LI Humanttlt Nuw li71
~

o

cé.at.nca l conrort.abJ.e,
menJar. peusto comllleta.
I :Ió Ptel.
mea. dlàr1a de8 de b Pl.ee.
EscuctiUers. 6, pral. prop
Rambles Escata estanc.

H umanitat~ ~Wn

NOt, Jb
C&la

I

DESIT .. O 1

ves, sola dorrnlr, 6 du..
ros m.ea, balcó carrer.
Bailén, 2, 3er., 2na.

l petits

Verneda,

~4

t01; contort, ascensor, t oléfon, bany, molt ba.rata
Rosal, ·u, oorterta..

TO RR ETA moblad.a 1 6

duros, prop viaducte Va1I
carca, gas, molt 1ndepen
dent. Raó: Baixada Cer
vantes, 2, 2on., 2na..

..•

---

P IS 68 ttessetea, ascen
sor, ~eu autqbü.t. tnd
pend ncla, 395.

I'ram1tac.tò • Permia. Ca--

PASSEI Q BONANOVA
76. Pis amb Jardi, trlb

ES
LLOGA des¡)a.tJ:
moblat, amb telé!on. Pe--

lat, U,

pral.,

lra.

•
.

ES LLOGA local mol
teJ>alóe: per & lndústrl& o
maaatzem. Raó: Proven
ça, 378, DOt'terta..

Rlana.. Rel&

24

l'el

I::Jt. 4-DtiOIU.

~Ml

HIG I NI A RUIZ.. wovadora ctrurgl&na. 00DSU1·
ta ¡ratuJta. Ta.llen, 76.
bla. Tel. ~184-6.

na 1 caletacciO.

llEVADORES

.,......

vadora
Oon1u1 tea
tutt.es PlortdabJaoca.
eott 4ta Tel
41

COMPREU LA
VOSTRA RADIO
al constructor
Muntaner. 6U, &.

(Aba..ta Paloma.

~O)

ORQUESTRINES: venc
1 ~beJx. Adreceu..

voa a

La

Humanitat.

··~·
Revenedors Ràdio

METGES

'NWJI

Oil .J OA N MI RAND A.
M.ai&ltteB deia nena. .. P.

recoroeu: Munu.ner, eu,
11. I Abana Paloma.. 20}.

c1e Or&de.. t . ret 12183
Barcelona
·

O r. FKAtU il:.til,; UIU t;S

PA RE RA. Nuwera.rt

de

terna de t'EJ:cm A.Juntao-

men' <1e Barcelona. Espe.
Clauata en malaltlea ln•
ternea. ConaUlta <1e t a
6. Ar&.aO. ~:K. ora.L Tel
J0161f

MALAL f 8.
t-wwuue,
llot, MeOlelna geoer&l,

art1Uc1al ur. Llula Cuesta,
urweu, !lO, Pral. conaw..
tacteaaa.

8111114, Hal¡¡& & , SOl

OR. BATTESTINI
ma..talt:.lea de t'aparell <11·
geaWu. E8tòm&o. Feta-o.
Ra!¡e 1. VWarroeJ., e. d.e
• • 6.

COMPRES
MAQUINES COSIR
COMPRO wta meoa dl!
tusta, embalatge, Uenva ,

e,o.

~anç

An dreu, aSb.·

,- ,1~1011 6~1118

COMPRO

muotea.

pJ..

au& Ww¡.¡Jeta, torre&. pen·
eJooe, caJa:ea de C&ba.la
mà.Qwnea d 81Cl1 ure. 01>

llir. Dlanoe. radie». e to.
P aau b 6 oomp~t Tel.

CRACIA G ARCIA. Ll

RADI OS 100 pte., gn.n
presentació, sense ant;e..
na., terra, gara~tlts, Certa

VENDES

aa~

gran sala, tel~ton, aa1
Corta, 5.74, prlnclpal. Jun
M un t.a.n.er.

Des de 8 pts. hora
Saara.-

COHC EPCIO ll OFRA D E
C Atl tJO. u."raaura· OU'ur-

DES P ATX Per a llogar

duros m~. prop carrer
AstUries, 4 habttac1oll8
pat1. Raó: Mallorca, 243
ler.

sa RoJala. Cam.PO
do. 21 T 35804.

86a91

PI SET S mobtatl, nous

BOTIGA, 2 portos. 1 7

Auto-conductorea • Oeamuntar-a-e
Muntatae

TERESA ZURI T A. Llo. 1
..adora Paria, 18. Tel.

SbO!S~

IMPORTANT:

Compro

refrec..
tàrta., l)er a lllbr-,s, Sant
Joan de Malta, 150.

B RON QUI TIS

w.gua l eJect.rteltat. Ctwa
Bal.:nero. carrer L'aH. 70
' J''"uurance.

VEN C dos bUlara, som\-J;wus a. meitat del seu
valor. Av. Francesc La;yl"et, 172, Bar.

T U T U SA US

núm.

501.

CA I XA cabalS,

Veno
cEva•,
~O
tubs 1 control. Raó: Untó
núm. ·28. J)erruQueria.
PERRUQ U E RS:

CANARIS flauta, ¡.et•
XO& per a aquàrium. Per.

aet tabrtcant a1. pObUc.
.Ronda Sant. Pere. ~t

Rets, una; lnàl.luina «Slnaen moderna. A vlnyó, 30,
botiga, davant Borsi.

8M>atea, e&pardenyea per
Tallera. 82.

~::
:~:~
~

EL MIL LOR present de

CALDERES de dlver801
Blatemea l
grandà ries.

Pere IV, 254.

van arreu. UIJX,isltart
S. Alslna ( PI88D.tp d et1
CrédJC, 6),
1t1

MORENES, f'llt.Wea,

Lur.-

Eczemea, FurOncola
r altru m&laltlea d.e !a
pell. Ea ruaretxen amb el
produCte vegetal QUe 01
ven al carrer Botella, t
Berborl&terle.. Tub, 5'80
pla.

eutr

ESPARDE NY ES

treneta oonea 1 tortell
Extgtu :sempre la cB• I
Tort.eliA tOlrOna).
PORTU

vua.r.

WOt&Y.lQ Uel

M.a.rl&
1 etéron 68'1U

a.auuo.

6G

I AULU

IOU&.

IU:HYOR 1

t'Ol

oeuaw e1 rtJitre

32.

teU QUI

V'lf!U~ ut

QUOCl&rt. oom a nou, r.-

pral.

tU:.t'A HAlii U Nti ~;~u "~·

paeaaT. a a.ameuere1. .,

ler.. 1ra.

Llegiu LA HUMANITAT
En constituir oocietab mercantils
En comprar eotablimenb o finques
En comtruir edificis
ASBEBBOREU · VOS SOBRE CO NTRIBOCION~
ARBITRIS I IMPOSTOS, A LA

ASSOCIACió DE CONTRIBUENTS
Cenlre d'UI1IJI!ples admiDialnl!u dlrlctt por

C amil Companya Jover:.
RONDA SANT PERE, U , PRAL., L'
De 4 a 1 (eseeple ~leo I leaUD)

6&8

'*' "

wtoes wouea
apara.aora Meroaaete n

·

quooarl oou. reparat o
Ramelleree, 2, ler la.

CAIXES

COD EX

RADIO

PALOMA,
HI PO TE Q UES

APRENE U A BALLAR

Olassea partiCular& pe¡
prote88ol Joseu Garcia
Paloma. 41H. eot.reaoL

~IP U I IEU U ~::i•. aptaea
:k)brt. ~ reutta oonei
CODaiCluna.
Notartat ~
ent.rt l 'el. ~~681
''

.

SEM YO Ra t'er veu que
.lli.¡w e1 vostre reatn UI

2 0

DESPATX JURIDIC

ra,uae.

reD4a, ore.
tec~. sobre terreou 1 noQues ruattouea Notartat
7, en t.reeol
ca&es

Plet•

paraclo01:
&lgua,
electriCitat.. J.oeep
Ca.labria. 186. Tel.

t

r•

au

vua.

ij64:;j~

!IAUMii Q UE R A, wu.-.
auct.or d'ooree. ProJectes
pr~saupoet.QI.

Menendez

PelAYO. 87 . Tel 74676

Barcelona.

ARI U.òLEti oor u. Vl&t¡e, et. UTJbareu _a 1'acred1tada cua Ra.uluo ou.
veua.. 1uo. ae F, OUt.e!i·

WrL 1i06PI t.al

14 l

U• H l'l:i66

ret&

Te_stamentarlet
D1voro11

COBRAM ENT
DE CREDITS

\iO NST RUCTOR r&.dlo.
CBJzes dee de 8 Ptee. Pa..
lama :ao

a comlsstO 1 sense de&oeses per al client
Malnmon ls ciVIl& • Naturalitza oiO de tuia · Pa·
&a me n ts d'Impostos· cedu lea Paasaoorta

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489
Ta ll i Confecció

A.1,;&(16alla.
ellSVuu.weus
ra.pld t ecuaòm!c. El u,.
SALO pe¡ • J8D)'ure.
Ueo patrona M.artl J&~
d.'Auona PuJol. l-'erma.
UL 4. 4l.oD a.• t prop
neuta oertecr.e. '~ t~t.ea
• Lal:et.ana)
Tel. 'lU68, Bat'CelOL l&.
l:)a.J..mero.n. Ut, oral 1&

LES MILLORS

MOBLü ALTABA tH6-

¡&nC1a, Cluraaa.. eoaoum.ta
Nu com preu senae ~tan.ar

aq uesta casa JoveliRI•OII
DUal 'l

LLIBRU

WWIJC\.1,

OIJU~.J~,:acJuna

~45

de

~tona e&pecJB.la

a òOdee I otmQueta

oet

I •L&.E8 Dc Vtt\U~ o.LnJ·

U.CUU dlpOsi.te- I Wl'l'i&JC8
pavJmente- t wte ell ct&c1vata de la OOJlat.rucc.~o
Fta.nf't-6(· I:Jorreaa l iavA
"

u

~

Munt.eplo• . Julea, w &QW..
oea etc La casa més ao_..
1.11111.
l"unORda el 1888
fln16 2'J oral.

78908 6&J weron :.r¿ t

del1..

ve'

Da lma u.
Valeue~ a.
uarce:Juna l 'el 7H363.

OlfrtER. pag o We& Q Ue
ell all.rtw per • Paue1e t.ee

wta mena 1 OlbJJot.cques

KdJAUfCAHl
IYJ I H,_
MAA UDJc a tSatcetoo.
per ta eeva temperat.un
aaradable Que s'hJ ¡au·

iOU

aúiJora aJumoea Cel LI·
011.1

LUt.rerte Munctlal r eté!

ADVOCAT

crédlt.a o anttclpo diner
per ella. Casa London AuzJAs MarCh, 7. 1cr .. de

r

tlil OLI I ET I QUil Eti

<kl

IÑ:iiAL&.Ati iONS

I

7f6lt~

A. LEBRUN

l~

aollre

• OIEP MORil. uuu
üanatarl a e va.azeUI.-PJ.a..
t&, • • Tel 18888. Barce-

Port aferrissa,

NI ÇAN OR SERRAN O
nut.urlit. \ aUU9fac~o • &
var.wunn ww 'l'et 16ua
lj[l.fet!Juna
·

eot~llUB

ltUCii,

l1U"U8l. C&neJlU . Oeep
St. li:usebl. s (S. 0.). T el

DIVERSOS

PREU S BARAT I SS I MS
L hírta, I, Tllèton 'ZJ063

1 tota mena <1e l'os, ea
rue.re1x ràpidament amb
el zarop

i;A UIRQ

L loauor

MARISTANY

mea. 61

penna.n~t

ruqueria. canina. Fiveller,
31. - Tel. 25164.

.muntanya.

L'ESC OCU A. Felsee
vrwpedlQuea lju:

Pltt\1

.
Vestits a terminfs
CAÇADORS

unlveralta..

E81 U D II

rl.l, Olientac10 l prepa..
raclO ellcaç. O. Prot. BaJ,.

AGENCI A I RA NSPORTI

Josep flll'\lecas. ex - r er ~
rr1ari Pacturliduna 1 r•
'OUida de wercadena. pe¡
1ur roc&rru . reCMden I ca,.
cuJona tnror,tla 1errov1a.
ru mar1tlnl1 1 •er-. 1ntonoado soL re rl&t-gM

I

lOII('('"uu~

a u~.

oer Ier&ocarrU

..•

Pati

la

eKiu

.I

nit~-•

.

LI

Dimecres, 1 de gener del 1936
"

tI

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

Anton Rodon Porta . .. ...
Carles Geremies . .. ... .. •
Suma anterior .. . . .. 184,019'10 Nltheroy............ ..... .
Penya «Dificils» del Cata.
Magdalena Alemany..... .
lunya <50 vegada, extraM. A .................... ..
ordinària) . .. . .. . .. .. .
125'- E! rusté del noranta-cinc
Salvador Fortuny.........
ó'- Ursula Ventura Mauri ...
Un esquerrà... .. . ... .. . . ..
Els de la Poca Roba <«
vegada) ............. ..
3'- Un valencià d'esquerra ...
Eulàlia Llacuna .. . .. . .. .
10'- Jo!ln Roca i famUia, de
Personal de la tanca de
Sant Adrià .......... ..
LA HUMANITAT ......
10'- Familia Grau, de Sant
Per les llibertats .. . . .. . ..
Adrià .............. .
2'On grup de Banca <7.&
J. G., de Sant Adrià .. .
vegada) ............. ..
56,- Un A. P.............. ..
Manuel Moré . .. •.. . .. . ..
On grup de republicans
Salvi Ro1 1 ............. ..
d'esquerra, ...e Telà (aportació setmanal)... ...
18'75 Cinc .................... .
Antoni Torras .......... ..
Maria Campà, a la memòria de Macià ....... ..
3'- A la memòria dc Macià,
sis companys. . .. . .. . .. .
Apolòma Tomàs .. . .. .
1'M. A. T., a In memòria
A. S. O............... .
2'del seu pare ...
Els de cada setmana
4'Fam!lia Llasach Carús
ó'- Pel triomf de la llibertat
1 de la J ustícia ... .. .
Francesc Aupl ........ .
5'Isidre Malné .. .
Sempre l'Esquen-a .. .
2'Gabriel Rota Terrades
1'- Jaume Moral .. .
El nen Emili Busquets
0'25 Martí Arena s .. .
Ramon Vallespí
Ambrós Saltó .. . .. . . ..
2'Jaume Albiol ... .. . ...
1'- Josep Segura ...
Manuel Gascon ...
Cinc catalans de la casa
M. P. (39 vegada) ......
4.'50 Josep Flores .. . . ..
Rosa Carnes... .. . .. . .. . . ..
1' - Un company ..... .
Guadalupe Gotell ....... ..
1'- Joan Alflrcon .. . ... ...
P. T .................... ..
1'- Rafael Andreu .. . .. . .. . . ..
Montserrat Vicenç .. . . ..
1'- RECAPTACIO FAMIPiqué .................... .
50'LIAR:
Joan Duran ............. ..
5'Dolors Ferrer .. . .. . ... .. .
M.agdalena Llonch .. . .. .
5'- Francesc Pallarès ..... .
J. J. Petit ............. ..
3'- Francesca Talvot .. . .. .
Tres amics (quota setmaDaniel Pallarès........ .
nal) ................ ..
3'Lluís Pallarès .. . .. . . ..

5'-

Jc.an Palla rés .. • ... ... .. .
Lluís Tal vot.............. .
Francesc Talvot ... .. .
Elena Ferrer .. . •.. .. . .. •
Joan Albi ... .......... ..
Ramona Oriola... .. . .. • .. •
Pichl .................... .
Joana Ari as .............. .
Assumpció Talvot ....... ..

2'-

UN G R UP D'ESQUER-

2'1'50
2'-

1'7'1'5'-

1'-

M. Ràfol.s .......... ..
1'- E. Cervera ........... .
5'- F. Coll ............. ..
1'- F. E ...... . .......... ..
2'- Pastó .................... .
1'50 Maria Rlvera ........... .
5'- J. Cabrol ..... . ........... .
Jc__ ;:¡ Munàrrlz ........ .
6'- Elionor i Albert Francàs.

1'- GRUP J. TABAC:

R afael Torner .. . .. .

1'- Salvador Cambra ........ .

Josep Aluja ...............
1'1'- Carles Alvarez .......... ..
Amadeu Bas .. . ....... ..
l'1'- Francesc Paredes .. . .. . . ..
Francesc Bertran .. . .. . .. •
1'0'50 Joan Domènec .. . ...
Alfons Jover . .. .. . .. .
0'50
0'50
0'50
0'50

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

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

RANS:

2'-

Suma i segueix ...

1'1'-

1'1'0'60

1'0'50
1'-

2'-

1'1'1'1'-

Suma aulet·ior ... ...
LLISTA NUi\1. 1484
Recaptat al Price, con!erèn"Ji"\ Trabal Womllè
frt ni) . . ... ... .. ..

LLISTA NOM. 1142
Ateneu Obrer el'[&, .u ra,
di:;tricte Vlè ..
LLISTA NUM. 1483
A1.ene~1 Obrer d'Esc1uerra,
distnrte VIè
..LISTA NU:\1. 682
Ona admiradora del CaS<'
Català d'Esquerra
de l'Eixampla ... ... . ..
:,Jana H.os<t Coma ........ .
Li:l P1nos ................. .
·n TomAs .............. .
~Anna

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

Antoni ... ........... .
24 Bravo ... ......... ..... .
.!5 Serra ..... . ........... .

7,202'85

704 10

150'-

373 60

20'50
l'-

2'1'1'-

1'1'-

LLISTA t\ UM. 1028
Recaptat............. ..
LLISTA NUM. 5
I\I. Fàbregues .. . .. .
E. Sala ......... .. .
A. J\1t>llet .. . ... ...

A. Pena ................ ..
J . Castells .............. .
A. Portell ............. ..
M. Lr.peira .............. .
A. Sabatés .............. .
! . Arderius ...... .. ...... .
B. Peralta .. ...... .
V. Torres ........... .
R. Freixes .............. .
M. Puigvert. .. . .. . .. . .. .
P. Torren ts ......... .. .. ..
G. Ben!tez ........... .
J. M.asmitjà ... .. .
P. Galllnart .. . ... . ..
J. J1meno ..... .
J. Tell .............. .
J. Ubach ........... .
J. Llaveries........... .
A. Benitez ............
Centre Català d'Esquerra. del Clot .......... .

11 ....................... .

0'50

:)

1'- LLISTA
NUl\1. 16
2'Ateneu Nacionalista d'es2'querra, del P. Nou.. .
l'2'- Ro:: Boronat Font. . ..
Jaume Muñoz ....... ..
2'1'- Isidre Costa .. . .. .
1'- Marcel:IJ Oliver ... .. .
1'- Estanislau Pons .. . . ..
Joan Garcia... .. . .. . ... . ..
2'l ' - Antoni Ra mos .. . .. . ... .. •
2'- Jacint Puig ............. ..
2'- Pasqual Esteve. .... .

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

Latorre ................. .
G. :C1sca......... ...... . ..
19 Pinós ........ .... ..... .
-~1 Tomàs .............. .
22 Anna ................. .
23 Antoru ............. ..
.">

Bravo ................. .
Serra ...... .......... ..

1l ...................... ..

novern ................. .
llrpi .................... .
8ala .................... .
\rnau ... ................. .
...LlSTA NU?.l. 675
Antoni Robles ..... .
.:nume Argemi .. . . ....... .
JosPp Gamga .. . .. . ... .. •
francesc Barrofet... .. . .. .
iamon Salvadó ... ... .. .
Josep Rmnbau .......... ..
Joan Ripoll ...... ....... ..

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

Felip Gimeno ... .. . .. . .. •
Domènec Escoda .. . .. . .. .
Jaume Riera ........... .
Jos ús l\1ora . .. .. . . .. ... . ..
On ...................... ..
J 'sep Mart! ..... .... .. .. ..
Jua u Batlle .............. .
•v:anuel Ja1me .. . . .. .. .. ..
Ramon Batet . . . ... .. . .. .
Crnes Bebet .. . .. . .. . . ..
, Pi!~

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

.&ite\·e Navarro........... .
.Josep Casas ...... .. . ..... .
25 rals núms. 9076 a 100
LLlSTA NUM. 683
Venda de tiquets ...
LLISTA NUM. 692
Manuel Oller . .. . ..
Isidre Morera. .. . .. . . .. .. .
Buhigas Pelis . .. .. . .. • .. •
Lòpt'Z .................... .
Venda de tiquets .. .
LLISTA NUM. 655
Foment República, de
Sants ................. .
Manuel Alós... ... ... ... .. .
A. \"ent-ós .............. .
Caf>llòevall .. . .. . .. . ... .. •
Vidal ... ................. .
Gabaldil ................ ..
Gai>aldà D............... .
Miró ........ .......•.••.•
Tere:;a. Galiano... .. • .. • .. •
Colet .................... .
Gomà .................... .
L Oliva ................ ..
C.\& as .................... .

Jo.\ om 150....... ....... .
Seu. \ •a Oget .. . .. . .. . .. .
Ripoll ................... ..
A. Hern1s ................. .
V~'nda de tiquets .. .
L • ,ISTA NUM. 461
Josep Casals ..... .
Estanislau Suñer ... .. .
Ramon Clos ....... ..
Çolomé ............ ..... .
•.LISTA NUM. 482
~ubiras ......... .... ..
: ~ P Solanas .. . . .. ... .. .
-'~J.•.:1a .Moragas ........ .

3'-

LLiSTA NUM. 18
Roc Boronat .. . .. .
Estrulislau Pons .. .
P¿¡¡qunl Esteve ........... .
Jewu~oJ Muñoz ... ... .. . .. •
Jacmt Puig .............. .
Marcelli Olivé .. . .. . ... .. .
J oan Ramon ............
Isidre Costa... ... .. . .. . .. .
Feliu Costa .............. .

1'0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'25
0'50
0'25 LLISTA NUM. 19

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

6'25

18'75

1'1'-

1'1'2'2'1'2'0'50
2'2'0'50
l'8'-

1'1'-

1'1'1'2'2'-

1'- Lf,lSTA NUM. 25
:r.omènec Puig .........
60'Joan Moges .............. .
Isidre Vies .. . . .. . .. ... .. •
VIcenç Ibàñez .. . ... .. .
Manuel N........... ..
12'Francesc Mir .. . . .. ...
2'50

1'- LLISTA NUM. 1136
1'0'25 Reraptat ........... .
1'-

184,435'45

.
I

71 ....................... .

11 ............ ..... .... .. .
19 Pinós .. . .. . . .......... .
1'- 21 Tomàs ...... ........ .
l'- 22 Anna ............ .... ..
1'- 23 Antoni ... ... ... ... . ..
1'- 24 Bravo ... .. .......... ..
0'25 25 Serra . .. ... .. . . .. .. • . ..
0'50 42 ....................... .
1'- 29 ..................... .. .
l ' - 71 ........ . ............ . ..

2'50

Roc Boronat ... .. .
Estanislau Pons .. .
Pasqual Esteve... . .. .. .
Jaume Muñoz .......... ..
.:acint Puig .............. .
MarceHi Oliver... ... ... .. .
Joan Ramon ........... .
Isidre Cost~ ... .. . .. . .. • •..
Feliu Costa .. . .. .... ..... .

Govern ......... ........ .
Urpi .................... .
2'50 Sala .................... .
1'- A."llau .................... .
1'- A. Segués .. . .. . ... ... .. .
1'1'- LLISTA NOM. 652
0'25 Antoni Mar ..... ......... .
0'50 Isidl·e Morera .. • .. .
1'- Manuel Oller .. . .. .
1'- Lòpez Sanjuan... . ..

LLISTA NUM. 24
Casal d'Esquerra Republicana de Catalunya. ...

LLISTA NUM. 651
Isidre Morera .. . . ..
8'- Manuel Oller .. . .. .

LLISTA NUM. 4.96
Senyora Rita .. . .. .
Antoni 1 Joan ... .. . .. .
M. Oriol, m es .. . . .. .. .
Oliva, mes .......... ..
Bargués .............. .
Senyora Cavedo ..... .
Senyora Cla'l"é ........... .
Jaume, mes ......... .... ..
Senyora Antònia .. . .. . .. .
Senyora Nati ... ... ... .. .
Senyora Parera ........... .
Senyora Mercè .. . .. . .. . . ..
Senyoretes Teixidor .. . . ..
Benet .....................
Leon ................... ..
Q. Margalef .. . . .. .. . .. . · ..
J. M. Soler i Brú, mes ...
Mateu, mes ............. ..
Pardo-Demier, mes .. .
Beltran i muller .. . .. . . ..
Clua ................. ..
Farran ................. .
Samsó ................... ..
Sanchon ................. .
J. Sagués ................ ..
Llobet .................... .
Dieste .................... .
Dh·ersos ........... .

Senyora Antònia .. .
Parera .............. .
Senyoretes Teixidor .. .
Bargués .............. .
l\1untaner .. . .. . . .. .. . · ..
Benet.................... .
Leon ...... ... .......... ..
Sauchon ................. .
f.:amsó ................. .
Farrant ................. .
Beltran l muller ... ... .. .
Lieste .................. .. .
J. Sagués ................. .
F. Llobet ................. .
Diversos ......... ........ .
Clua ................. .
Senyora Pepet a .. .

1'0'50

75' -

2'1'2'0'50
2'4.'2'2'2'2'1'1'2'1'2'2'3'10'-

l'2'50

2'Entre les c1utats de Hannover 1 Cel te, (Alemanya), s'han efectuat els assaigs d'aquest tren «Zeppelin"
1'que corre a 150 quilòmetres per hora. Els cotxes tenen 26 metres de l largada I poden transportar c inqua~:
1'ta passatgers
20'4'(Foto. Keystone)
4'1'l'l ' - Maria Lluïsa. ... ... .. . •..
2'- Aureli Elies ... .. . ...
1'- ' X. X .............. ..
o·se
l ' - Antònia Amboda.
0'50 Jaume Alsina ... ... ...
2'- Agustina Galvany .. .
l'...
0'50 Manuel Porta ... ::: ...
1'- Francesc Agell .. . .. . .. .
L'..,
3'- Rosa Galvany ...... .. .
0'50 Antoni Porta
1'- Ramon Martínez .. . .. .
2'Enriqueta
Pere
Noguera
Lladós
..
...
.
..
...
.
.
..
.
...
..
0'
81
0'50
Ona
separatlst~·
..
·
...
0'50
Claudi Torras .........
2'...
l ' - Carme Farré .. . .. . .. • .. .
0'50 Rosa. Arosco . "· " '
0'50
Jaume Adrocer ...... . ..
l'..
1'- Mercè Anglada ....... ..
l'- Carner Bonet ::. '.'.'. ::·.
0'50 Joan
Salvat ... ... ... . ..
1'- Emilia Colominas ........ .
0'54
0'50 Paulina Serra ........ .
10'50
Jatune Esmandia ........ .
1'- Mercè Mauri ....... ..
o~
0'50 Angel Pérez (recaptat)
Josep Vilardell . .. .. ...... .
8'...
1'- Anneta W ............ .
0'50 Antoni Giralt
Pere Roca ........... .
1'- Rosa Gasso .. .
f~
0'25 Francesc Lelv~ ... .'.'' .'.'.'
3'50
Ramon Vernier ... ..... .
l ' - J ulita Vilagrasa
o·so
0'50 Francesca Costa
1'75
Francesc Domingo .. . . ..
1'- Marg1rida Sala
0'5f
0'50 Carn1e Jorba
·" .. ·
0'50
l 'Anneta Sisó .. .
Tomàs Batallé ........ .
0'25 Remei Llusà. ·.. ·.. .. ·
021
2'Rosa Pinto ........... .
1'0'30 Pepeta Tomàs'" ......
1'LLISTA NUM. 460:
Mercè Garda .. . .. • .. •
0'54
0'50 Pilar Ramon ·.. "· "· .. ·
3'50 P. C.......... ........ .
2'Agustina Garbi
O'st
0'50 Antònia Raublx~ ... ... . ..
1'Un oliaire d'esquerra
1'- Remei Penalba ..... .
1'...
0'50 Marina Doiiate .. . "·
0'50 Familia Moraga s .. . .. .
2'- Agustina Cabot .. . .. .
o·se
0'50 R R ................... ·:·
2'- J. M .................. .
1'- Teresa Casals .. . . .. .. .
o·se
0'50 Lluisa Sau .
··
1'- F Rubiras .. ......... .
5'Teresa Mtms Oms .. .
05t
0'50 Ignasi Fusté' .::· .::· :::
1'- J osep Solanas .. . .. . .. .
2'- Ramona Quer ........ .
1'0'50 Maria Ferrero
1'Isabel Comallonga
1'...
0'50
C. Llecha .... ::· .::· .'.'.' :::
LLISTA NOM. 473:
Carolilla Sah·at
1'...
1'·Elvira
Bartolomé
l ' - J osep Farré ...
Montserrat Jou Jou .. .
1
o·se
Maria Ciurana
... .... ..
0'50 Maria Laseras .. . .. . .. .
0'25
...... ..... .
0'50 Colom Puig ... .. .
l'...
0'50 Elvira GU ............
0'50 Euric Benaiges .. .
2._ Teresa Sugrruies ..... .
0'51
0'50 Adela Adrian ... .. . .. .
2'- Una catalana ........ .
0•25 Teresa Pla .. . .. . .. . .. .
1'6'1'- Angela Prats ... ... .. .
Ramon Alcedà .. . .. . ... .. •
o·se
2'LLISTA NUM. 475:
1'- Carme Pruns ........ .
Neus Alcedà. .. .
1'1'- J. Saus ...... ......... .. .
l ' - Rosa Verdaguer ... ... . ..
l ' - R. B.................. .
1'-

i::

PP.drós de l'Untguai .. .

J Riera ............. ..

3'- F. Figuerola .. . .. . .. .
3'50 A Garcia ..... .
1'75 M. Molins .. .
1'- A. Fargas ......
2'- F Marca .... ..
1'- J. Solé ............ . ..
1'- P. Bevia ................. .
l'50 J. Segui .. . .............. .
1'- J. Varela .............. .
1'F. Capella .............. .
1'- "~ Gil .....................
2'R. Forch ........... .
1'- M. Ribas ........... .
5'1'LLISTA NUM. 479:
0'50

s. c .... ............ .. .

A la memòria de S abin
d' Arana. .. . .. . .. .
0'50 Una del Tra-K-Tra ... •..
2'0'25
0'50

S. V. P ............... .

5'2'1'l'1,_
,_
3

Un del pla .............. .
Un del Tra-K-Tra ... ......
J. Figueras .. . .......... ..
A la memòria de Francesc
Layret ............ .. .
A Ja memòria d'En Segui
Josep Descarrega .. . . ..

12'50

LLISTA NUM. 672
Venda de 4 tiquets d'una
pesseta i 11 de ral. ..
LLISTA NUM. 654
Ant<Jni Robies .. . .. .
Francesc Barrofet ...
Casimir Oinjole .. . ... .. .
Josep Martí ......... ..... .
J aume Riera ... ... ... .. .
Josep Casas ... .. ... .
Este\·e Na.Yarm ........ .
Un ..... . .............. .
Josep Garrigó .. . ... .. .
Joan Batlle .. . .. . ... . ... ..
J. V. M.... . . . .. . . . . . ..

Felip Gimeno... .. . ... .. . .. •
Ramon Salvadó .. • .. . . ..
Josep Rmnbau . .. .. . .. .
X. X.................... ..
Joan Ripoll .. . .. . .. . .. . .. .
D. E ................ .. .
Rafael Benet . .. ... .. .
Ramon Batet ... ... . ..
Z. Z ..................... .

Manuel Jaime .. . .. .

LLISTA NU M. 457:
Miquel Bol-ratxero ...
Ramon Bofarull .. . .. .
Esteve Claramunt ........ ·
Salvador Chevert ... . ..
Benet Esquius ........... .
Lluis Mestres . .. . .. ... · ..
2'Pere Rovira .. . ... .. · ·"
2'25 Joan Bonet ........ ...... .

5'2'2'25
l'-

E. E . .. . .............. .

A. Codina ........... .
Ramon Figueras . .. .. .
A. R . ............ ....... ..

Navarro ................. .
Recapta en l'acte d'homenatge als companys Moragas i Sintes .. . ... ...
1'6'75

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

0'50
0'50

0'50
0'25
0'50

0'25
0'50
0'50
0'25
0'50
2'0'50
0'50
1'-

1'1'1'2'-

2'-

LLISTA NUM. 483:
F. Z. 1\f.................. .
S. G. C........... ., ..... .
J. c. c .................. .

Sr. C. C. a la memòria
d'En Macià .. .
J. Campmany ........ .
A. Rodrigo .. ......... .
Hilari Salvadó ... . ..

LLISTA NUM. 458:
Miquel Borratxera... .. .
Joan Salvat .. . ... •..
Sa!yador Chevert ... .. . .. •
Jaume Esmandia .. . ..... .
Claudi Torras .. . .. . .. . .. .
Alexandre Quintana .. . .. .
Benet Esquius .. . .. . .. .
Pere Rovira .. . .. . .. . .. • . ..
Jaume Alsina ... ... .. . ...
Aureli Elias .. . .. . ... .. .
Francesc Domingo ...
Jaume Adrover ....... ..
Antoni Mercader ... .. . ...
Pere Lladós .. . .. . ... .. •
Josep Ribas .............. .
Ramon Bofarull .. . .. .
Esteve Claramunt ...
Lluís Mestres ... .. . .. .
Ramon Vernier
Joan Bonet ....... ..
Josep Vilardell ... .. .
Pere Roca ............
Tomàs Batallé .. . . ..
LLISTA NlJli..I. 131:
Casal Català Martinenc •
Carolina Imbert .. . .. . .. •
Ramon Vilaseca. ... ... .. .

5'-

1'-

19'50

EM. C . .............. .
25'-

2'2'2'3'1'1'1'-

1'1'1'-

1'1'1'0'50
0'50
2'-

31'25

1'1'-

1'1'-

Avions de ta marina nordamerlcana en un dels seus exercicis que porten a cap regularment a Nova York
<Foto. Keystone>

..R.ep u_bri11an~sJ LJ eg;u
., '

I

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

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

LLISTA NUM. 1027
Recaptat... .. . .. . .. .

•.

._,.

2'1'1'3'3'1'2'0'50
1'-

2'25

2'-

Barcefòna-- Any V- Número 1.20¡

3'50
1'75

16'75

5'2'-

·.;¡

1'-

· Bonet ......... ........... .
1J. Glli .................... .
0'50 Diversos .. . .. . . . . .. .
0'50
,
0 25
0,25

•

I

1'25'6'25

0'35 . Isal~ .................. "'

LLISTA NUM. 65:1

1'- A. Duc ................. .

Lòpez Sanjuan ... , ........
Enúll Palor .. . .. . .. . .. • .. •
25 tiquets de 1 pta. ...
25 tiquets de 0'25 ptes.

,
LLISTA NUM. 194
0,25 Senyora
Vidal ... . .. . .. . ..
0 25
1'- Senyora Rita ... ... ... .. .
0,25 Antoni i Joan .......... ..
,
Beltran l muller .. . .. . .. •
0,25 Senyora
Antònia ... ... .. •
0,25 Senyora
Mercè .. . .. . .. . .. .
0l'25
__ Parera .. . .. . .. . .. .
1._ Senyoretes Teixidor ... .. .
0•25 Gili R. ................. .
0'50 Leon .................... .
0,50 Bargués .. . ... .. . .. . .. . . .•
O'SO Benet ........... ........ .
l ' - Sanchon ................. .
1'- Primera recapta Riba
0'2ll Samsó ... .. . .. . •.. .. . ...
0•25 Farrant . .. •.. .. • .. . .. . . ..
0'25 Clua ................... ..
0•50 Dieste .. . . .. . .. .. . .. • .. . .. •
Sagués ................. .
0'50 IJobet... .. . .. . . .. .. . .. . · ..
0'25 Segona liquidació Riba ...
0'50 Torrents ... .. . .. ......... .

1'- Casal Català de l'Esquerl'ra de l'Eixampla:
1'- Latorre ... .. . . .. .. . ... ..,

...~lt

1'- LLISTA NUM. 197
1'- Senyora Rita .. . .. .
1'- Antoni I Joan ........ .
1'- G;ll R ............ ... .

PARTICIPACIONS DE LA RIFA
DE DEMA
O. S. Poble Sec, una d'una pesseta, del número 48,420.
Joan Figueras, una d'una pesseta,
del número 17,963.
A. Antolin Sardà, de Reus, una
de dues pessetes, del número 20,826.

J. l\1. Cant1joc ........... .
Lluís Vallvé ............. ..
Miquel Vilagrasa (pare) ...
Joan Esteve Carrló ... ...
Ramon Grau .. . .. . .. . .. .
Marlan Ballester .. . ... .. .
Miquel Vlllagrasa (fill) ...
Felisa Sala . . .. . .. . .. . . ..
Antoni Quintana . .. ... .. •
Antoni Es te ban . .. ... .. .
Isidre Garcia . .. .. . ... .. .
Ramon Esteve ........... .
Amadeu Cortés . .. .. . .. .
Joan Pujol .............. .
Francesc Duran ... ... .. .
Serafí Esteve Carrió .. . .. •
Antoni Esteve .......... ..
Manuel Labarta .. . ... .. .
QUimet Sastre Casellas ...
Josepa Penyarroya Gimeno ............... .. .
Vicenç Pérez .. • •..
Josep Grases . .. . ..
Miquel HPrrera ...

.m4: ~: •~ ·rta

1'-

·Relació de donatius recaptats per e;ements
de les e ntttols polítiques d l esquerra (Per llistes)
Ple s.

l

!!: r. ..

~·

.

Lluis Capdevila ... .. .
Joan Roig ............
Antoni Ma.yoral ... . ..
Pons .. . .............. .
Pere Sitjà .......... ..
Pilar Sic art .. . .. • ... ... ...
Narcís Tosca ...
Maria. Lluïsa ... ... ... ...
Ramona Borràs .. . .. . .. .
Maria Font ............. ..
Carn1e Gil i .. . .. . .. . .. . .. .
Emilia. Balsells .......... ..
Elvira ................ ..
Rosa Sagrera .. . .. • .. . •..
Lola Ba .. ............ .
Ramona Ponts .. . .. •
Angela. ............ .. .
Carme Farré .. . ... .. .
Angela. Guitarcb ... .. .
Enriqueta Vila .. . .. . . .. . ..
Conxita Pujadas . .. .. .
Teresa Formen .. • ... .. .
Josep !bas ... ............
Sastressa .... .
Petra Barra sús .. • .. • . ..
Carmeta ............ . ..
Lola Mauri .............. .
Josep Colom .. . .. . .. • .. .
Francesc Martinez .. . ...
Manuel Pulles .. • .. . .. • .. •

I

1'- Mar~; Tarrado ........ .
1'- B. B ..................... .
1'- J. V. .................. . ..
1'- A la memòria de Madà .. .
2'- R . S ...... ...... ..........
1'- M. F ...................

1'- v. Sunyol Bosch ........ .
1'- Un. grup de catalans .... ..
1'- FamUla Serradell ... .. . .-..
1'- Una familla catalana .. .
r- Dues madrilenyes .. . .. . .. .
1'- Familia Cunill, per als
1'presos ...... ..... ... .
1'- Maria. Ripoll . .. .. .
1'- Llúcia Poma r ... ... ...
J osepa. Cabot .. • . .. .. •
Carme Parera ........ .
1'Angela Batista .. • .. .
~~aria Llauradó .. . .. .
2'- Rosa Muns ......... . ..
2'- Rosa Mestres ...... .. .
1'- Carme Mart! . .. . .. .. .
1'- Angelina Noguera ... ...
1'3'- Mercè Guixa .. . .. . ... . ..
Elvira Si bit .. . .. . .. . .. . .. .
,_ AssLUnpció Riba s ..... .
3,_ Maria Granado ..... .
2
1'- Antònia Roda .. . .. . .. .
Sebastià CasanoYas ...
10'1'- Francesca Bori ..... .
,_ Amàlia BallYé ........ .
5,_ Marti Casas .. . .. . . ..
1,_ Manuel Enseñat ......
2l ' - Salvador
Galofré .. . .. .
Maria Marsà ... ... .. .
Montserrat Duran .. .
,_ Rosa Freixas ........ .
40
Domingo Tarradas .. .
Recaptat per i\Ianuel Rauhet .....................
1'1'- Teresa Llop (3.' setmanal
1'- Admiradora de Companys.
Antoni Sabaté ........... .
1'- Jaume Casanovas ........ .
1'- Dolors Muecha . .. ... . ..
1'- Genoveva Tirada .... ..
2'- Francesca Ella s ... .. • .. •
Paulina Prades ... ... .. .
Francesca Tondo ... ..... .
2,_ Traclana Carré ..... .
1,_ Mercè Fabres .. . ... . ..
1'- Maria Navarro .. .
1,_ Maria Laco)llba .. .
1,_ Conxita Falcon .. .
1'- Pepeta Augla.da .. .
l ' - Rosa Cod.ma ...... .. .
1'- Gregòria Sànchez ........ .
l'- Rosa Finestra s .. . ... .. .
1'- Teresa Shaleucas ........ .
1'- Ramona Anglada ........ .
l ' - Antònia Samomà. ........ .
4'- Magdalena Arnat ... ..... .
2._ v. Alonso ... .. . ... ... .. .
2'Tct·esa Ruduera. ... .. . . ..
0'50 Una familia nacionalista
d'Esquerra .. . . .. .. .
0 •50
1'- Fanúlia Altimira ......
1'- Joan J uandó ......... .,,
2'Clementa Escart!n

1'-

X. A............ .. .
1'- J. G .............. .
1'- Un matrimoni que votarà
2'1'0'50
20'-

5'-

1'1'2'3'3'1'0'25

0'50
0'50

1'-0'50
0'50

1'0'50

1'0'50

0'50

l'Esquen·a. ... ... ... ..,
Jaume M•Jret ... ... ... . ..
Pepeta Clavi er ... ... .. • .. •
Dolors Pagès . .. .. . ,. •
Maria Pepa ....... ..
Carme Gimeno .. • •.. .. .
Esperança Ruber .. . ... .. .
Quimeta Solé .. . .. . ... .. .
Una d'E. O...............
Laiela. Gulral .. .
Leonor ............ . ..
Munda ...............
Consol Silvestre .... ..
Maria Carreras ... .,,
Enriqueta Banyoles ...
Maria CalTilli . .. . .. .. • •..
Pepeta Torres . .. .. • . .. •..
Maria Torrents ... •..
Trinitat Igléslas •.. .. • ...
Francesca Vinyeta •.. .. •
Maria Esteve ... .. • .. . .. •
Adela Cenpajo ....., ......
PJlar Vila. .. . . .. .. . . .. .. •
Antònia Delnis ... ... .. .

0•50 Teresina . .. .. . .. • .. . .. . ...
0•25 Bàrbara . .. ... .. . ... . .. ...
0•50 Angelets. .. . .. . .. . ... . ..
l'- Una catalana ... ... .. . ...
1'- Una familia catalana ...
0'50 Dues madrilenyes .. .. . ...
1'- Família Cunill, per als
5 '811
presos .. . .. . .. . .. . .. . .. .
2' - Una fam!lia nacionalista
2' -d'Esquerra ........ .
2'- 1 Família. Altimira .. ... •..
Joan Juandó ... .. . .. . ...
1'- L-t·'menta. Escart!n ... . ..

I

0'50 x A .................. .
1- J . G ..................... .

~:- Jaume Moret .. . .........
,1

O'W
0'50

0'50
0.50

•
0 50

1,_
1'0.50

1'-

,_
1._
1

1'1'4'-

2'1'0'50

1'2,'2'-

181'50

4'1'2'0'40
0'50

1'1'1'1'0'50

1'0'50

0'50
0'50

1'0'50
1'-

0'50
0'40

B. M ................. .

Una separatista .. . .. .
Matrimoni Tibancuri ...
.
Ameli a Marcet .. . . ..
Carme Capdevila 2 .~ .. . .. •
Vicenta. Ribes ........... .
Rosé Torné .. . .. . .. . .. ... .
Jos~p Ros ... ... .. .
Vicenç Martí .. . .. .
Pepeta Gulnart .. .
canneta NútiPz .. .
Teresa Serra .. . . .. .. •
Mercè Oliva. .. . .. . . ..
Agata Tiñenc ........ .
Francesca Vidal ..... .
Carme Rodl'iguez .. . .. .
Teresina Llop .. . .. . .. .
Quatre esquerrane1< ...
Maria Valls ... .. . . ..
Medina Amat ... .. ....
Maria Buxadé .. . .. .
Mercè lbàñez .. . .. . .. . .. .
Prancesca Marrugat . .. .. .
Conxa Nadal ... ... .. .
Dolors Ala\'all ........ .
Salvadora Pastor .. . .. . .. •
Canne Pujol .. . .. . .. . .. .
Maria Brou ......... .... ..
Rosa Ovell .............. .
Filomena Escolà .. . .. . .. .
Engràcia «La Rodetera» .
Josepa. Banús ... .. . ...
Joaquima Bueno ... .. .
Familia Garcia .. . .. .
Dolors Campi .. . .. . . ..
Mercè Soler .. . .. . .. .
Olimpla Balaguer .. . ... ...
Dolors Solé .. . .. . .. . .. .
Paulina Fernàndez ...
Dolors Fondevila .. . •..
Rosalia. Andreu ... •..
Josepa R ibas .. . . .. .. .
Anna Fonta net .. . .. .

0'40
0'50 ~i. E . ................... ..
1'- Anna Campa ... ......
0'50 Vicenta Rojals ... ... •..

Agata Fontanet ... ... .. •

1'- Mercè Anguera. . .. .. • .. .
1'- Dolors «La Pentinadora».

1'- Maria Escolà .. . . .. .. . .. .
1'- Aurora Terradellas .. . .. .
1'- Encarnació Abala .. . .. . .. .
1'- Manuel a. Colomé . .. . .. .. •
Maria Montserrat .. . .. .
1'Rosa Solé ..... . ..... .
0'75 Dolors Montserrat . .. •..
0'25 Maria M'nriué .. • . .. . .. .. .
1'- Isabel Guasch ... ... .. . . ..
0'50 La Valenciana .......... ..
1'- Eult.lia Farga ........... .
0'30 Josepa Ventura ... ... .. .
0'50 Carme Guasch .. . .. ... · .. .

1'-

1'1'1'-

Suma. l serueix ......

o·~
o·~

2'2'.•

11'1'l'...

·"

1'1'-

oa

0'2S
2'2'1'1'1'0'21

(}'1

(,'5f

25f
(!'51

1'0'2:'1

o·se
2'-

1'-

o·se
o·se
5'-

ose
r-

ose
o·se
ose

051

0'31

G50
1151
025
t'41

o·•

0'31

Oli
0'25
3'2'2'2'-

1<1
r1'1'1'1'1'..
0'51

051
0'51
0'51

ose
o·se
0'51

o·se

o·st

0'31
0'3f

025

o:IS
0'25

o·t
0'25

o·l

-0.,.

9.6(16'11

1'0'30

0'30

ns

1'0~0

0'25

0'25
0.'50

0'30
0'50
0'50

A. A... ...... . ........... .

1'-

Vendrell .. • •.. .. .
0'50 Carme
0'25 Maria. Arús . .. .. . .. . .. . .. •
0'25 Quimeta. Tur .. . .. .
4'- Pepa. Cllvllla ..... .
0'25 Antònia Fregot .. . .. .
050 Maria Mercadé .. . . ..
0'05 carolina Imbert ... •..
0'30 Josep Pons ....... ..
Pere Sitj'l ... ............
1'-,
Pilar Slcart ........ .
1'Narcís Tosca . .. ... .. . ...
1'-

0'50
1'-

0'25

Pepeta ClRvler ... ... .. .

o·~

0'21

1'2'0'50
2'-

1'2'-

3'3'1'-

El PROCES CONTRA SAlVA·
OOR ROCA I ROCA, IRIGOYEI
I GINESTA

a:

Per a demà, dia 2, ha quedat
nyalada la vista de la causa seg.~g~
contra Salvador Roca i Roca, Irl 1..
ts inS'JJ•
yen 1 Ginestà, per suposa
lebral
en el mitlng d'esquerres ce ¡sl'
darrerament al aran prJce. ~ {d'l'
es veurà al Tribunal d'Urgència
questa Audiència.
da 1lJ
El fiscal demana per a ca o!'
dels processats la pena de dos 1 t/1
quatre mesos i un dia d'exili. LeS·""
. •ten rab5111•
fenses respectives soll!Cl
ció.

