EL TEMPS. - A Catalunya, en general, el cel està cerè o amb
pes núvols r:.r tot el pals, llevat per les costes de Girona, La Se·
~ lrra Co nca dc Barberà 1 El Priorat, on apareix cobert o gairebé
I
cobert.
Els vents só1 un xic forts del N. pel Baix Ebre, I fluixos o en
calma ~er la rest~. - Temperatures extremes: Màxima, 11 graus a
eagur ; mlnlma, 1G ~:~ta zero al Port de la Bonalgua.

Barcelona, dimarts, 17 de desembre del 1935

Preu: 16 cèntims

TORNA AQUELLA HORA BERENGUER-AZNAR?

Aba·ns de fi d any, dissolució de Corts?
1

Aquesi hauria estat
acords del Consell
Les Corts seguiran tancades
fins el dia trenta-ú d'aquest mes

Gil Robles fa públiC ·1èinunciat·mailifest
1

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

GUIO DEL MOMENT

El GOVERN HA AUTORITZAT
LA REAPARICIO DE «El SO-

ATENCIO Al·FU fUR
ab~~~~~ i:· p;e~Ji~c~i~ld~a~ ~~
IMMEDIAT
CIALISTA»

DIU El SE-

NYOR

PORTELA

El primer c onsell celebrat pel Gabinet Porteta Vallada res

(Foto Sànchez Català)

---------

Madrid, 16. - Des de dos quarts
d'onze del mati fins a les dotze ha.
estat el Govern reunit en petit Consell, a.l Palau Nacional, 1 després ha
passat a. reunir-se sota la. presidència del Cap de l'E:otat, fins a dos
quarts de dues de la tarda.
A la una i vint ha abandonat el
Palau Nacional el ministre d'Hisenda, que s'ha limitat a. dir als periodistes que abandonava. la reunió perquè tenia molta pressa.
El ministre sense cartera, senyor
Rahola, ha. donat la. següent referència. als informadors:
-Després e ..,na S'llutació adreçada al Consell pels ministres de Treball, Justícia. 1 Sanitat, 1 Guerra, s'ha
entrat en el despatx ordinari.
S'ha aprovat un decret autoritzant
la. presentació d'un projecte de llei
referent a convenis internacionals
sobre trnnsport de passatgers i mercaderies per ferrocarril.
S'ha acordat atorgar, com els alES DICTARA UNA DISPOSICIO tres anys, llicència als funcionaris
públics, amb motiu de les festes de
PER
EVITAR DESNONA- Nadal, amb les normes acostumades.

GQvem 1 digué als periodistes que
tenia poques noticies a comunicar.
Després afegi:
-Ara us vaig a. donar una. noticia interessant. El Govern ha acerdat la reaparició de «El Socialista».
Un periodista preguntà al senyor
Portela si es~ava. determinada la
data de reapar1ció de l'esmentat dia.
ri i el cap del Govern contestà:
-Pot fer-ho quan 11 convingui.
Digué per últim el senyor Portela.
que anava ~ sotmetre alguns deerets a la stgnatura del President
de la República. ¡ acabà dient:
-El Govern té el decidit propòsit d'anar com més aviat millor a
la normalització constitucional. ~o
demostra, com veleu, l'a.utoritzac1ó
perquè ts publlqm «El socialista»
i si voleu alguna. altra. noticia in·
teressant,.ga.sseu pel Ministeri de la
GovernaCl a un quart de deu.

pre~~:Stt~~ri~~~a.càrrecs?-ha.

LA

Llegiu cada dia

peròEi:u~a~::~t !~u~~:e ~:r~:
¿D EMA, CONS EL L D E Ml·

NISTRES?
contestant una pregunta d'un al- DE LA LLIGA --- HAN ESTAT NOMENATS PER DECRET DOS
tre informador, ha dit el senyor
Rahola que el pròxim Consell es ce- AlTRES GESTORS DE LA LLIGA PER ALS DEPARTAMENTS
lebrarà probablement demà passat,
a la Presidència.
DE TREBALLI D' HISENDA ECONOMIA

I

ESTUDIEH ART I CLES
LA CONSTITUCIO

DE

Ha. acabat dient el senyor Rahola,
contestant preguntes d'un informador, que també s'ha ocupat el Consell de la. interpretació de diversos
articles constitucionals, en relació
amb les sessions de Corts.

I

LA DEFENSA NACIONAL

Madrid, 16. - En el consell d'avui &'ha
acordat reintegrar al seu càrrec el &enyor
Elorza, director que tou de la presó de
Madrid. Aquest senyor tou destltult per
l'anterior ministre de Treball 1 Just!cla.
També s'ha autoritzat el senyor De Pablo Blanco, mlnlstre d'Agricultura. perqué d.lctl una disposició quo eviti el
desnonament de les !Inques rústiques.
El senyor De Pablo Blo.nco ho. Indicat
com o. sots-secretar! del seu departament
el &enyor Alvarez Mendlzàbal.

De Marina s'ba aprovat un crèdit
extraordinari de 6.400.000 pessetes
amb càrrec al de 60 millons votat
per les Corts per a defensa nacional, per tal de pode::- comprar metralladores antiaèries amb el municionament corresponent.
ES PROCEDIRA RAPIDA·
MENT AL CANVI D E GO·
VERNADORS

Al mateix temps s'ha parlat de la
qüestió del nomenament de governa·

dors i el Consell ha. acordat procedir ràpidament sobre aquest afer.

!nútllmente de contener. Algu!en comenES SU SPENEN L ES SES•
taba: Es la primera. vez que he vlato
SIONS DE CORTS FINS AL
llorar al geneml Fmnco. Poco despuês,
D 1A 29
entre los aplausos y las saludos del per·
sonal de Guerra, el set'lor on Robles!
També s'ha acordat publicar un
aoondonaba el mlnJsterlo para trii.Sia- decret suspenent les sessions de Corts
dar&e a Acclón Popular, donde le espe- fins el dia. 29 del corrent mes.
ra.ba a su vez el reclblrn!ento Y 1& aco· 1 El Consell ha durat una bora. es:!C:bl~~~oa~~Y:iu~~~ a:U:n~n~~~ cassa 1 en el seu transcurs el precon la despedida entusiasta de los mlll- sident del G<>vern ha. glossat, amb
tareu
I eloqüència. admirable, diversos t~mes.

Ampliació del Consell
S. E, T E FRASES D E CO·
RATGE I SIMPAT IA
Madrla, 16. - A dos quarts de

BLES
l4t.<t 1

J

rd,

Cl!

CONTAT

PER

(Passa a la pàgina 7)

L'advocat d'ofici de
Gómez Hidalgo, serà Goicoechea
Madrid, 16. - Dimecres vl.nent es
veurà davant el Tribunal d'Urgència. la vista de la. causa contra. t-1
periodista. Gómez Hidalgo pel suposat delicte d'injúries. Es dóna el cas
curiós que ha estat notificat oficialment al senyor Gómez Hidalgo,
per la Secretaria del Tribunal Suprem, que en el cas que el seu defensor no compareix!, U ha estat designat com a advocat d'ofici el senyor AntOni G<>icoechea.

DEBATE )}
18. -

cEl

Debate~ publJca els

l;o~trsoo pronunciats pels &enyor

OU

el gcn~ral Franco en acomla·
d1.1t-tc aqueu del mlnl!iterl. D'ella reproha:C:~ Begilents paràgrafs. Paraules de
•"' ó
IJ<Je•o I lo pucdo dcclr en este momcnto
l\':
nueatro ~enthnlento es absol\lta~ sincero, porque jamàs el Ejérclto
esta llentldo mejor mandado que en
~f?Oca. en que vue,tra excelencla ha
l J ~ lli !rente d~ nuestroe destlnos.
tePtosnor, la dlsdpllna, todos loa con'-blec¡ bb!cos del EJérclto han aldo rea. t doe Y han aldo encarw;dos por

<lar

ea

I

~,.,._,ra UCI!I~ncta..

~ea les paraull!ll del aeneral

xant el Departament a mans del
nou governador general inter!. El
senyor Sedó es passejava ahir mig·
dia per la. Generalitat de «partlcu.lar».
El flamant gestor del Departam~
de Sanitat, el radical vallenc senyor
Barbat, ha. fet igual que el seu company Sedó, mo.lgrat que no ho ha
(Passa a ta pàgina

n.

L1Estatut de Catalunya
•
I el Govern Portela
Enmig de les p ersp ectives relatit'«ment favorables que otereiz l'hora
actual d.e la politica espanyola, hi ha un punt que resta una mica bofr6$;,
t és preciSament el de l'Estatut de Catalunya, punt cabdal per als catalans i qüestió d'honor per a tots els veritables republicans t esquerriste~
d' Espanya.
El nostre poble vol que l'Estatut votat per les Constituents de la fegona República, i suspès ja més de catorze mesos, sigut restaurat integrament. Les esquerres espanyoles estan d' acorà amb la. voluntat popular
catalana. «L'Estatut -lla d.it recentment Manuel Azaña- serà restaurnt
tal com es trobava el dia 3 d'octubre del 1934.ll Es a dir, el dia abans de
la pujada de Za Ceda a! Poder, dins aquell Govern Lerrou.:c que donà lloc
als afers escandalosos discutits suara az Parlament espanlfol.
Pel costat de les esquerres doncs, el camt és obert. No passa la mctelxa cosa pel costat del aovem
' actual i de les torces polítiques que ..
estan representades. I com que el flamant G<>vrm centrista aspira <J
constituir un grup à'importàncfa considerable, si no deciSiva, en les prdximes Corts, cal que els catalans vigilem de prop els esdeveniment3 que
s'aniran descabdeUant en l'actual periode polític de transició

"'

• • •

El senyor Portela, cap del Go¡;em nou, té antecedents autonou~íste$.
Es un vell gallec galleguista, que en certs mome1tts ha defensat, ad huc
amb estridències la llibertat de la seva terra. Per altra banda, slza ,ieclarat català adoptiu, porta un llarg temps d.'estada 1!.C1bitual a Catalunya i coneix, almenys fins a cert punt, els anhels del t!ostre poble.
Però en la qitestió concreta de l'Estatut, la posició del senyor P?rtel~
tal com ell mateix la va fixar l'any passat, no és gaire satlsfactòna. Ell
creu que l'Estatut del 1932 és mart t que cal fer un E.statut nou més modest encara, en el qual 1zt l'Ordre Públic ni la Justtcw no estarien a les
mans de la G~meralitat.
¿Ha variat la posició perso1zal aeZ sen¡¡or Portela, de l'anu passat
811 çà? No hi h4 cap motiu per creure-ho ni per s~pos~r-ho. A més a m~s
la. composició del Gotem que ha /01'11!at 110 facilttana pas les et:en!M<S
iniciatives favorables a l'autonomia catalana que el president del Const!Z
pogués tenir.
La realitat és o.questa: en el G<>L..:m Portela no hi ha. cap 11tínistre
polttic -dels dos tècnics no n'hem de parlar- qtLe sigui partidari del t·eetabliment tntegrc de l'Estatut. No ho és nt el senyor Pere Ralz<Ua en ~~
sctL caràcter de representant de la Lliga Catala11a, pul.t q1le homes az;t~
ritzats d'aquest partit S'han cteclarat contraris al retorn de l'Ordre Públic a la Generalitat. En tal sentit s'ha manifestat, e11tre altres, el seu¡:tJr
Puig de la Bellacasa, que representa la Lliga dins la Comissió parlamcn..
tària de la reforma constituciotzal. «I.'Ordre Ptiblic no el t,;olem!ll, d.ecl~
rata aquest sert¡¡o:- en un mltlng regionalista celebrat dies enrera.

HUMANITAT

RO- ¡!':;!~~~l::r;~t:;a :~~ cm Roble& 1 dl·

(( El

Al Palau de la Generalitat, hi havia ahir gran desconcert. Ni els ma.
teixos funcionaris saben qui mana. i
a. qui han de fer honors.
Els gestors radicals han dimitit.
No saben perquè, però han dimitit.
El senyor Sedó, del Departament de
Fin.ances 1 d'Economia 1 Agricultura,
· presentà al senyor Maluquer la dimissió amb caràcter irrevocable. Més
ben dit: plegà fulminantment, dei-

dotze els ministres han passat a. reunir-se amb el senyor Alcala Zamora.. El Consell, sota. ia presidència
del Cap de l'Estat, ha durat dues
bores 1 en ell S E., després de saludar al Govern 1 tenir frases de coratge 1 simpatia per a cadascun dels
ministres, ha. fet un discurs molt

L'antecedent de la desfeta de novembre del 1933 - no peb vots, sinó
l>el <>Uïcida trossejament de candidatures 1 tàctiques de lluita- ha de
COnstituir una conseqüència prèvia per a establir les modalitats de Ja nova lluita.

l ' ACOMIADAMENT DE GIL

El NOU GOVERNADOR GENERALINTERI DIU QUE HO ARRAN·

JARIA TOT Sl El NOMENAMENT FOS EFECTIU ••• DIMITEI·
nistres es posaran en contacte amb
J
el president del eonsell.
• XEN TOTS ELS GESTORS DE LA GENERALITAT, MENYS ELS

A

MENTS?

·quatre 1e~ton ~e llila [atalana

ELS ALTS CARRECS

I

el que dèiem abans d'ahir No són paraules smó actes el que
Rep"-t'"' uu
•
.
esperem del nou Govern Portela. Davant de les obres anirem preCisant
posicions concretes. No ignorem cap de les dificultats d'aquesta hora,
enormes en relació amb la. modèstia de coratge 1 de decisi.> de l'equip go.
vemant que ve a substituir la CEDA 1 els «straperlistes». Però alxò ens
1mporta d'una manera relativa, Al seu dia, no faltà n1 la nostra bona vo)untat per a. evitar el desastre ni el nostre advertiment de republicans
lleials amb l'única concepció aleshores possible i digne de Ja. República:
.
la del 14 d'abril. Avui, persegmts, acorralats, llançats dels càrrecs que el
poble dontl. a. les esquerres, poEats ma.teria1ment fora. de la Llei, empreeonats els nostres homes a centenars 1 a. milers, suspesos i ofesos els ur·
oanlsmes de l'autonomia catalana. agraviades i empresonades les nostres
•
tlgures 1·epresentatlves, torpedejada la Llei de Conreus, anarquitzat tl
eamp, envillda. la ciutat, lligats de peus 1 mans, no podem ni volem fer
altra. cosa., les esquerre catalanes, que esperar els esdeveniments i comprovar si el que sembla. propòsit de rectificació es convertix en obra po11tlva de rectUtcacló, de desagravi 1 de lmlertat.
Perquè l'ofensa. és total 1 gravissima, no ens donarem per satisfets
aense una. reparació vertical, en el sentit de deixar via lliure a la voluntat del pa!s perquè amb totes les garanties -amb totes les garantiesacudl a les urnes a. dir solemnement qui ha de governar-lo 1 com desitja
t sser governat. Pot fer això el govern que acaba de constituir-se? Tenim
motius per a dubtar-ne profundament. Els seus primers passos donen Ja
una sensació indecisa, dèbil, fluctuant. Però els fets posteriors. dintre un
tennini curt, hauran de dir-ho, Pel que ta. Catalunya, J.umentem haver
cle començar acollint amb tota classe de reserves el nou governador 1nteri i President governatiu. Quant a l'alcaldia de Bar&eloua, s'havia arribat molt avall, però sembla que encara hi ba. marge per arribar-hi més.
La persona que des d'ahir s'ha quedat amb el càrrec, ja. veurem fins a
quan, acaba. de demostrar-ho.
De cara. a les esquerres, una necessitat imperiosa, apremiant, destaca amb valor especific immutable enmig del caos en què es remou la vida
politlca de la República des del mateix moment que es produí la crisi.
Ens referim a la possible imminència de la. batalla electoral.
Les dretes acaben de llançar el seu crit de guerra: «Contra la. revolució 1 els seus còmplices». Aquest-a ha estat la consigna des del Poder 1
aquesta. serà Ja consigna en la lluita electoral, si es produeix, veurem
quan i com. I bé, sense renunciar a cap de les concUc1ons prèvies que han
de garantir en la seva totalitat la batalla electoral -la posició de les tsquerres té un antecedent gairebé exacte: la del govern Berenguer, en
193G-, cal que sense perdre temps, cremant les etapes, per dir-ho aixi,
Però amb freda serenitat, les esquerres planegin amb tot detall la ~va
actuació de conjunt en la batalla de les urnes, preparin els seus efectius,
Perfilin els seus objectius tàctics i les reivlt1dlcacions dels seus pro.
ifames i posin en marxa tots els seus motors per a la lluita decisiva que
a'apropa.
L'enemic comptarà amb poderosos elements, una organització formidable i un implacable esperit de lluita. Mai no s'hauran vist unes eleccions
tan durament enconades Les dretes saben que van a batre's en l'últim
reducte i el defensaran de la manera que sigui.
No es perdi hora ni minut per les esquerres. Al front reaccionari, caldrà oposar-hi el cFront popular». Amb energia i amb claredat, ~nse debilitats ni confusionisme, és necessari que totes les esquerres defineixin
I>Oslc!ons i entravin les anelles del «Front». No hi ha temps a perdre.
Són deu anys per davant el que va a assegmar-se o el que va a perdrc's.

n[on~ell ~e la ~eneralitat ellormeo

El Consell de ministres s'ha ocupat dels
Ajuntaments destituïts i es parla de fórmules per a fer unes noves comissions
gestores

cAl saur dc aq\ll yo me Ue\'o una he·
rida profunda en t>l alma; pero como
esa h<'rlda ee de caràcter polftlco, no
puedo haceroe 1)8.ltíctpe de t'lli\ r tengo
que lr a ventilaria a la calle. Yo sólo os
puedo declr unn C06a. ~ntro de unos
me&ell volorer6 aqul, volvcré a tmbajar
con voeotros, \'Oiveré n reclblr vuestro
concurso. No ee trata de un reto, oe
trata de la eegurldad de la conclencla
de un hecho que ee convertirà flltal·
mcnte en renl!dad.•
La rererèncla de l'acta l'aca'"- •El De""
bate• amb aquesta paràgrafs:
cEl acnyor Oli Robles orol>ló al &alón
de actos y ee 1nlcló el desflle de los que
hab!an estado en el muy emoclonante de
la despedida, que le estrechaban la mano con &nUl emoclón. Entre taDto, el
general Franco, llevlndose el patluelo al
roetro, daba rienda suelta a una emoclOn que duranta el acto habla tratado

,

• • •

·:a·

Teltim, per tant, que dins i fora de cataluny~, els dretistes t els a
menats centristes só1~ contraris a la restauració mtegral del nostre E 'C:·
tut mentre que les esquerres s'hi mostren favorables.
.
'una vegada rMs la realitat et1s mostra que el triomf de Z'autonouua
de catalllnya va lligat al triomf dels partits d'esquerra. Nom~s amb una
atltèt~tlca República h f llaura una autèntica autonomia.

Els ge¡tol'l de la

c.

E. D. A. a l'A juntament aur1en de la Generalitat després üe presentar la almlssló ('l)
al senyor Maluquer

A. R OVI RA I V IRGILI

Aquest numero ha estat visat .p.er la cens_ur_a
I

la hwndllltaf

2

DIMARTS. 17 DE DESEMBRE DE

L 1ta¡

TEATRES

TEATR.E

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avul.t 1:1 de propietat 1 abo.
na;men•. a les ~- L'òpera:

CARMEN
pels cèlebres artistes FALLlANI ·
POWER • ALTUBE • GRAN·
FORTE Dijous lra. de RI·
GOLETTO, pels d ivos Capsir •
Basiola 1 el cèlebre t enor Carles Merino. Es despatxa a
comptndu ria. Se¡ruelx obert
l'abonament especial als FESTI·
VALS WAGNER. MOZART.

PRINCIPAL PALACE

TEATRE ESPANYOL

Interpretació, direcció i «mise en scene»
Ml HERMANA CONCHA
de «Doña Rosita la soltera o el lenguaje
de las flores»
PRINCIPAl PALA CE
LA
popular celebrat fa. poc a l'Olympla,
~PRETA CIO

Rambla Centre, 4 • Telèfon 11882
Gran Companyia Dramatica de
la genial actriu Margarida Xir&u

La interpretaci'l -interpretació en
el m és ampli sent it d el mot- que
ld. companyia de Margarida Xtrgu
dóna. a «Doüa R osita l a soltera o el
lenguaje d e la1 flores», d el poeta
Garcia, és ver itablement digna. Això
p assa no t an sols amb l'obra è el
poeta de Gracad.t, sinó amb totes
les obres que interpreta.
Mar garida. X irgu i Rivas Cberlf
-al q ual m ai no cal d eixar de band a.- ten en un sen tit de r esponsa otlitat, únic avui en el t eatre espan yol.
I aquest sen tit d e r esponsabilitat
es trad ueix en perfecció, en b ellesa.
La m ajoria. d e les obres que ba estren a t Margarida Xlrgu, per no dir
totes, a pesar d el. seus m èrits perdrien f orça 1 relleu 1 esdevendrten
un a. cosa grisa. 1 llastimosa interpretades per a ltres companyies.
Canne Montoriol, en l'homen atge

Avui, dimarts, tarda, a les 6'16.
ltepresentacló cxt raord1nArta de
111 comédln en S act es, de F.
Careta Lorca, de sorollós éldt:
DOAA ROSITA LA SOLTERA

o

EL LENQUA.JE DE LAS FLORES
creaciO de Margarida Xir&u NIT, & les 10'16: DOAA ROSI•
TA LA SOLTERA o EL LENGUA•
JE DE LAS FLORES - Demà,
tarda, darrera. de
LA
DAMA
BOBA. - NIT 1 cada nit: DO·
RA ROSITA LA SOLTERA o EL
LENGUA.JE DE LAS FLORES,
triomf d e MARGARIDA Xl.RGU.

TEATRE BARCELONA
Companyia dt CARME DIAZ
Avui, tarda, a Iee 5'16 1 nit,
a la. 10'16, el ¡rrandióa éldt de!S
celebrat¡¡ au tors Quintero I Gu1•
li'n:

Mi hermana Concha

GRAN TEATRE ESPANYOl

parlava de la. veu de Margarlda X lrgu. 1 deia que 11 evocavr. les r emors
més p ures: la. d 'w1 cant d 'ocell, la
d 'una font. Tenia raó Carme Montoriol : la gran actriu que és Ma rgarida Xirgu bo és, sobretot, per :a
w u. Una veu ri::a en inflexions 1
matisos, que té tots els registres;
una. veu musical p er essència 1 potèn cia, que va d el do al d.o, recorrent
tota l'escala, Es p er a a ixò que el
treball dignissim d 'aquesta actriu
s'adiu, s'ajusta p erfectament a les
obres que interpreta, plenes d e dignitat. La veu d e Mar garida Xirgu
és una. veu qu.~ fa l'efecte que no
més pot expressar sentiment6 i Idees
de bellesa, de noblesa. I tota ella
é;; veu, parau!, viva: els ulls, Jrs
mans -d'una expressió meravellosa- el gest, el cos.
En «Doña Rosita la. soltera o tl
lenguaje d e los flores», per aquesta
gran força d 'expressió q ue b1 b a en
Margarida Xirgu -una de les t res
o q uatre primrres actrius d 'Europa
dignes-, la veiem riure i marcir-se
1 esfullar-se com una. flor. T an sols
per aquesta In terpretació magnifica
d e debò valdria !.:-. pena de veure la
bella tragèdia de Garcia Lorca.
Una altra ach-iu. Un a ltre nom,
que hem de r ecordar bé: Amàlia
Sànchez Ariño. Amàlia Sànchez Ariño és una admirable dama de caràcter. Aquest treball -el de la característica.- pot caure fàcilment en
la. pallassada, en la. caricatura més
barroera. Això ho evita Amàlia Sàucbez Ariño amb inteHigèncla i amb
sensib11ltat.
L'«ama» de «Doña Rosita la soltera» és un tipus que una altra. actriu
menys lntelligent hauria convertit
en un Carnestoltes lamentable. AmAlla Sànchez Ariño sap fer-ne -com
volgué el poeta- un personatge 1.e
carn i ossos, en el qual s'amalgamen
la comicitat 1 la. tendresa, que crida, que avalota... però que sap trobar accent d'una. emoció que arriba
al patètic. Avui com avui, si nosaltres tinguéssim autoritat, donaríem
a Amàlla Sàncbez Ariño, segurs de
fer justícia, el títol de Primera Dama de Caràcter del Teatre Espany.:>l,
A Alexandre Max1m.ino, actor ue
moltes p ossibilitats 1 de molts recursos -quan peca, peca. per excéscal lloar-lo pe~ lr. sobrietat, pel to
menor que ha. sabut donar al tipus
que interpreta: aquell pobre botànic,
ombra grisa que no exerceix cap mfluència en la llar, que no té altra
personalitat que h . que 11 donen les
flors.
Molt just, donant a l personatge
l 'afectació d'una estrampa de l'època -ens recordava. els dibuixos d'Ettseb1 Planas- l'actor López Lagar
en la seva breu intervenció.
Albert Contreras, que és un actor
de mèrit positiu, féu una deliciosa
caricatura. d'un catedràtic pedant 1
cursi.
Molt sobri, 1 maldant per no extremar la nota -1 aconseguint-hoJosep Cañizares, en el professor invàlid de l'últim acte, un dels tipus
més reeixits de l'obra 1 un dels més

I

Comoanllll de oomtdiel valencla•
nee dlrlalda per P E P I A L B A
Avui, tarda, a 'les 6. Bu taquea
• 1 pta.:

EL

AMBIENT

Nit , t. les 10'16. ButaQu ea, 3
pessetea :
EL LENGUA.JE DEL TABACO

TOT PER UN XIQUEt
L'obra q ue fa riure m'•

•

Ml HERMANA CONCHA
Granèxitde QUINTERO I GUILLEN

I

TEATRE POLIORAMA
Companyia de M. FERNANDA
LADRON DE GUEVARA
Avu1 1 demà no hi ha funció
p er tal d e donar lloc a l'assa.!¡
d e:

MARIA DE LA O
comédla de Valverde I Rafael
de León, runb 1Uustraclons musicala d el mestre Quiroga • Decorats de Ricard Amichat is • Veet ull1'1 <te Raffral1.

·~

Te!Mons: 15948 • 1212$
Com panyia Llrico - Andalusa d'A.
Alcorlza, del , Teatre Ideal, de
Madrid
Avui. dimarts. Tarda, a les 6
t nit, a lea 10:

Una estrella i un lucero

ISAB EL GISB ERT

pela cUvos Estrellita Castro •
Nino de Utrera • Pena ( fill) 1
Nl fl o Sabicas. El millor 1 més
complet ConJunt Artistlc.
LA.
BUTACA MES CARA. 4 Ptes.
CIRCULARS A 2 PTES. GENE-

jove actriu de la Companyia de Margarida Xlrg u, que Interpreta amb
encert una de les Ma noles de «Do·
fta Ros ita la soltera o el lenguaja
de las flores1>, de Garcia Lorca
<Foto. Puig - Farran)

RAL, 1 PrA .

Vegeu
Ml HERMANA CONCH4

TEATRE ESPANYOL

.T

o

TEATRE ROMEA

T

P

E

u

R

AVOl, n les 5'30 1 10'15 1 DE& les 6'30:

Una chica ultramoderna

I

TEATRE NOVETATS
T e A T RE CATALA
Com pan11ía NICOLAU· MARTORI
AvuL dimarts. a les 6. El gran.
dlós éxii dc Llula Elies :

Amàlia, Amèlia i Emília

L ·éx1t de l'nny. - NIT, NO m
llA FUNCIO. - Demà, dimecres,
tardo.:
'

Amàlia, Amèlia i Emília

TEATRE NOU

TEATRE VICTORIA

GRAN COMPANYIA LIRI CA
Divo bart ton PAU HERTOGS

NOVA EMPRESA
La millor Companyia Lirlca d'E•·
panya, Primer actor I director :
ANTONI PALACIOS

Avui. dlmlu·ta. FORMIDABLE
MATINEE POPULAR. Butaaues.
2 ptes. A les 4'30: GIGANTES Y
CABEZUDOS, per M. Martln LA VIUDA ALEGRE, per L. Fa•
b regat, M. Rossy, A. Miras, M.
Garcia, Secura, Cebrià, - NIT,
a lea 10. A l3ENE.F1Cl DEL PUBLIC. Butaa ucs a 2 ptes.: LA
DEL MANO.IO DE ROSAS, per
Fabrer;at, Sur~liac h , Ar nó, Garcia,
Segura, Cebrià 1 BOH EMIOS, per
G. Alcaraz, A. M1ras, P. Acuaviva.
DIMECRES: LA DO LOROSA DOAA FRANCISQUITA - Divtn·
dres 20. ESTRENA dc la sarsuela en dos actes: LA MESONERA
DEL LLANO.
Recordeu
Ml H E RMANA CONCHA
L'EXTRAORDINARI PROGRAMA
DE

CIRC EUUESTRE
QUE SERA PR ESENTAT A

H E RMANA CONCHA
Creació de CARM E DIAZ

TEATRE

TIVOLI

La n ova emPresa presentarà el
d ra 20 del çorrent mes, a les
11>'15, NIT,

ESCENARI
e~ ~tactes

i't;SI'P.ENA

de:

GIRATORI
SUGRARES amb

EL RANC HO AZUL
operctn nrrevi! ·ada en 22 qua.
dros; mitSica tl.!l mtstre OBRADORS; Uctrn de 1:' . RAMOS DE
CASTRO. lnlérprel-5: Tino Fol•
a ar • Emflra
A traca • NLlJS
ALlAGA - Ll.\NA GHAClAN - 9
GQ!den Ballets
10 Dayelma
Glrls - ~Iagmt1cs decorats de
Morales , Asensi - Es despatxa 11. COmptndurlo. 1 Revenda.

' iiUa

:

x

OLYMPIA
DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
Constituirà el més gran eapec.
tacte de CIRC mal VIST a
Barcelona
LLEONS • CAVALLS • MONOS •
COSSOS • PON EYS, eto. 90 AR·
'l'ISTES, 90 • 14 GHANS ATRACCIONS, U.
Ml H E RMANA CONCHA

TEATRE

COMIC

PALAU DE LA REVISTA

creació còmica de Lu isita Wit·
den, Antoni
Palacios,
Dimaa
Alonso, Sofia Vera• I .Jesúa Royo ,

LA

MONT E RIA

per Pilar Navarro I .Jaume Miret.
NIT. a les 10. Grnndlós Festival o. HONOR de lt. Reina de les
MOdistetee 1935 senyoreta Crl&tlna Velasco 1 la seva cort d'honor Aaslstlrà Ql Festival) CO·
LON Y... "'"'LA NI RA.
AZABACHE
per Ftl isa Her rero I Antoni Palaclos. ACTE DE CONCERT per
aplaudits 1 ncredltata attllite& SORTEIG d'unn màquina dt cotl r de l'acreditada casa ALFA.
Totes les butaques de primera
ela&;& aniran acompanyo.dea de
dos númeroe. Les altres localitat• 1 entradea ¡eneral.s, d'un
número, El sortet¡ s'et ectuan\
en un dels entreactee durant el
!estival. - Dia 20. ESTRENA
SEl'i'SAClONAL:

LA DAMA DEL SOL

per Fellsa Herrero. .Ja ume Mlret. Antoni Gatón I Antoni Pa·
Iac los.

CINEMES

n obles 1 h umans de la dramàtica
contemporània .
Amèlia de la Tor re, jove a ctriu
de talent - bé b o palesà en «Yerma»
1 en «Bodas de sangre»- ens semblà. que accentuava un xic massa
la. caricatura. La pobr a senyoreta
que s'avergonyeix d e la. seva pobresa, la pobra cursi q ue no menja per
a. poder dur barret 1 pagar Ja cadira
d el passeig, més que riure fa pena.
La seva interpretació ens semblà
una nota massa aguda en la. sonata
en to menor que és «Doñ a Rosita
1.1. solterona o el lenguaje de Jas fiores».
La senyor a Milan creiem que en
explicar les misèries de la. seva
llar -de la lla del personatge que
interpreta en l'obra- és clar, ho
hauria de !er d'una manera més
senzilla, més simple. Les paraules
que en boca d 'ellr. posa el poeta ~a
tenen en si prou tendresa, p rou Pmoció, perquè puguin prescindir Jel
«latiguillo», encara. que el latigulllo
sigui usat tan discretament com ho
fa. la senyora Milan.
Molt bé, en els seus papers secundaris, Isabel Gisbert, I sabel Pradas,
Elolse. Cañizares, Antònia. Calderon,
J oana Lamoned a 1 Teresa Pradas.
La senyora Vigo molt digna, molt
j usta, sobretot en el tercer acte.
LA DffiECCIO
En els més infi.m s detalls -d'in·
terpretació, de presentació- hom
observa la mA d'un director excellent. No hi ba un vestit, un moble,
un decorat, unt. pausa, que fallin.
No b1 ba un actor que no estigui en
el seu lloc. Cebrià. Rivas Cberlf és
aquest exceHent director únic. En
el teatre castellà. no n'hi ba cap que
l'iguali, En el català tampoc. Temps
enrera en tenlem un: Adrià Gual,
que no hJ. estat superat.
LA PRESENTACIO

Llaços, cortines, -i:Ortlnes amb
canesú, amb pllsats-, bibelots horribles, horribles «reconeres» : tot el
crom abomiñable de la cursileria de
l'època. evocat d'una manera esplèndida. per l'escenògraf Manuel Fontanals 1 pel director Rlvas Cber1f.
El crom però, es redimeix en l'últim acte, que recorda la poesia del
silenci del poeta belga. Maeterlinck,
sense moble~ l'escena 1 amb aquelles
flnestres altes -altes per a aclofar
més les figures de les tres dones
vençudes per la vida-, sense les
quals bi ha la tardor l el fred 1 el
vent d e !a tardor que esfulla les roses 1 entra en la. casa abandonada..
LLUIS CAP DEVILA

ASSOCIACIO DE TEATRE SELECTE PATROCINA l'ESTRENA DE «MERCADERES DE
GLORIA»
En la seva XL sessió, que es celebrarà el vinent dijous, dia 19r...a un
quart d'onze de la. nit, al ·.1:eatre
Studium, la Companyia Catalana de
Drama 1 Comèdia, de la. qual formen
part la. primera actriu Enriqueta
Torres 1 els primers actors Enric

I

QoUoa~eTnitsl

CINEMA PARIS
TtiUon 14644

AVUI, turd ... no hi ha f unció.
N1T, 10'15, el ¡rran èxit :

MUJERES DE

AB O U L

Triomf de tots els seus wtér·
prets 1 el ecnsaclollAl TRIO ZIGANl SPASSOWI, Gran presentació.

PUB LI

CINEMA

Sessió continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

lJuelles i J osep Clapera, estrenarà
la. inter essaptissima obra en un p ròleg 1 tres actes, de Pa¡nol i Vinolx,

traducció de Molina i Rodellas:
«Mercaders de Glòria», obra que,
com és sabut, ba estat representada
a França més de quatre milers de
vegades:
Com !ilgw que les localitats ban
estat esgotades. no se'n podran facilitar als inscrits «Amics del Teatre
Català». Als socis, protectors i cooperadors d'«ATS» els serà. tramesa.
a domlcill, com de consuetud, Ja localitat r espectiva.

«EL TEATRE I JO»
Conferència de Maria Vila
Dimecres Maria Vila donarà. la s&va conferència-recital, primera de
les que s0bre «El teatre i jo» ha organitzat Lyceum Club. Interpretarà
el següent programa: «Confidències
sobre la meva vida teatral»; uns
fragments de «Ptrateries», Carrión;
«La cançó del vell Cabrés» i «La
Dolorosa», Gassol; «IndibU 1 Mandoni» i «Mar i Cel», Guimerà, i
«L'Hostal de la. Glòria», Segarra, I
les poesies «L'estranya amor», Carn er, 1 «Gant espiritual», Maragall.
Dijous es celebrarà. la sesló Maria
Morera, i diumenge la dedicada a
Margarida Xlrgu. A aquesta sessió,
p er deferència a la. gran actriu, hi
prenè.rà part Mercè Nicolau.
Per tiquets-invitacions a Lliberia
Catalònia i Lyceum Club.

AVUI,

egiu LA HUMANITAT

FEMI NA
SEGUEIX EL GRANDIOS EXIT
EL ttEROE PUBLICO Num. 1
per Licn ol Barrymore, Chester
Mcrrls. .IO&~ D h Calleia, .Jean Ar·
thur I Ltwia Stone. Secrete de
I& ¡ruerra contra el crtm. Producció Metro GoldwYD Mllyer.

dlOe !11m.

HAM I O

(versió &nslcsal - Cl i111 Brcck
t Madeleine Caroll en EL CON·
SE.JERO DEL REY, vel'Bló an-

¡rlesa.

MARYLAND

QUE

Frontó Principal Palace
A~ul. dimar ts, tarda:
001.
LLERMIN
BASABE cont ra
ECHA VE • ELOLA n . Nit: au.
RUCEAGA - TEOOORO contra
EGOZCUE n • CAZALIS n.

FRONTO NOVETATS
Avui, dimarts, tard~~ a les 4·
Partit a cistella.. AZCuE • Tai
CI!.'T contra ROMAl1 • NAVARRETE. Nlt, a les 10'15: Part!~ a
pala.
ARAQOISTAIN • CHlQ
OALLA.RTA contra IZAGU'IRRïè
l
ORZAY, - Detalla per CIU'·
tells.

ESPECTACLES
PER A AVUI
TEATRES

LES S T A R DA

JUSTI CIA
MILITAR

..
El

~

*

•

el
IOl

Dr CASASA
e

METROPOL
LIUrla 11 11 Ttlèlan 111'22'1
Avui, tarda, a les ol I nit, a
les 10:

UN HOMBRE DE ORO

COLISEUM
Avui, tarda, t. les t . Nlt, a
lea 10: EL TERRO R DE LA SEL•
VA (documental) • PARAMOUNT
NEWS No, 15 <Revista) • EN EL
ARO 2.500 ( Diooix), I
LA GRAN DUQUESA Y EL
CAMARERO
per Ding Crosby • Kitty CarlisleRoland Youna i Ahson Skipworth
Es un programa P a r a m e u n t

URQUINAONA
Avui, t111·da, a Iee 4 1 nit, a
lea 10. El ¡rrandlós éxlt:

La Hamada de la selva
per Clark Cable • Lcretta Yo una
1 J ack Oakit DLJOUS, nit.
Grnndlós esdeveniment. ESTRENA
do la superproducció nacional:
LA HI.JA DE JUAN SIMON I

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT
CINEMA CATAl UNYA
Fonr del Cinema Nacional
AVUI, continuq. 4 tarda a 1~'30.
ara. I darrera. setmana amb tot
1 el seu creixent éxlt:

TIVOLI

El octavo mandamiento

Avui, tarda, de t a 8 (sessió
continua). Darrer cUa:
EL CONDE DE MONTECRISTO
EXIT SOROLLOS li

per Lina Yearos, Ramon de Sentmenat. etc. Hores de proJecció:
4'10, 6'15, 8'15 I 10'45. A mé:o:
LA CHICA DEL PARAISO I Dl·
BUIXOS en çolors. NOTA:
Darrera volta del pro¡rama, a
les 10. - DILLUNS VINENT, dia
23, ESTRENA de LA VERB'ENA
DE LA PALOMA, f'ti,ad& per a
l'esmentat dia a tot EsPanya.

FANTASIO
Gran éxlt. An ny On dra en la
dellciOt>a comèdia:

KNOCK·OUT

Llegiu LA HUMANITAT

SAVOY

POR

VARIETATS

AMATEUR

Passelr;: de Gracia, 86. Tel. 76881

SE

•

W AL K Y RI A:
Avui , lleiiSió continue. de ,
12'30: UNA AVENTURA EN PA.'
LACIO , per Gustav FroeUn •
CHARLIE CHAN EN EGIPTO ~
Warner Olond; VIDAS ROT
producció espanyola, uer Lu~'
ta Tovar 1 DIBUIXOS,
•

CINEMATOGRAFIA

8etJsló continua. Tarda, 3'30,
6'30. 7'16. Nit, 10: DIBUIXOS
1 NOTICIARI FRANCE ACTUA•
LITES ;
PREl:iS. But ~. t:nda I nit, 2'50
A les 7'15, 1'25 ptes. Impostos
CODlPresos.
•

xos.

INAUGURACIO

Pl. Uraulnaona, 6. Tel èfon 21881

NO

Avui, sessió continua d
12'30: UNA NOCHE DE e ~ '
pe1 Grace Moore; LA ,:~~R.
TRIUNFA, en espanyol Per Jn.~
Blondell; EL CACIQUE en.._
panyol, per Wlll Roaers '¡ DIBUee.
l

BARCELONA.- Tarda I nit: cM! her.
mana concha..
DE L NO U E S T AB L I MEN T DE
COMJ.C.-«MUJeres de ftJego».
ESPANYOL. - Tarda: «El amblentt.
Nit: cEl llenguat¡e del tabac• ¡
cTot per un xiquet».
LICE;O. - Avui, a les 9: «Cannem.
NOVETATS. - Tarda: «Amàlla, Am6o
lla I EmUla». Nit, no hi ba run.
cló.
NOU. - Tarda: cGipntes y cabezudoS» I eLa viuda ale¡re». Nlt: lLa
del manoJo de rosa&».
PR!!•O.I.I:'AL PALA<.J.I!;-«Dofia Rostta
la soltera».
ROMEA. ~ Tarda 1 nit: cUna cblta
ultrnmOderna».
VICTORlA. - Tarda; eEI asombro de
Damrusco» 1 «La Monteria». Nit.
guàrdies d'assalt Darius Al\are¿, JoGran F'estt val.
sep Verdú, Andreu López i Enric APOL-LO. - Tarda 1 nit: cUn a estrella y un lucero».
Castelló, que estan processats per la.
fuga del& ex-agents de la GeneraU·
tat senyors Crespi i Balada als quals
C I NEMES
custodiaven els esmentats guàrdies.
LA CAUSA CONTRA EL Dl·
AMERICA.
- eLa lslo. del misterlot,
PUTAT AL PARLAl\ffiNT
cNebltnu 1 cAhora y stempre»
CATALA SENYOR J OAN ARE!IIES.-cMúslca, muchachos». d 'eTAULER
cndor a mediast, l actuació de LoSTEN BRAATKEN EN LLI·
la CabeUo.
El jutge tinent coronel
senyor
ACTOALlTATS.-Revlstes,
B ER TAT
dibulJ'os l
Martlnez Peiialver, acabat el periaInformacions.
El jutge especial senyor Capdevi· de de plenari, ha elevat a. l'Auditor
ARNAU.-cLa
pequefia
DorritJ,
t.Vú..
la ha proposat a l'Auditor la. lllber· la. causa n úmero 81 contra el diputat
slcn, muchnchos» 1 cNido de !¡UItat del súbdit suec, Sten Bra.atken, senyor Joan Tauler per tal que paslas».
,
contra. el qual segueix un sumari per sl al Fiscal per a Ja seva qua.li!ica- AST<.J~lA .-cVlvo. la justldll'l \ elA
bandera».
suposat delicte d'espionatge 1 tràfic ció 1 assenyalament del Consell de
AVJ.rjUUUA.-cLos dioses se dlvlerd'armes, llibertat que ha. estat conce- Guerra.
ten»
1 «La Venus de oro».
dida per l'Auditor.
P ER A RESOLUCIO BARCELONA.-cNuestra hl.Jltat cOn&
LA CAUSA DELS uR ABAS·
El capità jutge senyor Ramon Donocb.e de amor» 1 cSin!onia del cora.zón».
SAffiES)) A L'ARXI U
la ha passat a l'Auditor ~r a resoEl comandant jutge, senyor Urrú- lució als efectes de l'article 533 les 'BOHKME.-cArlette y sus papàs». cEl
pnralso recobrada» 1 cNido de àaul·
tla, ha tramés a. Auditoria per al diligències instruïdes amb motiu de
11191.
seu arxiu la causa número 95 del 35, unes lesions sofertes pel súbdit anBOSC.-cLa mujer trlun!a», cContra
coneguda. per la. dels rabassaires.
glès Jaume 'B. Willdnsen.
el imperlo del crlmen».
A SCENS BOl:IEM.lA.--cEl pocieroso Barnum» I
GUARDIES D'ASSALT EN
cEl horror de la guerra».
Ha estat ascendit a alièrez el sotsLLIBERTAT
tinent senyor Anicet Bàrcenas, se- BROADWAY.-cLa peque.fta Oorrltt,
cMuslcn, muchacbos» 1 cNldo dt
El jutge tinent coronel
senyor cretari permanent del jutjat número
à¡ullllSI.
Martinez Pefialver ba decretat la lli- 1, que amb mouu de l'ascens passa a CAPl·t'OL.
- cRivalest, cEl mlsterlo dt
bertat provisional sense fiança dels secl'etari oficial de causes.
EdWin BrOOd».
CATALUNYA. - cEl octava mandr.mtento».
«El novto de mamà», cUa
BLE NORRAGIA AGUDA I CRONICA, CEt<ll'.tUIJ.marido en apuros» 1 eLa buelil
delatora».
GUARIMENT TOTAL. SIFILIS, COW.::.I!òU.M.-cLa
¡ran duquesa J el
camarero».
PELL, LLAGUES DE LES CAMES
COMTAL.-«EI caclQUet, cllna nocllt
de amor» 1 eLa mujer trlunfat.
Tallers, 29, entresol • D'11 a 1 1 de a a a - P R E u s E e o N o M 1 e 8 DIANA.-cLos
crlmenes del museot,
eLa Rusla de o.yer 7 la de hoyt.
ESPLAI-cEl noveno manct.amientobt,
«La tela de ara.ftat 1 cNobleza r.-

per Harry Baur I S u¡y Varnon.
EL CUARTO NUMERO 308

v o s t r e olnem a
El voetre proarama
Avda. Mistral • Calàbria. T. 32302
Contin ua 3'30
PROGRAMA SELECCIONAT
REVISTA I CO MICA
UN HOMBRE DE ORO
Harry Baur
ALTA ESCUELA
<El secret o de Cari ot Cavelli)
NIDO DE AGUILAS
(en anglès), per Wallaco Boery,
M. OISullivan • Lewie Stone, R.
Young, - NOTA: La pcl!icula
NIDO D{ AGUILAS ser& proJectada en la seva còpte. original
fins dissabte a partir del qual
serà projecta<l& en espanyOl.

Al restaurant Gran Metro es celebrà l'àpat d 'homenatge a IJuh E lies
per l'èxit aconseguit en la seva. obra
«Amàlia, Amèlia. 1 Emflia ».
H l assistiren m és d'una. cinquantena de comensals, entre els quals
destacaven moltes personalltata de
les arts I del teatre.
Oc-uparen la presidència, junt amb
l'homenatjat, la seva esposa, Mercè
Nicolau, Ramon Martorl 1 R icard
Oplsso.
L'acte transcorregué enmig d'una
gran cordialitat, demostrativa de les
amistats amb què compta lJuis
Elies
A l'hora del xamp~.my feren ús de
la paraula. Emili Store, que llegf una
gran quantitat d'adhesions, J oe.n
Fernàndez, de l'Asso..:iacló de Teatre
Selecte, que ofert l'homenatge en un
discurs brillantfsslm; Ramon Mar tori, al qual digué que estava. disposat
a.. lluitar cont:-a l'ambient d'hostilitat
que plana damunt el teatre català;
Joaquim Montero, en nom propi 1
en el de la. senyora. Nicolau i, final·
ment l'homenatjt>.t, el qual agrai amb
paraules plenes de sinceritat l'acte
que se 11 dedicava.

A

Avui, 883Sló con t inu• d
1:1'30: EL MISTERIO Dl «i,J. '
DROOD, per Claude Rainà '"IN
VALES, per Oharles Blckt~ RI·
E X C E L 8 I O R:
d.
Avui, sessió continua de
12'30: CONTRA EL ltf!PE~ '
DEL CRIMEN, Per J am
niO
ney; EL BAlLE DEL SAv'i:v Ca¡.
Oltta Alpar;
GLORIAS R• Der
DAS, per Richard Cronweu °!A.·
llace Ford 1 DIBUIXOS, 1 "'C O M T A L:

El BANQUET D'HOMENATGE
A llUIS ELIES

D I MAR TS,

amb Max SehmeUnr

SEMPRE EL PRO GRAMA MES
ATRACTIU
Tarda, 4'30 I nit. 9'30; Nila Astu • Frit¡ Korner en el ¡ran-

FUEGO

XIQ U E T

L'obra més graciosa de l'autor de PARE VOSTE LA BURRA, AMIC

Avui, dimarts, 17 de desembre
1935. Tarda, a lea 4'30. MATINEE ULTRA-POPULAR VICTQ..
RIA Butaca, 2 ptes. Butaca, 2
ptes. TOTES LEf:l ALTRES LOCALITATS REGALADES. El conte oriental en dos actes:

El asombro de Oamasco

UN

CAPITOL

C A PI TOL:

Totes les nits

PER

------------~---------------

MA,

Ml

N

TOT

Farsa en dos actes, la més còmica do l'any

Telèfon 22028
Companyi:¡ Araentina de Com&d!ee de PAULINA SINGERMAN

una altra obra delicloea. Una al..
t.ra lliçó d'optimisme. Unn altro. creació de Paulina Sincerm a.n - DEMA nlt, a petició del
pubUc: CANALLITA MIOl
Dl)ous, nit, .ES'l'ltENA ae In co.
media en 3 actes, d'Aido de Be·
nedettl, versió castellana ae Tf·
t o Livio Foppa: Sl ME DAS UN
BESO TE DIGO QU E Sl, per
PAULINA SlNGERMAN.

EMPRESA

LI$ dar reres not1c1es del món
Continua de 3 tarda a 1 mo.tlnr.da. Butaca, 1 pta.:
NOTI ·
ClARIS • FOX MOVI ETON E I
FRANCE ACTUALITES :
EL NU EVO GULLIVER
Una. ..arp¡.,_ Clnema¡,<lCHt.Cie&

PATHE

PALACE

El local dels arana Programee
Avui, continua t tarda a 1230:
EL BAlLE DEL SAVOY (Gitta
AIQar. 4 I 8'20):
EL CUARTO
309 (Franchct Tone I Una Mtrkel, en espanyol. 6'16 I 9'35);
CONTRA EL IMPERIO DEL CRI ·
MEN (.Jamee Cq ney. 6'30 1 lO'óOi
DIJOUS. 19: EL CABALLERO
DEL FOLIE& BERGERE, per M.
Chevalier.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

EX~~f]:ÒR.-cGlorlas

robadan ell
balle del Savoy» 1 «Contra ei lln·
perto del crimen».
FAt<ITASlO.- cKnock-ouh.
.,,,
FLORIDA.-«La pequefia Donltll ' '"""
slca muchachos» 1 cNido de é.P
las».
FEMlNA.-cEI héroe públlco núm. dl~
FOC NOU. - cRe¡lnat, eLa tsla
mlsterlo», cNebllnat.
uJell
GOYA.-cNada mAs que Ull& m
•
lLos dloses se dlvlerten• 1 cEl el,.
laton.
IRIS.-c una noehe de amor», eLa ilto
¡re divorciada».
KU.ttSA.AL.-cLos dtoses se divlertdl
1 «Contra el lmperlo del
LA.IETANA.-«La familia lo d "!!!
cEl hombre y el monstruot I IJCII
nocnes en Boll:vwood».
MAR.LNA.- IEI arlstócratall, cOe
a tren, dos bodas:t 1 eLa novia
Franltensteln».
MAJt..::~t'LC.-üedoru, cAJ.úslca, Dlllcnachos» 1 cNobleza baturrat .
MARYLAND - cNo sé por quét. cAt.
1\U~ .I:HAL.--cUn homore ae oru»,
to. cscue1at 1 cNido de é.¡ruilBS! ·...
MON UI\lliNTAL.-cEl duaue de ""'
no», cBajo preslón» i cCiuóP~
MUNDIAL.- «VIvamos de nuevot,
compàs del corazón».
NURlA.-«Nido de à¡rullas», cc~:;
nes rotost l cUna aventura e
Jonl111.
oW
PAR1ti - «AbdUl Hamldt I cEl C0
Jero del re)».
el StPA ..I.'HE PALACB.-cEl . oalle ~Oit I
voy11, cEl cuarto numero
«COntra el lmperlo del crun~
PRINCU'AL.-«La ¡eneralltall, 1
rolu 1 eLa tela de araftat.. JJJOI
PUBL.I. CINEMA.-Notlclarls. dí~\ 1
1 cOavant l'OJimpJada delat.~~; 1
RAI\1BLl!:S~cBronca en la ....
«VlvamQI!. de nucvOII.
•fil
SAVOï .-Noticiaria, dibuixOS, rerl.s·

er:·
u:

sEiE~~ ~~g~~~¡~~ÍtaUtaiB,

rf\'l..
tes 1 «El cunrto núm. 309». i ell
S!.1AltT. - cEntéru.te, mundot
malvado Carabeh.
la S()!Jlbrl\1•
SPLENDID.-«Matando en ~,., 1 ,
cPn¡aninill 1 cUn ttpo fr...,..- .~
TALlA.-eLa alecre di;·orcld. d"Jêt crltela de nrafl.at ¡ eLa sen a
ment.
De trtll
TRlUlllli''.- «El nrlst<)crat~:'a 'no-1• dt
a tren dos bOdas» 1 . l'rantr.éntoteln».
y~·
'l'E'l'lJAN - c.Succdló en ~ue~tdo dt
ú-'testa en palaclot I • ·
à¡uua:u.
tecf',.c;'.Ot •
TlVULl.- cEI conde de llf0~da de IS
11
UH(o)liiNAONA. - eLa an
ll
selu».
.
30(!l I 1
VO~n .-t.El CU4rto JlUlll. _

eIN E1VI A
a,

,.,,,

caballero del FoUes Be••-cllllrn•
WALK YRlA.- cVIdas rota'~· a~epturl
Chnn en Eglptot 1 ctJDllo
en PaL:!ClO».
d tectlreSJ·
•
XILE.-clln par de e

p;;.:

Llegiu av_
ui i cad·a di~ LA HUMANIIAT~ ei·~o~J~· dïóri

•

la hUDlanltat
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QUe eI segUeiXI

EL 'TREBALL

ducclO en les tndústrtes locals causa.els que foren designats per la VO·
des prtmer per l'alteraCió produïda
tuntat popwar, 1 resta\lllr 1a norper la guerra mundial, def!)lrés pet
lWI)IIIWt.B
dfu Hera ldo de M a drtd • que ~een tots els
malltat vconstitucional
Solldarl<'ad . Obrera oomenta la ordres
l'afany de protegir 1nteresse6 mvolu·
N U M.
A &.. L. f H ¡;
0 1em suposar que aquest
guel:d el consell d'AB
.
desfeta de Gtl Roble~. al qual 1a
crat.s amb les respectives ecoaemlea
r e• o• on 1 4446
T
n~ lt queda ningu, o gairebe nin- és el propòsit del sen:or Portela, cAh1 està. la razón de ~e las denacionals. Tot ba contrtbul\, donce,
te
ou: Lerrou...· Però, és que a Ler. propòSit que deuen ha~er acceptat recllaa detendleran la vl~a de
pfltU il OE !lUUSCRIPCI O
un augment de producció en escaa
esd
b
I
rou-c ja nt> U queda 3inó Gil RI).. els que 11 han ofert la seva colla· Pa lam to. Atú
la supertor a l'adqiDslclò &igul pel
• en os ancos e
J'6ll ot ..
en
r
bornc1ó. AVIat sabrem fins a quin
bles
consum mtem o per les exportaCions.
1extrem arriba l'acció positivament la CCcla Y en los de los monàrqtU·
•
lO 61! •
Tot això no hauria pas estat poss1•
t::ie hn re;melto la crtsls min18- pacificadora que és llc1t e:;perar del I cos. «A B C» los mezcla y los conble sense un positiu progrés en l'ortertal. Parec1a que la soluc1ón ?e nou govern. Mestrestant es conve-¡ funde. Habla del bloque y une a
dre tècnic.
esta CrJ.SlS era lnsolubrc. Parcc1a. • nient subratllar l'adhesió del senyor esws votos a los monarqUicos. ¡SueDeal
que
però,
reconèixer,
Cal
Va. començar ahir la tercera. setque GU Robles iba. a enlrentarse . Lerroux 1 el grup que el segueix a nos elementos ~t()S Ultlmos para
No comprenem per altra banda sodecJdldam('nte con sus euemtgos de l l'actltud hostil en què s'ha col:locat ortentar la Republlcat Al tlnal de , mana de la vaga -lUe rostenen els partament de Treball quelcom és va bre qUin raonament 8'1nspl.ra l'arera
soluC1ò
de
!órmula
La
mtentar.
<-~.u...,... pel' uu· 4ue la r t:ullCÇlÓ nouna. manera clar11 y comundeme. el senyor Gil Robles davant de la ' estas Cortes eran ellos los que ha- obrers de la 1ndw;trta del génere de
As1 lo creta la g('nte, pero esto Situació creada per ell mateix El blaban, gritabaD y daban normas. punt de Terr~a. Con. Ja uem PX· que els o~rers es relnte¡ressm a l ràrta de la setmana Cie treball min•
ha fallacto. Gil Ro1>1es Sl' propoue senyor Lerroux s'ha constitwt ·hos- , Y el país, ¿qué? El pa1s a las de- pllcat a.lS nostres lectors, aquesta ·a.- treball, a. canvi de lt. promesa que varà el consum. Ho trobem un conPltbllcar un manltieHo y activar su te vitalici de la Ced.a., 1 el cap d'Ac- recllas le parecia la menos lmpor· gr. ha estat mot1Vt\da pel ret que els durant la present setmana s'arro.n- trnsentit en el terreny te6nc, perb
propagancta en actos publlcos y en cló Popular 11 allarga els braços tante. Apenas se dljo que se 1ba patMm del gè.1ere de punt de Ter- jarta el conflicte mitjançant un lau- que, a mes, estA en ~posleló manlfeaa dlSOlve1· el Parlamento enrurecle- rassa es negt.en a ~agar e:.S jornals de estipulat entre... el director ge- ta amb eiS resultats de rexpenmenl
toda i!.Spana. A todo esto ban que- fratemnls.»
ron. Pero ¿por què se lba a con· 1 els preus fets estab:erts c:n les Ba- neral del Treba;t 1 el president de la l(oosevelt l àdbuo del que ba pa&daao reauc\das las tunena.zas del
sUitar al pats? AqUi de lo que se ses -tl.~ tenen s1gnandes, 1 que estan Federació d'lndlistrtes de Fabricants sat a Itàlia.
llder de Acc1ón PopUlar. Estu vez
¿Es basa en l'augment de CCI6t que
trataba era de consultar a la Ceda en ¡Jlena. vigêncio... Aquesta vaga lla de Catalunya. Com es pot veure 1a
ha fallado In. tà~tlca. mnqmavéUca
y a üo1coecnea. Y ahora vlene pa¡;a estat reconeg-..1da ¡K.rtt.ctament legal !ònnula propollada tenia la gen1a11- e:; produiria per la limitació IMràrlat
y jesuit1ca de la Ceda.
El corresponsal a Madrid d'El «A B C» una esperanza que nace per les autoritats cedistes que !lns ta tat ue connar la solució a un cedlsta Però ¿es que per un altre Cl&Jltó no
Lo untco remarcable en e.>ta. nuede la catàstrofe de su rracaso. «Se· poc estaven . 1 Departament de Tre- 1 un representant dels fabricants. augmenta proporcionalment el no~
Di:uvio ens d!u:
va situación es la. rotura del blo«Al sexto dia de crtsls, y tras un ñal :le sagaces es sacar blen del ball de la Gendallte.t, . el que és Com èS natural, els obrers vagUlStes bre d'obrers ocupats en el &reballf
que derecrusta. OU Robles ha per!avo- més greu és qu..: en les reunions amb no podien acceptar una soluCió que Per tant, ¿els jornals que at~ueste
tl.A FORMULA C~CILIATORIA dido la pd.rtlda. Agranos, llberales diflc11 alumbr&mlento, semcjante al mal y klmaa lo adver:;o en
e:.S obrers els varen n.anl!estar ela· no tema per a ellB I la mes petita cobren no Són un mitjà de riquesa
entrecomllio.palabras
Estas
rable».
vi·
la
a
vtene
montes,
los
de
parto
Lli·
de
rE'glOnallSUlS
Y
demócrntas
EL DE GlNEBH.A: - Oejadme
rament que eU., tenie.. tota la ra.ó. garantia. 1 en l'Assemblea del Sindi- circulant?
dirlgi·
van
y
C»
B
«A
de
son
das
h0.5·
Recelos,
Goblerno.
nuevo
el
da
jeal
tralc1onado
han
<.;at.alana
ga
~~acer a m1; Y>J cortaré las partes.
Els preus estaran sempre en relales coses en aquest terreny cat que va tenir lloc el passat disPosades
otras
vienen
Y
Robles.
GU
a
das
ln·
(pectante
'
C..
y
marutlcsta
tilldad
que
EL DE ABlSlNlA: - Paro tenga fe vatlcnnista. .tiAn aguardado
amb el consum 1 el consum és el
ció
varen
qual
la
en
1
Terra:s.."ll,
a
sabte
les
fet
haurien
què
preguntar:
cal
éstas:
usted presente que el pastel es mto.ll la snuac10u cnsrall1na soore una quietud es lo que desp1erta en su palabras después, que son
barometre del treOOll. S11nbase n.Ja, Y en el mumento del re- derrector. Esta tmpreslón difusa, na• caqui no hay nada que hacer.» Esto autoritats Sl en l!cc d'éSSer e~'> pa- asS18tir·hl més de 3.000 obrera va- verttable
<Dc «Las Notlctas»)
vert1SSUD eiS termes ) avul 1'.-¡aru~
J>ru'LO llan olvldado la palabra em- da alborozada por clerto, que des· debe ~er la RepubUca. Es una ln· trons baguessln estat els obrers els guiStes. aquests amb la més abSoluta zació lndustrtal amb els actta.als s15a
penada y llan aoandonncto 1a Ceda. pierta 1a formación minlst~nal tlcne vltaclón a que GU Robles se pase que llagutssin fa.ltat a les bases de unanunltat, varen acordar refusar temes mecànics tom ava a lea 80 hola propoSició esmentada 1 pers1stlr
treball legalment t:Stal-lertes?
El Unico que na se¡Ulc!D flel nt\ una gradación de matlces que nos a los monà.rquicos.
res setmanalS, és evident que el preu
El que a aquestes hores la vaga en la vaga.
Esperemos la répUca de Gil Ros1do Lerroux, que por no naber s1ao Importa consignar. se ha roto por
de producció seria més baU que d
consultaoo &qwera na llecno lo que tln aquel bloque ommoso que, como bles. se le presenta, por clerto, una. ®l gènere dc: punt de Terrassa no
Avui ja ban dimitit tots els cedls- d'ara, però com que la X11ra de ven·
deo1a llacer. No obStant<', ctos com· tal, pesaba en la conc1enc1a repu- magnifica ocasión de hacer ejercl· estigUi encara resolta és la demos- tes del Departament del Treball. des es contraur1a 4egut al major
pvuentes ael Paruco t<adical tor- blicana. Se ba roto nada. mà.s. Pero cios esplrituales republlcanos, s1 es t.ració més clara del partidisme dels Sembla, però. que entrem en un pe- nombre d'obrers que es qt¡edarteQ
~ parte àe estc Uob1erno, que au- sus rulnas se levant.an mereed a que no sigue el consejo de «A B C.1 governants de dreta, 1 estableix l'an- ríode d'interinitat que podria tenir sense jornal, la misèria serta majcr
tecedent, força. pertl:ós per cert d'ac-- com a lamentable conseqüència l'a- 1 el cost de prodlUlCió, en aqiWBt caa.
.
matlcamtntc ,,lisan a ser deslden- unas gestiones, componendas y catuar, no d'aoord amb els prlncipls llargament de la. vaga de Terassa. I hauna tingut unes repereu6Slons toblideos en que el telétono ha ju- ~
tes de este part1do.
de jw;ticia, rent con..pll. el pact.at atxò no pot é&cr. Sòn 3.000 obrers taiment oposades.
Y as¡ estan 1as oosRS. El bloque gado pape! prlnclpallsimo, encarni·
a les dues parts que e3tabl~1xen un que ja. fa més de qwnze dies que
«sagraao» y compacto se ha res- nado a tutelar la rase decisiva de
El senyor Anastasi Puig enfoca el
Pf.p&ra p nt.ats moderns, ARCS, e pacte. Sinó deixar • camp 111ure per- s:>Stencn una vaga, amiJ tota la dig- problema totalment al revés en Jut-~
qutoraJado, se lla nundldo. Tene- la politlca española.>~
goverpartit
dtl
par"ldarls
els
què
mos. pues, GOblemo oe u-ansaccwn.
nitat 1 la rennesa qu<: dóna la raó 1 jar els problemes que ,lanteja la
nant !acln el que vulgUin, 1 deixar perquè veue1. trepitjatti els seUll setmana de les quaranta bores, com
Ooblerno puente. :se sutxme, dcsde
en canvi sense protecció la part drets. '1h1vem es presenta dur 1 a solució econòmica 1 60e1al. Per b e.•LERROUX. - No tomis; Jo no luego, que Portela lleva en su bol·
perjudicada. Aq·.1esta manera de proJ'abandonan) mal h>
Slllo el decreto de dl.soluc1òn de
es deiXin ver-nos allargat prou avui, lns1sUo
<Dc d.a Publicltat.J)
cedir no s'h· via Vist encara en ta cruent, 1 no ¡x.t ésser queuns
COrtes. En el térmmo que marca
obrers rem en una VInent edició per a acapass<~.r els dies mentre
reser·
estava
l
autònoma.
Catalunya
dl3Qla
de
la Constituciòn, después
acostar-se la misèria bar de desfer les que podJ1em dir
veuen
honrats
vada a.lS cedlstes del Departament
luClòn, quedariln convocadas las
seves llars. Nu és hwnà tam· conclusions del que una mlca cap.
del Treball la m1c1atlva de posar-la apoclesque
elece1ones de nuevos dlputados y
es pretengUi acabar aquesta closantent ell quaUfica «estertlltat 1
en pràctica.
llabra que levantar la susperu;tón
una de :~.s més jw;tes que contra-efectes dels programes d'esvaga
El ret ~mcret é.>, doncs, que ende garantlas que aun exlste en bucAquests programes, eenyor
trem a la tercera setmana de vaga, .;,ban plantejat - portant els obrers querra».
na partc del pal8.
Pulg. són senzillament de progrés 1
EllB
deresperaclò
la
a
i
fam
la
a
soluseva
la
s'e.JdeVlnt.
no
encara
1
De tO<las formns se ha rot<> el
dr· justlcla 1 é3 lamentable que, a acló. Fins al moment de la seva di· han obrat sempre d'acord amb !a questes altures, les petites passlona
bloque, a cuya sombra glrnba toda
que
cosa
altra
pretenen
no
1
llei.
ml.SS1ó. tes autorttats cedistes del
la Vida nacional. GU Robtes ba
l els petits ln teresso8 ee¡uiT> els hoDepartament de Treban de la Ge- s'exire1x1 a tots el compliment de ta mes de dreta fins el J)Wlt de vol ~
sufrldo el pr!mPr trncaso serto. Ya
neralitat no hP.vien ret res per a fer llei. cal esperar que els que tenen negar la llum del sol.
es algo.»
complir als patrons les Bases de tre. el deure de fer-ho, !aran el necesVloelli} BERNADES
ball que la patronal té signades. 1 sari perquè els Jbrers del gènere de
que estan en plena vigència. Men- punt de Terrassa es vegin emparats,
trestant els patrons han anat repe- retornant aixl la tranqulllltat a les Assemblea de la Secció dà
Si despr6s d e comprar la roba per a un vestit o abria.
«CON UN PALMO
tint, dia darrera dia, que ells no vo- llars de més de 3.000 treballadors. l'Engròs del Sindicat Mer~
La Pub.lcltat Ja hoste vttaltct de
I AMOS i hanr·la examinat a casa eeva
• PA&
El mtsmo Jefe,
El }afe que nunca
len complir-les perquè per alguna Obrant aixt s haurà fet un acte de
la ceda el seny..,r Lerroux. st, és
bona
una
fet
ha
no
~ue
trobe.
familia,
seva
la
amb
canti! de Barcetona
al acabar la crl·
1e equivoca. al em·
clar: a L errou :r ;a no el volen enoosa manen els seus.
justicia..
comp ra, té vostt\ tres die• de lempa per tomat-la, C&Qo
sis
pezar la crisis
La Secció de l'Engròs del 81odlcal
lloo méS.
viant-la per un altra o recollir l'import que n'ha pagat.
assemblea general ordinària dem'
mc «La. Libertad»)
illesprès de Sis dies de palanquedimecres dia 18, a les deu de 16 n1t.
tan ta avantatge• al públic en qualitat, quaad•
Oferim
sojar, finalment la crisi ha estat
a. l'hestatge del Sindicat, Portafernoatree
ala
eixem
d
c¡ue
onomia,
ec
i
elegància
tat,
lucionada. El senyor Portela na portssa, 19. principal.
clienta en llibertat p er a dec:tdir•se, ja que a la ti aón
( Canne, 30, pral. ) • Secció d 'Estudis Polítics i Socials
gut trobar les alldeslons suficients
L'ordre del dia serà el serttent:
compra.
la
de
beneficien
ea
més
qui
ell
ells
1. Nomenament de mesa de ctt.
per a constltul.r un mmlster1 que
cussló.
S qualitats a 3 p reua ünlcs:
I meresqués l'aprovació del president
DE
CURS
UN
2. Lectura i aprovació de l'acta
de la Repúbh<'n. Ja lú ha govern,
60, 75 i 90 Ptee. e l tros de S metrea
anterior.
doncs. No és el que l'oplnló cspeInforme de la aecctó 4e l'En3.
Si ho .deaitja el recomanarem a un deia nem ea aultel
nwa ni el que nosaltres baurtem
gròs.
U farà una confec:c:i6 impecable a uo
que
assoc:tats
volgut aplaudir; no es pot negar,
4. lnfonne de la Junta 4tirectiva..
preu eapec:laL
(Les doctrines. • Els fets •• La H istòria )
al Projecte de Bases.
no obstant. que representa una pasb) Or.entac1ó a seguR>.
per JOAQUIM MAURIN
sa cap al redrnçament de l'esperit
6. Discussió 1 aprovació tlel R•
de la Repúbllca. 1 en aquest sentit
1. SOCULIS!\IE UTOPJC: Plató, Onm•
ki, El aoclllllbme formal. L'austro· glamem Interior de la secció.
panella, Tomàs Moro, Cabet, Fou·
marxlaxne.
la nostra acutud expectant anirà
6. ElecctO dc Ja Junta de 8ecc~ ·
rter, Saint Stmon.
8. EL SOClAUS!IIE REVOLUCI ONARI:
acompanyada de la sl!Dpatia que
. 7. Organització de les aub~eoRoso. Luxemburg, Lenin, Trotllkl.
En·
Manc,
CIENTIFIC:
SOCIALlSl\tE
2.
lO
IELAYO,
•
lnspuen sempre les provature.s ben (
gela, El Manltest Comunista, Ma· 9. LA REVOLUCJO RUSSA: La revolu• clons.
cló del 1905, La revoluCió de mar9
tertallsme <llalèctlc, Matertalll!me
a. Assumptes generals.
~!!!!!!!!!!!!!
-------------.ol!~!!!!'!!!!~-----Intencionades.
Des
d'Octubre.
revolució
La
1,
(1917
hlstórle.
«P ORV ENIR IN CIE RTO
Es recomana l'assist ènc1a de tota
La Ccda preterua Incautar-se de
d'Octubre tlns la mort de Lentn. els nssocíats del ram de l'Engròs per
3. SO~JALISME CIENTIFIC (continua•
1.-REUMATISME
Stalin.
ctó): «El Ca.pttab (critica de l'e•
- Paro, hombre, l.con esta lrlo su- tot el poder a cavall d'un sistema
10. IN'A:r:ltNACIONALISME PROLETJ\· la importància dels aSBumptes a dbo
conomla pollttca).
de crisis provocades en els moments
tia usted de osa manera'l
1• Estudi etiològic 1 clinlc del
RI: La primera. Internacional, La cutl.r.
4. VARIE'l'ATS SOCIALISTES Nl\Cloals
proplcl8però,
més
nan semblat
que 11designis;
que da
el calor
No U be
Segona Internacional, Ztmmerval<l,
Nl\LS: Owen, El cartll!me, BJanqul,
reumatisme. Assaig de classificació.
ofenSiva,
aquesta
el seus
a perder
va uno
aueusted
pensar
t l -¡
La Tercem. Intemactonal, Crl61 de
Lassalle.
~-Ponent: doctor Cuatrecasas.
calla deturar-la, 1 tal com el Paractala
l'lnternaclonall.sme obrer.
5. LA COMJ\IUNE DE PARIS: Origens,
Importància
Ft,
Desenvolupament,
SOClALISl\tE A ESPANYA: El
EL
11.
del reumatisme.
2. Terapèutica
lament s'havia anat depauperant,
VOZJt)
1 Pons.
doctor Pere
-Ponent:
Partit Soelall6Ul, Pau Igleslas, Jauhistorien.
3. Reumatisme crònic. - Ponent:
e. ANARQUISME, SINDICALISME I
mc Vero., Garcia QueJtdo, El mo·
gràcies a aquesta tàctica dcmoll·
vunent comuniSta, L'anerquJ.sme,
TRADEUNIONlSME: Pr o u d bon,
El IXè. Congrés de Metges l BIO- doctor Castalgne <Clennont. Fer·
dora, no es podia deturar Sinó amb
L'annl"CC-81nd1C31Jsme.
BaltunJn, Ela eplgons de t'anarquts·
el decret de dissolució. El decret legs de Llengua. Catalana, organlt- rand),
me, El atndlcallsme revoluctonarl, 12. LA CRISI l'R EBENT DEL SOClA•
Ll8ME: Perspectlve.e.
n ..-HIDATIDOSI
El U'adeunlonlsme brttAnlc.
en mans del senyor Port.cla pot zat per l'«Assoclac1ó General de
SOCIALISME REFOR..'IU STA:
EL
'l.
CataLlengua
de
Biòlegs
1
Metges
que
als
per
esperança
una
ésser
COMENÇARA AVUI, DIMARTS, DE 8
1· Qeografia. de la Hidatidosl. Be1'118teln, El reVl.Slonll!me. Jaurès,
...
contien en l'etlcàc1a d'una consulta lana» tCasal del Metge, Via La1eEl todallemo pettt·bursés. Kauta- A 9 DEL VESPRE.
Joan
senyors
vetennarls,
Ponents:
a
popular reaUtzada amb les garan- tana, 31 >, tindrà lloc a Perpmya,
MESSENI~
ties necessàries d'mdependència 1 darrers del mes de juny del 1936. Homedes, Vicenç Tarragò, Josep Ma·
L'estrènua 30l~c.'l6 que ,er GI
Les ponèncles que s'lú desenrot- r1a VlliamJl 1 Salvador R1era 1
1 netedat; però pe1· això prlmrr de
ha.nagwnma.
.
ü
conflicte ftalo-4lñ.Uinf, han ba~
.A
•~
te
tot cal
1
1 2. QuJSt hidatidic lntra-toràctc.rem grar a.., Ajuntaments llaran .,..n es seg ents.
nat l'Wustre ramader Lavol f e¡
1
Ponents: doctors Antoni Trlaa Puprestidigitador Hoare.
conspicu
Jol 1 Francesc Coll 1 Turbau tOl·
troba, arreu del món, l 'opo&lcló <U
rona>.
totes les consctèneies h onrad.e3. No
3. Quist lúdatfdic lntra-abdomlté res à'estren11. De Jec dólla t•
nal. - Ponents: doctors Puig 1 Su·
Signat per Anastasi PUig s'ha pu- ésser de conseqüéncies contràl'les n. Impressió que els «arttste• assO>o
Barjau
reda 1 Primitiu Sabaté 1
Ciats» es deixen perdonM la vidl&
blicat a «La Veu de Catalunya» un les que amb elles es cerquen.
<Tortosa),
pel portuguts q¡¿e és al jen~ etd
article impugnant la retorma que es
fall
supos1c1ó,
d'aquesta
Partint
4. QUist hidatídic dels ossos. pou, en aques-. cas el 3IJ11fiOT Mtt$.
demana de Ja setmana de les 40 bo- rem observar al senyor Anastasi
Ponents: doctors Trueta l Balllat res de treball, retorma que quallUca Putg el seu g1·an error de cons1derar
solin f.
' (Perpinyà.).
Mal negoci aquest à'AbtSiinfa. -'
d'afalac a les classes treballadores, que la reducció norana de la setI
hores d' ara 1c. .;eu cost ar més, s~n..
IDEBILIDADESI
111.-DIAGNOSTIC PRECOÇ DELS però contraproduent per a aquesta. mana. de treball rebaixaria el nivell
se cap avantatge posUiu, que no
No deixa d'éSSer divertit que, per ha· de V1da. Aquest ha estat preciSament
TUMORS CEREBRALS
,.,A 10• dos al\or Y aün necesl ta ana
pas hauria costat la compru CZ.
ver-nos alguns elements d'esquerra en el terreny econòmic, el gran cador~ JVaya carrera!
àues Abtsstnies a taut el pam, QU4
1. Man!Iestaclons clinlques lnl·
aSPI· vall dc batalla l en el qual avUi po<De «Ln Nnción»)
com s'adqutreU:en les terres enés
clals. Ponent: Dr. B. Rodriguez fet ressò del que ès avui 1una
meló general en el món que ua den argumentar amb molta força eiS
tre persones citnltU:aàes. Però ell
Arlas.
que, com nosaltres, estimen <a més
dels
la
com
democràcia
una
aplicat
jei:T:IStes volen atiquirb' lea terrea
2. Simptomatologia. oftalmològica.
EE. UO. 1 na tnic1at un reg.un com de les altres coDS1derac10ns d"ordre
pel mateix prooedbneRt f !UI zs.
Ponent: Dr. F. Bordàa.
beprodul.rà
relorma
1a
que
,
soclal>
parta va en3en~orfT-~ de Ja tev•
, 3. Diagnòstic focal. Ponent: Doc- el tetxlsme, es tit1l1n de demagògics neficis palpables. A\'ui podem estar·
els nostres programes socJ.als.
veïna Messènta.
! er. d ia, 27 d e d esembre : Sortid a al matí de BARCELOtor E. 'lo!osa 1 Co.omer.
nos de dlvagur 1 recòrrer concreta·
El /Cl:ctsmc de MU3SOlint té t~
1 4. Caracterfst1ques simptomatolòNA cap a TARRAGONA 1 CASTELLO ( d inar ) . A
Volem creure amb lUXO que l'au- ment als resultats obtmguts per l'eles . ares do!l cormmiSnw f uet'•
tes
hisnaturalesa
la
a
referibles
giques
reducció
1a
en
uo.
EE.
i
dels
xemple
ALENClA
V
m1ca.
a
una
cap
ter
viatge
volgut
del
lla
només
tom
ontinuació
c
tarda,
la
rer de Licuroo, sense c11p de lel
to!ògtca. Ponent: Dr. O. Escnrdó 1 de petita polltica 1 que quan raona horarta 136 hores per promedl mdusALACANf. Sopar i nit a l' h otel.
seves virtuts. I per tal de semblar·
Monte.
contra. la lmplantac1ò de les 40 I trlall ha {et reviure en el pais una
s'hi Jorça, aspira a dur eternament
dia, 28 d e d esembre: Esmo rzar i so rtida al matí d ' A ·
6. Indicacions terapèutiques que hores ho ta, no pas amb mu·es d un 1 era de prosperitat que semblava gal·
una 4aca vergonyosa, amb la concomporta el diagnòstic. Ponent: Doc- partidlsme mteressat - que a1esno- rebe Impossible assolir després de
LACA NT fans a CAR TAG E NA (dinar ). A la tard a ,
quista rapaç à'Ablssinta, com tG
tor Llui.s Barraquer.
c o ntinuació del viatge fins a GRANADA. S opa r i n it
res sena molt mesqUí -, smo per- la ¡rran crisi del 1929 amb les seves
que Esparta ha dut , pels aoglea
comupresentades
ésser
Podran
I
conseqüències.
tràgiques
honrada·
1
fe
bona
de
creu
es
que
l.
l'hote
a
tLA SOLUCION DE LA CRISIS
ael3 segles, amb la 007UJUfsta rapOf
nicacions sobre tema lliure fins el ment, que la reforma lluny de reper·
- IQue vlene et cocoln
Cert, que aquest resultat no pocuttr d'una manera. favorable, pot
de M esstnta.
3r. dia, 29 d e d esembr e : Ma tí lliure a GRANA D A. Es·
ella 30 d'abril del 1931.
dia sorprendre essent vtu encara en
<Dc «HeM\ldl) dc Madrldl)
Esparta, va reduir els cíutadanf
m o rzar i d inar a l' hotel. A la tard a, c ontin uació fins
nosaltres el mlllotots
de
record
el
lliures de Messènta a Ja categoriA
a SEV ILLA. Sopar i n it a l'hotel .
reconOlDla
rament que s•ooserva en
d'llotes. I tàlia vol t ornaT Ufur ea
generaL quan s'Implantà lA Jornada -diu-el3 esclaus que t'iueu a Et to
4rt. dia, 30 de d 0$elllbre : SEVIUA. Esmo rzar a l'hotel.
de les vult llores I quo també alesS<>r tida cap a PUERTO SANTA MARIA ( 13~ quipta. Per() oolarl.; J1Untu1Jlíl:w.r quj
bores tru.stlñ tots els pronòStics cacosa entén per Uibertat la ltàliAI
lòmetres ) . Dina r. A la tarda, tornada a S E VlUA
PELf\1 , 8
ta.Strò{lcs que e:. feren al voltant de
de Mussolini, en la qual , de tel, ú
( 138 quilòm~tres). S<>p ar i n it a l'hot el.
19 seva ap11cacló.
Uota rot aquell que no ú jeizfsta.
preten
que
raó
ta
togica
es
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Sè. dia, 31 de desembre: Esmorzar i sortida cap a COR.
J. 11. FIU.NCBS
donar l'articuliSta en dir que les reDOVA (dinar) . A la tarda, continuació cap a UNA·
duccions antenors en la jornada del
RES, VALDEPE~AS. MADR lDEjOS i MAl.hUl).
treball. ces feren d'acord amb el proSopar i nit a l' hotel.
gres•, com 11 la d'ara no fos igual.
Presenta la més eztensa c:ollecci6 de
Et progrés de la mecànica s'ha a.6è. dia, primer de gener: Esmorzar i 1ortid a cap a CUA·
nat a.ccentuant; lA producc16 ba augDarreres nowtats ena
DALAJARA i SARAGOSSA (dinar) . A la tarda,
mentat paU!atmllDlent. això no pot
C,AMISEHJ.A, CORBATERIA.
contin uació del viatge fins a BARCELONA.
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UNA INJUSTICIA QUE NO POT DURAR MES

ILa tercera setmana de vaga
a Terrassa

Les runes

FONDS PER A PESSEBRES I

L'hoste vitalici

os

ATENEU

ENCICLOPEDIC

POPULAR

SOtJIALISME

Pañor ·A-06

I
l

IXt CONGRES DE METGES 11
BIOLEGS DE llENGUA CA•
TALANA

Focs
de Benoala
--

I

Inscriviu-vos-hi!

Assistiu-hi!

Un «estudi» contra l'aplicació de la
setmana de quaranta hores

I

Excursió organitzada per

I

la humanitat

amb la cooperació tècnica de
"Viatges Cata l ònia"

I

.H O TEL D E V E N DES,

s.

A4

CAPELLS DE S NYORA

Preu: 290

tot

No deixeu de visitar
aqueata nova

e multitu.d s

=

i

~ssociació

Protecrtora de
l'Ensenyança Catalana

GRAU I ROS PA.IU.A DES DEL
MICROFON DE RADIO BARCE·

LONA SOBRE El TEMA «lA

POLVOS

EXTRACTE

I

LES COMARQUES.'

LOC IO
COLO NIA

SABO
FIXADOR

lLEBSUA I l'ESCOll»

MORA D'EBRE
A CC1DENT D E T R EBALL

Treballant a ls fàllrtca de s-ult•tt
t:La Rlberenya:t 1'obrer Joan J3¡)o
net, membre de la Junta directiva ~e
la Joventut Fedl!ra.. tin¡ué la dissort
di! fer t~n fals moviment 1 s·agata,
un peu en un e..¡ranatge; 11 prodo~t
ferides de força ccnsideració als d•Js
dits petits. Després d'assltlt de pnmera inl.enció fou trasllada; al :;ea
domtclli.
L'est<tt del uostre fi.mic no oferellC
per.u oe compllroció. Ho constate-n
amb g'lig, ensems que li des,¡tgem .m
ràpid guariment
- A la Joventut Federal fa dies
que funciona tma oflcma pollttca en·
carregada de les rectHicac10ns, •n·
elusions i exclu~l.,ns de les UlstiJS
electorals. Les hores d'o!lclna só·l
de 8 a 11 de la rit, per als socis ""
l'entitat i per al pübllr. en ¡eneraL

FIGUERES
CONFERENCIA DE PI I SUNYE~
L'alcalcte P'-'Pulat dt: Barcelona, se·
nyor Carles Pi i Sunyer donarà UO•l

conferèncta el vinent dimarts, dia
17 del corrent mea
L'anuncia. de Ja conferène111. de lA
rellevant personalitat d"Esquerra tt~
publirana de Catalunya ha desvetllAt
un viu l.nterès a tota Ja comarc<t.
Ham creu que l'a. ·te serà una ver!·
table afirmaCió l{...P'tbltcana 1 Cat~V
lanista 1 d'adhesi... al parttt l .-.J.s
!lomes d'~uerra Republtcana .:Je
Catal-.m)'a.

la mar i l'aire

Imposar-se ta candldatu ~
da pel Foment &trda ra tlatrn...
soli una majoria d¡• lll~~tà. ~~
t.a vots per damunt d de cinq ~
sult.aren elegits els se~ l'of!cta¡~~
Jov~ 1 Als:na.
Yors l3er~t~"
Segoru. ens tnfr·rmen
~
aque~>ta votació - legai _sembla q-¡
vul esser burlada per 1. 1 nollnai •I
ta Directiva, la qu:U antetícr .1-Qr¡.
car urgentment raban~r<:~n ~
seu exerclcll una reunió d ~r !I
lla, per tal d 'anu!lru· aq~.:ex_¡.ra~
Amb tot. esperem que esta.

VILAFRANCA

DEL PENEDES
t~O T ES

DIVERSES

L'Ajuntament gestor anuncia l''lport •na <'Onvocat.è-.18 per tal de cobrit &mb efectivit.a els càrrecs ·te
peó de la brtgada municipal I porur
auxtl!ar de la ()as.J. de la Vtla.
Malgnt els requtslts reglamentarls.
hom preveu que seran nomenats t.l..!.
empleat.:! lnterms Josep Guasc
Lluls Hill per a ocupar aquestes plllces, en prova d'Una remarcable parcialitat.
Per a avui no diem res méS... Allà

Casino sabran tmposar-~eels SOt1a ~

moments, de l'alta tran ~ · eq aN
resaltat d'una altra ~~llclad!l
vorada amb premfl'Jitactó et ~.
ments
retr:>gracts d'aqueu Pels 4.
ells!
Per damunt (!e tot ha ri a ent¡~
lliure
voluntat
dels s~tfre.a_~ l
-Els amics de l'Ateneu Obrer VI·
lafranqu1 han rlt'dicat. una vetllad.1 mence l'expressaren d'ur. Qt:e Q,
espontània
demc~t" ll:!ace.)
d'homenatge a l'amic suara traspas· tan
L'equip del F. c. Vilar
tea,
sat Rafael Casals
El cor de l'esmentach. entitat ex~ al seu camp el del c. E~ca v~
t'e
cutà, amb tota pt>rfei'Ctñ tres obr'!S Sant Sadunú. per set goÏs ano~a,
un.
de Morera I Clav~. respectivamell'.
- S "ha reobert el «Bloc
lt:S quals foren entuslàsttcament. ov~· nJsta:t. avui «Centre de la u fats~t,
clonades.
querres de VUafranca:..
n el~
L'elenc arttstlc de la pròpia soc•etat - que amb tam d'entusl11sme 1
encert havia dmgtt el malaguanyal
amic C"a.<.als - interpretà, amb torR
cura I dignitat, les obres cL'excu'>ll
del malalt• 1 «E' quarto dels mus
endreços.: en ambdues obres ass<ill
un èxit remarcable.
- Al CtlSino de la Onló Comerctll oPANCRELINE•. Unte especlf¡e
se celebrà. C. /11 • i'• í. l Ml,, una re que recomanen ela 5enyor. Me~Ull
la desaparictó total cte la GI ~
un1...,'- genera1. pet ta.! de renovar ta aEnviem
grntult tractat 1 cum Dia~
mettat de la Junr.e Otrecttva. Des Laboratoris «ODA•. see. •l'abcte~~
prés d'<Ula torLa discussió, aconsee~ .11
Capona. 7. - BarceJODa ._,
C:Z:S. - - ' e
5
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LA MORT
DE L'OS
POEMA COREOGRAFIC
de

:VENTURA
GAS SOL
EXHAURIDA
LA PRIMERA EOIClO, HOM,------.;_---- IMPRl·
MEIX ACT IV A·
MENl LA
SEGONA

Les Vfdes dc
Tiberi i Caius Grat
La Revolució
Agrària a Homa
AD APTACJO I PROLE.G
de

MARIAN RUBIO
I fUDURI
HA SORTIT

No poden
mancar
a cap

llar
d'esquerra

Una intorpretactO del e d'octubre t una CraJI
Ulçó d'bistorta. • Ulri&IU Iee vostrll8 comauuea
a a..ll"rt:raa t;a~alon¡a_ "..ta. SaD~ l'ere, J. •
El IUbre ea v~udra a ~ •tt:t le~~ Ulbreru~• I I

de &..A HtJ 14AN1TAT. • L'autor
deatlna ela pro<1uctea dAI l'obra a .fina bent·

la Redaçc¡(l

Clca.

LLi

tlago de Xile el dia 15, a les 10 bores, amb ocrreu.
L'avtó r!p1d francès de la COOl'
panyta Aíl·.t<·rance que sorú de Bai"
celona el dlwnef14e a les 8'44 .. allà
destl a les ~publlques Sud·Allll'
ncnnes. arrtbà a Daltar 1Alnca a1lli
dillw1s, ~ 16, a les ~'49, I na con·
tmuat. a les 7'20 amb l'tudroarJ
ttSautos Dumont». per a eiecLuar 16
travessia de I'Atlantlc (Natall. L
BASE Al!JlON,\ VA

Procedent de Roma, amb escales '
Gènova 1 Marsella, a les 16'~. al'll'
ba l'lúdroavtó postal it.alià «Sav~
l·Onda», amb correu. mercp.dert~
deu passatgers.

Demòcrat es'

oUIA ATS. n

DE DESEMBRE DEL 1135

e-

LES LLETRES

•

-

HA ESTAT POSADA ALA VEN- LLEGINT.~
DA «VIDA DE TIBERI I CAIUS LA MEVA VIDA EN EL LLAC
de PLANAS BACH, per
GRAC)}
.1, CASTELLANO PUl G

•

mateix autor - potser involuntàrla.ment - amb simbolisme innat. La
golfa & el recer espiritual on l'atmosfera és enrarida. Necessita donar
un tomb pel defora, freturós d'aire
pur 1 de llum, anhelós de capvespres
tebis 1 de nits estelades. Aquesta necessitat imperiosa d'esplai podria esser-li també una justificació pel fet
d'haver-nos fet conèixer la seva prosa. No crec que calgui justificar-nos
la cessió d'un ramell d'estels.

fulquesl Quina meravellosa se~
ció la dels últims trens! Evocacl~
.
nefable liL dels velers al costat del.!
grans vaixells actuals! I encara 1~
proeses de l'aviació, entre les qu~
no manquen les pàgine3 a honoii
de l'autogir Lacierva.
Cal agrair, doncs a l'Editorial Joventut» aquest Wbre que és ben
bé la conquesta de l'aire, de la mar
J de les terres per l'home. Cap més
llibre com aquest per a la. Jovenalla
d'avui!

Aquest llibre aplega un conjunt de
narracions. El seu autor, si bé no és
mençar per la Història de lo. Societotalment inèdit, ho restava fins avui
tat Francesa durant la Revolució i
per a una gran part del nostre púel Directori, 1 després d'un viatge a
blic; però no havia passat desaperItàlla. per tal d'admirar-ne els mucebut a la critica, que en altres oca.
seus 1 les joies artístiques, produïren
sions s'ocupà d'ell amb termes !ala.
«Retrats intims del segle XVIUè»,
guers. Planas 1 Bach pertany a les
Agrupació de Venedors de Llibm
que va agradar molt als eterns eneUn t'ran viatger català. - Domè- d'Ocasió del ParaHel. - Aquesta A1
noves promocions literàries que colmics de tota audàcia. 1 innovació.
leccionen - sense ressò, obscura- nec Badia, que prengué el nom d'All grupació prega molt insl:stentmeno
També foren mal acollits cSOphte
ment - les quartilles prometedores Bei, recorregué a principis del se- a totes les entitats cientiitques, poArnouid» 1 «Història. de Marta Anrecreatives 1 ecod'~ futura personalitat. Amb fruï- gle passat, com un gran senyor mu- lltiques culturals,
a les quals se'.ls lliurà la
nieta», obres massa. avançades pel
ció, doncs, entronquem amb la prosa sulmà, els països musulmans de l'A- nòmlqu'es,d'aquesta
Agrupació, en Ja
Circular
d'aquest jove autor.
frica del Nord, Aràbia, Palestina, que es posa.vo. de relleu la popula.Vorejava Edmond la. trentena 1 criteri que en matèria literària imEl 17 de desembre del 1830, va néiJamateix
El
temps.
seu
al
perava
es
seves
narracions
Les
aquestes
TurqUia.
llegir
1
En
Menor
l'Asta
quan
anys
vint-1-un
fet
havia.
Jull
mercat dod'aquest
tradició
1
rltat
er a Paris, el més jove d'aquests
que d'antu\i els havia encoratdestaca en primer pla la sensació de interessant!ssimes aventures són e.'t- minical de llibres que es ve celebranò
~os' germans, l'obra i la vida dels va. aparèixer, el 1851, el seu pruner nin,
duraque ens enfrontem amb un món U- plicades en els «Viatges d'Alí Bel», des de fa cent anvs, avui en susals se'ns apareix tan estretament llibre, elS ...», inspirat en el cop d'Es- jat, va acabar per censurar-los
ric No és equivocada aquesta. •mpres- que figuren a la «Collecció Popu- pens 1 amenaçat, dè desaparèixer, l
~gada, que es fa impossible parlar tat de Napoleó III. L'obra passà. des- ment.
per tant soH!cita de les susdites ensló: El seu vol fantasiós no albira fi- lar BarclnoJ.
dt! Jull, sense recordar Edmond. apercebuda.
titats llur adhesió per a. conseguir
•••
predific;U
és
ell,
a
per
àdhuc
I,
tes
L'Edi:Móru1.
del
Clàssics
ccEls
terriresultaren
els
començos
Els
,A.quest, nascut a Nancy vuit anys
del qui correspongui, el restabll·
cisar els llmits de la versemblança torial Barcino, publica obres dels ment d'aquest mercat, que es sermés aviat que Jull, va sobreviure'!, blement dificlls. El teatre els va tanAmb Paul de Saint-Víctor, realltbanda,
altra
Per
traspassa.
els
quan
moliteratura
la
de
mestres
grans
velx1n trametre-la. al d&micUi social
per contra, vint-i-sis, donat que no car, resoltament, les portes. Publi- zaren molts viatges per Itàlia. L'esvelem que en ell no pot àonar-se una derna en la seva coHecció «Els Clàs- de l'Agrupació, Francesc Layret, 113f
,
traspassà fins el 1896.
innaccessible.
essent-los
seguia.
cena
que
cL'Eclair»,
setmanari,
caren un
1inia divisòria entre allò Ulusori i sl.cs del Móru. En aquesta biblioteca bar, el més aviat possible, per ta
Els Goncourt descendien d una fracassà 1, acabat, reincidiren amb A l'hospital de la Charité anaren a
allò real. Per a assenyar-Ja hau- ban aparegut les «Memòries de Mis- d'unir-les a la petició corresponent.
aristocràtica fanúlia. Llurs pare i «Paris», amb el qual no guanyaren . impressionar-se per tal d'escriure
Prec que fa extensin a les S~
de pr~cindir de l'autor, obli- tral; s'h! està completant la publlriem
oficom
l'Imperi
oncle, varen servir
altra cosa que un procés per catemp. «Sor Filomena», novel:la que l'editor
i el procediment; per- cació de les cObres Completes», de cietats que tinguin en llur pode~
nom
el
dar-ne
cials de cavalleria. No nedaren per tat a la. moral». L'èxit 1 els guanys Levy va rebutjar per chomble 1 lúplecs amb aignatures dels eimpatl
En un importantíssim establiment
què Planas 1 Bach no es concebeix
atxò en l'abundor, ja que la seva. de «La. Lorette» els varen campen- gubre». L'editaren ells 1 varen perdre ct'Art de la. nostra Barcelona un pin- pertanyent & un sol món - real o Molière, 1 ban sortit quatre volums zants amb la nostra ce.usa., 1 que n
mare, Cecllia., va. enviduar de pressa sar, però del calvari que sofrien. En bous esquelles. Els calgué rescatar tor de cabell !l.platinat» exposa di- fictici. - Per a teixir la seva prosa de les «Obres Completes, de Sha- hagin estat recollits per causa. de
1
treball abrumador d'aquesta Agrut
1 els petits Goncourt visqueren una aquell temps eren contertulis de els volums
no venuts a. vint cèntims verses obres sorprenents. Però més els necessita ambdós, no integra. kespeare.
pació, que tinguin l'amabllltat df.
D'aquesta
trista.
1
dura
tnfànela
sorprenents encara que les obre3 són
Murger, Gavarnl, Valentin, Pouthier rexemplar.
ccEl llibre dels grans invents»>, o trametre'ls al nostre local esmenta!j;
vimeva
«La
essència.
en
sinó
ment,
època recordaren, més tard, en cMa- 1 Karr.
Volien conèi....:er la vida - a Parts les idees que l 'aut01· desgrana. en una da en el llac», «Maria del bosc» 1 cEl mucbacho moderna& -com el molt agraXts a wu 1 altres, antic~
dlJ,me Gervalsls:t, la seva tia, ma.daMés endavant s'afermaren com 0 en viatge _ tal com era per tal de mena. de manifest que mbstituetx els cGessamú, representen aquesta con- subtitula l'Editorial- té damunt padament, per llur valuosa cooperació,
111e eourmont.
h i¡¡toriadoN . """tum.Istes, 1 varen co- descriure-la fidelment. Aviat estre- habituals catàlegs. Comença. atri:
densació, sols explicable a .travéS 1 dc t<>t, una part grà.Ítca impressio«Sste arte mio complicada y deca- d'un fort temperament artistic.
nant. DibuiXos, fotografies, croquis,
nyeren llaços d 'amistat amb Gautler,
Flaubert 1 Sainte Beuve, 1, flnalment, dente està hecbo para un público
CLJNICA ME-NTAL
Es poemàtica la prosa de Planas 1 trlconomies, gravats de caràcter buTurgener. Fins el 1868 no conegue- que no exlste, afortunadamente, ya. Bach. Poemes fràgils, vincladissos, a moristic, documents anècdotes, etc.,
(Torre de campderl)
ren Zola, a l'amistat del qual visque- quo de ~to nace su dlstlnclón y ra- voltes. «Sirenes», «Amazones», cPes- gràficament --que et·a l'única mareza; para una. bumanidad quinta- cadors» ... L'autor, en tots ells, se'ns nera que el llibre tingués la suggesA LLOf:tET OE MAR · GIRoren sempre fidels.
NA • TELEFON 10
tió 1 l'eticàcia que ba de tenir-,
«Renée Mauperim fou molt criti- esenciada y vieja. cansada de la es- ofereix talment un recreador.
Per a l'asststencla lieJa malalts
cada. Només va defensar-la Paul Fe- túpida realidad del mundo y de los
Amb l'evidència. perceptiva d'una veiem la «Vida» -diguem-ho aixi-,
nerviosos, mentala l toxJcòmans
val. Un drama, «Henrlette Mare- seres eternamente aburridos e igua.. realitat exterior, en recerca la trans- de cada invent.
d'ambdOs seua
Quina. impreSSió, entre heroica 1
chal», del qual varen assolir l'estre- les. Para una humanidad que forja- crlpció llr!ca. més polida. Capta les
Metge U1rector tteal!ient
na, va ésser xiulat 1 rebentat pels rà sus ide&s y sus leyes màs que en simfonies polifòniques per a fer-ne humorist!ca, no ba. de produir al
Doctor Bernat Garreraa
seus enemics. El drama «La patrie el grosero orgullo de la integra va.- una resultant harmònica. Torna a j ove sector 21a 2 visló 2dels primers
en danger» no arribà a represen- ronilldad del bombre para él sólo crear el món: l'element extern apa. automòbils 1 conèixer les seves tri• ~ _,_
tar-se.
interesante, en el amplio vuelo alti- reix, en eixir del seu laboratori ln- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!I
Fins el 1870, data. de la mort de vo de s u f::.ntasia ...»
tern, ocult gairebé sota el vel de la
En llegir això els vtsitants de la fantasmagoria. Planas i Bach és una
Juli, havien llançat, amb fortuna
vària, gran nombre de noveHes 1 lli- sala no gosen entrar sense pregun- mlua inesgotable d'imatges: «Ara
bres. Fins la senectud o"Edmond, que tar:
passa. una caravana de núvols be-¿Da Vd. su permiso?
arribà a setanta-quatre anys, amb el
nignes; remat d'óssos blancs, ~ots
prestigi d"un patriarca, hom no va
resplendents. Escapats dels llummo•••
fer justicia a l'obra dels dos gusos jardins de la. lluna». Es també
bllgaclons· Municipals, l"er:rovlàrt~
mans. La generació immediata els
un exponent plàstic del barroqulsme
El m estre de mestres, catedràtic
Industrials, etc., o s!a. en tots els r~
va tractar molt millor que la d "ells. de la Nor mal madrtlen11a Rufino 1 d'una rltmica. de l'esperit: cVolia.
llos, els elements àesblmcats ~
La seva producció, extensissima, fa
per sempre dins el paradis
romandre
aquests moments, o ala els cedisteS,
deplorava. sovint l 'empenta
eternament
hores
les
de mal catalogar. Cultivaren un rea. Blanco,
on
ànecs;
dels
foren els pertorbadors de les borselt
els nois espa
lisme més elegant que el de Zola 1 de cavall sicilià amb què
són fresques». No és aquesta una frede Madrid 1 Bareelona. ¿Aquesta
són eqUiparats a Flaubert. A la ma- nyols i nicien els seus estudis ... i la. tura pròpia de l'ànima. intensament
és la ¡ent d'ordre?
per
n'obliden
se
què
lrr.pressió
amb
facilitat
nera. de Maupassant, copiaren semlirica? ¿No és aquesta prosa un sol
En les aeasions d'ahir va cridar
pre models vius, sense donar cabuda sempre, bon punt eixits de l ' ambient ric de lirisme 1 encatifat d'imat ges?
Bors! del mati
molt l'atenció la forta depreció ue
a la imaginació, que, potser, va man- escolar.
natura, la de Planas 1 tota mena de valors, tant de campla
de
Poesia
mots:
aquests
amb
resumia
ho
I
S'l'SS; Alacan\
87'05,
88'50,
Nord,
car-los. El seu lema fou : «no des-Estos muchacbos, tlenen la mar. Bach. Una temor a. les forces mlste- tat com de f1 de mes, més encara. 33'00, 33'10, 32'00, 32'48; Andalús, f•
criure-ho tot, sinó saber-ho triar».
rloses sembla presidir-la 1, cenyida ocupant com ocupa. la cartera de rtFord, 278, 2801 276'50, 271; PoForen excellents critics d'art 1 emu- cha. de caballo y la parada... de intlmament amb ella, la percepció nal!ces el senyor Chapaprieta, que 6'75;
trolets, 6'00; Aslana, 67"75; Colonial.
laren Barbey d'Aurevilly, en el ter- burro.
del contrast. Natura plàcida 1 na- fins al present ba. vingut demostral!t 37'50; Explosius, 125'50, 123'00; R~
EDMOND ~ - ~ÜLI DE OONCOURT
reny de la literatura subjectiva.
• ••
tura feréstega. A més, encarrilat pa. que sabia. portar bé el control de les 63"85, 63'25, 63'50; Ai¡üea, 187'501
• .(GravaL per Gavarni.)
cotitzacions, tant en deutes de l'Estat
el complex humà: a 1 en els 1'&lora d'espec1.Uació, com 185'75, 186'00.
ral!elament,
l'h<L
que
catnlà,
polític
tamós
Un
•••
llac tranquil; turmenta!, a vol- d'accions ferroviàries i accions lncrea.t una anomenada. amb la. seva. voltes
tes. Natura, amb significació bellè- dustria.ls.
Borsa de la tarda
En morir Edmond, va deixar una fraseologia va. entrar ta pocs dies a nica. Natura femenina i masculina,
En el que manifestem no volem
Nord, 36'90, 37'60; Alacant, S2"00,
suma considerable per al sosteni- la. redacció d'un coflega., on hi h<Lvia. alhora : cobejadora. d'amazones fu- pe..s dir que en les sessions d'abi!
32'80; ExplosiilS, 122'25, 123'50; Fo~
ment de l'Acadèmia quo duu el seu una. magnf/ica. estufa encesa..
gisseres 1 amadora. d'herois primige- s'hagués perdut el control, pero 275'50,
279; Montserrat, 24'50, 25'-.
nom 1 el premi anual que ha arribat
I d gran h.one, que venia glaçat nis. En aquest sentit, «Els meSOS» creiem que, degut a la solució donada
28'00; Colonial, 37'25, 37"75; Aigües,
a ésser la. màxima. aspiració de tot de mans í peus, l'ajuntà als redac- són dotze elegies que fonen separa- a. la recent crisi, el senyor Cbapa- 185'50, 185'00, 187, 188'65; Petrole~
prieta ja hauria de tenir per desnovel:lista francès. Els primers mem- tcrs que s'estaven PTCY.> de l 'estufa í
1 les ombres, la in- comptat que els elements de la. C. E. 5'90, 6'05; Gas E., 113'50, Rtf, 63·-.
bres de l'Acadèmia !oren Daudet, v.. dir, satisfet, mentre l'escalfava: dament 1la lallum
joia; les «Nits d'estiU» D. A. 1 altres elements de dreta es
quietud
Geoffroy, He r mi que , Huysmans,
-D'aixó li que se'n diu entrar en són un recer per a. la plètora elegíaca venjarien del ministre d~ Finances l
Borsa oficial
Marguerttte, Mirabeau 1 els Rosny. redacció ...
de l'autor, massa amarat de sen.sl.- 11 rebentarien els canvis, que és e)
Cada un d'ells percebia 6,000 francs
Nord, 37'40; Chade, m, parita~J
que es va !er ahir, tant a. la Borsa.
bllitat.
•••
anuals. El premi a adjudicar era de
de Barcelona com a la de Madrid, 1 Chade D, 83'80, paritat; Chade B.
com
mes
de
fi
de
valors
els
en
igual
Pere»,
1
Joan
Clara,
«Rosa,
En
paritat; Flliplnea, 387, parlo
84'40,
6,000 francs; l'oposició de la família.
Una persona. amiga nostra va llo- combina tots els elements exposat8 als rotllos de comptat, 1 baixaren eis tat.
l'as3,000
a.
reduir
a.
litigi,
per
obligà,
a.ragonesa..
minyoneta
una
gQJ'
pell
en
Dos volums luxosament relligats
Es el mirall de la vida interior de deutes de l'Estat, obligacions Ferrosignació dels acadèmics, per tal que
-D'on ets ftlla., tu?-li pregunt/1. Planas 1 Bach 1 se'ns ofereix total- viàries, obllgacion'i d'Aigua Gas 1
els familiars no manquessin de penpàgines
Paoer Bibliba
-Yo? De Calatrau.
ment, sincer en el fons. S'assembla Electricitat, deutes Municipals, J.nsió. El primer premi Goncourt va
-Deus voler dir de Calatorao.
a un conte, però l'acció és difusa, dústries diverses i alg-u.nes accions
«Forobtenir-lo, l'any 1903, la noveHa
-No, no. calatrau. Si lo .sabré yo, boirosa, 1 hom la perd entre els ca- tractades només al comptat. Això
86'111
86'011
Lliures
ce ennemie», de J. A. Nau,
va ¡:;assar ahir.
que soy de alli..•
t8'45
t8'35
Franca
Segons sembla, aquest movime:u;
mins de somni. Les figures femeni7'35
7'38
Dòlars
nes ens són representades com d'una feia dies que es preparava, per si la
2'965
2'9411
Marcs
•••
fragilitat extremada, talment figure- c. E. D. A. no entrava. al Poder;
i38'50
238'25
Buissoa
Mort Juli, Edmond va continuar la Commune 1 la repressió versallesa.... tes de porcel:J.ana. Els dos adoles- àdhuc !a. alguns dies quo en un coBelgues
124 50
12400
s·oo
4'98
Florins
Com diu molt bé Gaston Picard, cents, com a artistes del sentiment, mentari de borsa d"un col:lega. de .ll
seva tasca. Una tisi galopant se'n va
88'00
32'60
E&cuta
En venda a la
endur el Goncourt més jove. Teophi- als germans Goncourt no els ba però d'una. heroïcitat en potència. nit hom donava un toc d'alarma al
9o·so
3060
Cor l:'ra¡a
le Gautier va escriure comentant l'a- mancat per a ésser cèlebres més que Aquesta sola narració _ per cert, la senyor Interventor de Canvis al Mer1'87
1'811
Cor. sueques
doloriment tràgic del més gran: «El tma cosa: guanyar el premi Gonl"S:l
cat Lliure de Valors, que, pel que
1'80
Cor. norueaues
cas,
fer
va
se'n
no
ahir,
veure
va
es
p1·ou
té
volum,
del
1'62
extensa
més
d'aquells
tractant-se
Adbuc
court.
I
el
viu,
el
mort, al fèretre, plorava
1'60
Cor. darieaes
més de Rlànyer de tots dos, segura- escriptors que ingressen a. la hlstò- suficiència per a caracteritzar glo- 1 11 ha esclatat la bomba als dits.
Extra-oflolal
111"80
61110
Llres
Repetim que en les cotitzacions.
un estil complex.
sense que el gros pú- balment
hagué de viu!.:
El supervivent
men~.»
\ re
se n 'adoni.
blls literària,
la 1 ria.
franco-prussiana,
la guerra.
El procediment? Ens és revelat pel tant de deutes de l'Estat com d 'oH:1. estat posada. a la venda la
mag1úfica adaptació que Martè. Rubió 1 Tuduri ba fet de les cVides
paral:leles» de Plutarc, en el que
afecta les grans figures dels dos
germans Grac, els primers homes
que en el món han escrit, amb la
seva r;ang, la història d'una revolució agrària.
El pròleg que precedeix l'obra serà llegit amb delectança per tots els
bons catalans que ban assistit, entre nosaltres, a fets molt semblants
als que Plutarc esmenta. La. mestrivola. ploma de l'adaptador consigna
en el pròleg aquestes coincidències
marcadíssimes.
El volum, d'elegant presentació, es
ven a 2 pessetes. Els guanys integres de l'edició són destina~ a qeneflcència,

ENTORN D'UN PREMI LITERARI

Avui s'acompleixen 105 anys
de la naixença de Juli Goncourt
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DIMARTS, 17 DE DESEMBRE DEL
1t~

La nova situació de·¡ . conflicte italo-etiòpic

Exis teix la imp ress ió que eJ Con s.ell de la
S. de N. no apro varà la prop osta Lava i-Ho are "
po
El dium enge es va prod uir a Londres una alarm a política
o ______ _

El

Es coneixen les reserves que posarà Mussolini a la proposta, reserves que gairebé fan impossible la defensa del projecte per part dels seus signants ··· En els cercles oficiosos
de Londres es diu que el Govern, en el debat del dijous,
podrà demostrar a la Cambra dels Comuns que la inferioritat
de la seva flota a la Mediterrània i les reserves dels altres
països, membres de la S. de N. a les sancions, l'obliguen a
adoptar l'actitud de París
EL GOVERN ANGLES ES
TROBA EN UNA SITUACIO
DELICADA
Londres, 16.- Durant el d.ta d'ahir
b1 hagué insòlita activitat a Downiug Street, que produí veritable sensació.
El Primer ministre, senyor Baldwin, que havia anunciat la seva tornada a Londres per a avui, arribà
ahir, a les quatre de la tarda de tornada del seu «week end>> a CheIRUers. Pocs moments després arribà
!també el senyor Eden i els dos rru'nistres es tancaren en una conferènela ·que es perllongà per espai d'una
hot·a.
Després de l'entrevista BaldwmEden es va saber que havia estat
cridat urgentment l'antic nurustre
d'Afers Estrangers slr John Stmon
que estava jugant al golf a Walton:
81mon retC'I,..,à a Londres 1 marxà
al Foreign Office, on s'~::ntrevistà
amb Eden.
E
bà
ntretant es ce 1e r . UM altra conf~rè.ncia entre Baldwm i el m1nlstre
d Htsenda, senror Chamberlaln.
Hom sap pos1t1vament que en totes
aquestes confer~u~1es s'ha tractat
uarran de la POSICió delicada en qué
es troba Anglaterra desl?rés de lea
proposicions de pau convmgudes entre Laval l Hoare».
En relació amb el mateix problema ha estat anunciat per a aVui un
important r-onsell de Ministres.

Les relacions
anglo - egípcies
ELS MILITARS CONTRA
RATIFICACIO DEL PACTE l.A
Londres, 18. - El .Sunday DlsPatch

diu:
•
,,
cEls cercles milltars brltànlc.s s'o
saran amb energia a la ratttlcacló Po·
Tractat anglo-egtpcl del 1930, sobreto~el
les clàusules que preveuen la retira~
de les tropes brltàn!quea d·ocupac!ó <ll
gtpte 1 la seva concentració a la zo~
del Canr.l de Suez .•

HERltlOT CONTRA LA
EL CRITERI QUE MEREIPROPOSTA LAVAL-HOARE
XEN ALS ETIOPICS UNI!:S
Sl NO ES ACCEPTADA
FRASES DEL COMUNICAT
PER LA SOCIETAT DE
ANGLES
NA ClONS
Londres, 16. - El paràgraf del tePalis, lli. - El nunistre d'Estat legrama de sir Samuel Hoare a l'amsenyor Rerriot pronuncià ahir un baixador de la Gran Bretanya a.
important discurs a Montbeliard, en Addis Abeba, publicat el dissabte al
el qual féu transcendentals declara- «Llibre Blanc», en el qual el cap del
clons arran del conflicte italo-etlòpic. Forelgn Office declara el seu conParlant sobre la situació Inter- venciment que «l'Emperador donarà.
nacirJnal, Herriot ha posat de relleu una prova més de les seves qualitats
la contradicció en què Incorren certs d'home d'Estat, aprofitant la nova
elements, els quals, al temps que es ocasió que se li presenta per a ne1nostren pacifistes i condemnen tota gociar la pau per mitjà. de l'oferiposició de França, susceptible de pro- ment que se li fa ...», ha estat quallvocar fregamenLs amb algun pals, ficada de ridícula per un represenaproven sense 1·eserves l'expedició mi- tant de la Legació d'Etiopia a Lonhtar contra Etiopia. Jo no comprenc dres. el qual ha dit:
- d.tgué - aquests violents insul«Es ridícul considerar l'abandonatadors.
ment de la meitat del nostre pais
A continuació, Herriot afegi:
a poder de l'agressor com lm acte
<<Aquests elements semblen expio- d'home d'Estat inteHigent. A més,
La creu RoJa lnternaotonal aJuda l'abissini. Ea dóna l'últim repàs a l'apareu, que S'enviarà a Addis·A~
tar l'horror legitim del nostre pais encara en el cas que l'Assemblea de
ba per aplicar-lo a serveis sanltarla
per les matances humanes. Tracten la Societat de Nacions doni el seu
(Express>
de presentar-nos com a bèHics, pera tals proposicions de
qué nosaltres estimem que l'únic fo- consentiment
la veu de l'Emperador no serà
nament sòlld de la pau és la justi- pau,
l'única que haurà d'ésser oïda. Com
cia. En totes les ocasions que se'ns ¡¡_ue
Un informe confidencial del
no es tracta del desti futur de
presentm desemmascararem aquest
sinó del desti de tota la
generat Badoglio a Mussolini
sofisma i en tot moment denuncia- l'Emperador,
d'Etiopia, hauran d'ésser
rem a aquests pretesos partidans de població
El Caire, 16. - Ha passat per
tots
els
habitants
del
nostre
pals
la reconciliació nac10nal, els quals els consultats. Encara
Port Said amb direcció a I tàlla, a
que el des1g
sola tenen a la boca l'insult per als de
bord del «Victòria>) el comte de Cial'Emperador fos -que no ho és
qw, amb tanta freqüència, han sa- - el
no. sembla que porta. un informe
d'abandonar la meitat del pais
crificat davant la 1dea de la treva, a poder d'Itàlia, no ho faria aixi
confidencial del mariscal Badoglio
la seva llibertat d·obrar 1 fins la perqué preferiria seguir
pèr al senyor Mussolini.
la voluntat
seva llibertat de parlar».
del seu poble.»
f.c ambla Cana1eres, núm 3. (xamfrà Tallers)
El mirustre d'Estat, contmuà. dient:
«En aquest acte públic vull elevar
LES DIFICULTATS QUE
AGRUPAC IO MUTUA
una vigorosa protesta contra aquests
IU HAURA A GINEBRA
escanc!alosos procediments en !"ordre
DEL .- oM~RC I DE
PER A APROVAR LA PRO- Govern ? sobre una resolució tècnica lumnes de persones en desfilada
mternaclonal. La situadó del partit
l..A INDUSTRIA
POSTA DE HOARE _ LA- per a 1 ajornament de les sessions constent vers les muntanyes. Famiradical i radical socialista ha estat
VAL 1 LES CONDICIONS que, usualment, no acaba amb lavo- lies senceres, milers de dones i nens
Aquesta Germanaat de Soco.rs
netament expressada en l'ordre del
QUE E" SUPOSA POSARA , tacló.
s'adrecen al camp 1 porten els estris
Mutw fa púb!i.., que entre les
di d 1
l'fALlA~
al damunt, barrejats amb soldats i
reformes darrerltm~nt introdul·
a e nostre grup parlamentari,
EL
GOVERN
ANGLES
.~acerdots
fugint davant el temor
Paris, 16. - En relació amb la gesdes al seu Reglament Ugura Ja
que d.tu clarament el què pensem.
Ginebra, 16. - La importància que
CREU
QUE
SORTIR~
BE.
d'ttna.'
nova aparició dels aeroplans ta portada a cap dperv l'hidroa~ió
reh~bll1tactó de baixes de soci.
El nostre pensament es condensa en ho d(>I:la & la propera reunió del ConDEL
DE.BAT
DEL
DI•OUS
feiXistes
.,
francès
C<Lieutenant e asseau .. fln
t ant, tots aquells que ha1 1
tres fórmwes:
. · sell de la S. A. "' N. est"'" de"'·OSt""d"
.er
S
·
•
·
'
• • "
·Parls» en creuar sense escales l'"•
- .,. .. Lohd
M 1 t 1 · Y1 1 • t
El$ corresponsals
de
Prem&a
ajt¡.fW"
vent pertanyut a la dita Agl"J·
16
1.
e'ns trobarà en qualsevol mo- pe1 f et que t"'"
a majoria dels estats
res, · ~ a ~ra 11. v+o ,en a daven per al trasllat
malafts. làtnlc sud, es declara que 1 uoJectlU
pac)ó vuiguess~ reingressar-ni,
fi?.~nt disposats a una solució coll- europeus membres d'aquell estaran campanya de 1 oposiCió ~?<>ntra 1acti- Des del començ de ladels
guerra,
adel
raid
que
està
realitzant
el
poden demanar detalls a les '.>ficillatòna per a posar fi a una guer- representats pels seus ministres de tud del Govern en la qUestló etiòpi- questa és la . primera vegada que gantesc aparell és, més que res, gede
cines, Corts catalanes. 619, pral
ra
que nosaltres hem tractat d'eVItar Negocis Estrangers
ca, es creu en els cercles ben mtor- l'hospital es veurà desnonat,
1
sentimental, puix que es
1 en caràcter
telèfon 19294.
en tot moment 1 per a apropar els
La reunió, _que és celebrarà el dl- mats que el Govern tme1rà. el dlJOUS cad que no hi hagi bombardeigs
tracta de portar una salutació de
1!--·!11111----------a~ dos adversans, membres ambdós de mecres, estara. presidida pel delegat al debat de la Cambra dels Comuns es procedirà a la seva neteja, ja la metròpoli a les illes de l'arxipèlag
la Societat de NaciOns. El color di- argenti, senyor Ruiz Guinazu.
1 prove:; suficients a la mà per tal ae que el nombre de ferits que hi havia de ies Antllles, que fa
tres-cents
EL NEGUS CREU QUE EL ferent de la pell no és un argument
D'acord amb el disposat fins ara resistir victoriosament tots els atacs. era enorme.
anys foren Incorporades a la CoraCONSELL DE LA
suficient per a allunyar-nos a'aquest el Consell, a Ja sess16 d'obertura, eÍ
s·a~egura que els senyors Honre 1
na
de
França.
N e
SOCIE- invariable carni: Negres o blancs, dimecres al mati, tractara primera~ Baldwm just1Ucaran el seu canv1 de
El «Lieutenant de Vasseau Pa~~~T~~ \ ALl0 ~~o~'ò:A~ tots els homes tenen la sang ver- ment de la questló dels asins i ira- conducta remarcant el precan
de la
A HARRAR S'HA PREPA• rls» ha cobert els 3.200 quUòmetres
mella.
quesos en alguns pa 1sos estrangers 1 ílota britànica al Med.tterrani 1 deRAT
EL
MES
GRAN EXER· que separen Dakar (d'on sorti als 27
Londres, 16. - No s'han rebut en2. Aq_uesta conciliació, com ho diu la ae les propos c1ons de Paris serà clararan, a mès, que els altres EsCIT ETIOPIC QUE ENTRA- minuts cte la matinada del dissabte)
cara les respostes oficials de les la pròp1a paraula, tan sols haurà tractada en la 1sessió
de la tarda 1 tats, ~embres de la S. de N., no esRA
EN
ACCIO
LA SETMA· de Natal <Brasil), en 17 hores 1 13
parts interessades a les proposicions d'ésser acceptada per les dues parts Aquesta determinació és objecte dé tan disposats a complir els seus comNA ENTRANT A OGADEN minuts.
anglo-franceses de Paris per a la lliurement. Nosaltres no admetrem moltes cr1t 1ques.
1 promi,sos de segu~etat collecUva en
Harrar, 16 . _ Actualment s'està
Es declara que després de visitar
solució del conflicte italo-ab1ssinia.
que ella fos imposada al més dèbil,
En eis ceretes de ia s. de N. és opi- cas d agressió italiana.
concentrant a Analle el cos d'exèr- les Antilles, el fegantesc aparell inNoticies .d~ Dess1e, on e! Negus nl tan sols pel que el delegat de nió generalitzada que les proposiEl «~eople>} diu: «El senyor Eden cit mès gran que des de la· inicia- tentarà batre e rècord mundial de
es troba dir1gi?t les operac10ns ~el P?rtugal a Ginebra ha quali!icat clo- Clons no tenen 1a mes petlta prooa- comurucarà a la sess1ó mlnistena1
cló de la guerra han aplegat els distància en linla recta per a hifron t Nord etiòpic, d.tuen que s ha quentment de l'«expoliació pel proce- bllitat d'ésser aprovi\C1es pel Consell de demà que nombrosos
Estats mem- etíops. Es prepara un avanç atac droavions.
publicat alli un comurucat ofic1al l diment».
en la seva lorma actual, sobretot pel bres de 19: S. de N. ~unc1en el U contra els italians que ocupen1 part
&.quest mati,_ en el qual es de~lara:
3. La conclliació ha d'ésser accep. íet que les reserves que s·espera faci de la instttucló glnebrma. Estunen d'Ogaden. La batalla es creu que
,ctLes proposicions impliquen 1aban- tada també per la societat de Na- ltàha rar1en pràcticament mutUs to- que la S. de !'!· serà
suostituJtla per tindrà lloc la setmana que comença.
donament de part lntegra,l del ter- clons;_ ha d'ésser contm·me al Pacte tes les discuss10ns, que s'entauiessm un grup restrmglt d'Est
l~S europeus, Aquest gran exèrcit es troba perfecFltorl etiòpic a favor de 1 Estat que de Gmebra, als principis de la se- sobre les propos
I entre ells Anglaterra, França, Aie- tament
1c1ons.
preparat; està sota el coman
ha estat un~cment declarat agres- guret&t coHectlva i a la pau md.tvissegons una uuormació recollida manya i Itàlia, que. concertaran un dament del general Afework Mikael
sor en la S~1etat de Na.c10ns i do- sible. Ha de preservar 1 no destrUir en e1s cercles itaJ..tans de la Lliga, ia pacte de defensa mutua.
i serà recolzat per les forces del gonaut a Itàlia un punt d 9:jut per a l'admirable esforç de cooperamó rea- probable acceptació de Mussol.lru fa«Observer» esttma que el projecte vernador de Daggabuhr, notable setm tercEn' Intent de conqwstar Etlo- litzat aquest any a Gillebra, per ra que es salvm els obstacles que e- de Par1s Significa dellni~ivament la fasa,
a l'efecte també conpiu. La projectada zona italiana de prtmera vegada. «Ha nascut una gran x1steixen a la represa de les <Uscus- pau. El Govern ha acabat per com- centraellesqual
seves tropes.
colotútzació i desenvolupament eco- esperança: cap francès reflexiona- sions directes entre ltàlia la s de prendre que la continuació de les
Segons els informes, el cap de les
1
nòmlc, de la . qual els ciutadans i dor, que pensi en l'avenir del seu N. Es declara que aquestes
dülculdes~nca,denaria una nova forces eti?ps de Jljlga ha rebut orLA POLICIA MATA DEU
entitats etlòptques serien e~closes, pals. no pot consentir que es des- t.ats es refereiXen prmclpalment a sancions
guerra mundial I any que ve.
dre_s de I emperador per tal que es
DELS ESTUDIANTS PA·
és pitjo~ 9.ue un mandat, Ja que truelx.i aquesta esperança».
1 arrrustlci i a l'actitud general del
dirigeixi a Analle per tal de fer-se
TRIOTES QUE ES MANI·
aq1;C'st ult1m salvaguarda els 1nteEl discurs d'Herrlot aixecà una Consell respecte les sancions S'ale
LA PREMSA ITALIANA càrrec del comandament de l'exèrF EST EN
res.~os de la població i aplica el prm- grandiosa ovació
'
geix que sl s'arriba a una aoord ~
CO!\l ENÇA EL FOC CON· clt per entrar en bataua.
Pelping, 16. - Segons noticies de
clpl d'lgualdat de tracte per a tots
,
· .
bre aquestes questwns, itàlia con n.
TRA
LA
PROPOSTA
PER
'¡
El
general
Makonen
està
traslla
els estrangers. El Govern Imperial
MEXIC CO~TR!.. LA PRO- tirà a discutir les propos!clons sede
INSUFICIENT
dant actualment les seves forces de darrera. hora, durant lea manifestaest:\ convençut ~ue el Consell de la
POSTA, SI NO ES ACCEP- Paris amb les seglients reserves:
Milà, 16 . _ El «Cornere della sc- Diredawa a Analle; però hom creu clons antlautono:nistes dels estuSoc!eLat de Nac10ns, en la seva reTADA LLIUREMENT PER
Primera. _ El terl'ltorl que es con- rP)) diu: «Les proposicions franco- 91~e. no arrlb~rà a temps per a la diants que recorregueren els carrl:!r
en nombre de mè$ de cin.: mil criuruo del 18 de . desembre, no accep.
ETIOPI~
.
cedeiX a Itàlia a DanakU i a l'O a- bntaniques, no sols no tenen sull- lniCiacló de I avançament.
'
dant contra l'lmper;.ausme japones,
t arà les proposicions, les quals ataCmtat de Mèx1c, ~6. - El mlrustre den comprèn prtncJpaiment reg¡gns cientment en compte els mteressos t'Les forces somalis al servei dEla
policia carregà tan violentament
~uell la sobuania etiòpica i desmem- de Relacions Extenors ha . comuni- C1esèrt1ques, sense cap l'alor pera Ità- italians, sinó que no corresponen a JoPif, q;;: està comprov!lt .:Són desresultaren deu morts 1 15 febren el temtori d'Etiopia a favor cat a la Premsa que havu\ donat lla,
j la situació rruhtar i politca real. La
e1a s,
n estat subst1tmdes per que
rits.
d'l<n Estat condemnat com a agres- frdr~ ~1 trecfre~ntant de Mèxic a
Segona. - La qliestló de la devo- cressió d'Assab al Negus és mtoiera- ree~~~~t d~o~~~ fe~ovdn~¡es /entrals
Els manifestants eren portado:'S
ÇOr.»
c~ncre:ei ~ategeÒl'i~Cqlons
el sentit lUCIÓ de la ciutat d'Akl<um a Abis- ble. _Es impossible saber com !talla dor exerceix gran infl~én~ia empera- de pancartes,
en les quals excitaven
ue ~o en contra slnia està fora de tota Qliestió puix podria imposar la seva. autorltaL als
·
a la resistència armada contra la
l\lUSSOLINl NO POT CON- ~el pr~jecte franco-britànic per a que el clericat i la població de Lot territoris merdonalsno-aitla,hd -.ial
penetració japonesa.
TESTAR FINS EL DIA 18 I ~rranJament del conflicte italo-eUò- aquest districte ha proclamat ja la territoris meridionals.»
Segons la versió ofic19.1 la policia
Roma, 16. - Els portantveus ofl- PIC, sl. aquest projecte no era accep- seva lleialtat i adhesió a Itàl.la.
El «Popoh de ltalia» escriu: «Els
«disparà enlaire», però, malgrat això
cials del Govern han anunciat que tat «lliurement» per Etlopla.
Tercera. - La ceSSió a AblSSinla obStacles que a Europa i a fora s'olli hagueren les vistlmes esmentades:
la resposta del senyor Mussolini no
EL COl\UTE INTERNACIO- de territori d'.!!;r1trea, amb l'mclus1ó posen a les dehberac10ns no JUStltiELS JAPONESOS CONTRApodrà ésser coneguda abans de la
NAL PER A LA DEFENSA del port d'Assab, concedeix avantat- quen cap optmusme. Itl'lha conservaRIS A LA REDUCCIO
ELS GENERALS AUTONO·
pròxima reunió del Gran Consell
D'ETIOPIA CONTRA L'A- ges massa grans a AblSSlrua en com- rà la seva conducta a Europa I a
MISTES Al SERVEI DEL
Toquio, 16. _ L'Agencia Rengo
F etx1sta, que tindrà lloc el dia 18
CORD
parac10 amb l'escàs terreny que Ità- Africa.»
dl
ci
JAPO COHT'Nl'EN LA SE·
dtl mes que som. Es declara qlte el
1
naris, 16. - El Comitè Interna- lla guanya al Tigre; especialment, a
«Stampa» diu: «De conced1r-se a
u que e s rcols navals japonesos
VA OBRA
•
són rotundament
contrans
una reO 'ce vdl consultar l'òrgan suprem clonal
per a la Defensa del poble m és, pe 1 f et que la possessió del port E_tiopla una sortida
'l'ien Tsin, 16. -- El general Yines perju- ducció
general d'un
pera cent
de
20
de: r~gim, 1 dóna la coincidència que etiòpic 1 de la pau, a1 qual assiStiren dAssab ~onarla a AbiSSlll1a la possi- dicana penllosamentallamar,
seguretat ae totes les flotes del món, preconit- Yu Keng, que el 25 de novembre da:e.; retmeix el mateix dia que el Con- representants francesos
anglesos bilitat d tmportar, sense cap mena les colònies italianes. Itàlia no pot zada pels Estats Units.
rer decidl la creació del Consell Au·
6eil dc la Soc1etat de Nacions.
belgues i holandesos, ha adoptat un~ de control, tota el~ ~·armaments. acceptar cap loncessló que passi de
Els esmentats clrcols
en de ma- tònom del Xahar, s·ha apoderat, .11
Els esmentats portantveus consi- resolució condemnant les proposi- ~er tant, Itàlia ha d lnslSttr, .ell pnn-¡la creació à una zona de port franc, miest
que tal reducclnindrà er capdavant de les seves tropes, de la
dcr~n que el projecte de compromis clons Laval-Hoare, les quals consti- Cipl, encara sobre la superviSió dels previs~a en el tractat del 1928. No- conseqüencia
obligar el Japó a fes- ciutat 1 el port de Tung-Ku. Abans
e laborat per Lava! i Hoare podria tueixen un premi a. l'agressor i són, armaments abiSSinis:
més I enllaç directe entre Eritrea 1 truir, en Xifres rodones, 82.000 to- hi hag-ué una topada amb les troconstituir una base per a l'obertura a més, contràries a l'esperit de GiQu~rt. - Itàlia te urgent necessi- ia Somàlia pot donar un mlnim de nes de vaixells nous, mentre Angla- pes del general Xang-Xen governadc negoclacic::s.
J nebra.
tat duna faixa de terreny entre Ert. - ~ seguretat.»
terra solament hauria de destruir dor ael Honan, amb importants pèrtrea 1 la Somalla ltallana i recorda
2.000 tones i els Estat; Untts podrien dlles per ambdues bandes
que el
es va prometre a Itàlia
constn11r 14300 tones.
la unió1906
per ferrocarril
d'aquestes
UNA BATALLA ENTRE
10•
dues colònies.
,
AUTONCiMISTES l ANTICinquena. - Els drets de ia poL
EXOOE
DE
AUTONOMISTES
LA
POBLALA CONFERENCIA ESTUREGAL ALS ABONATS blaciò nadilla 1 els dels estrangers
CIO CIVIL DE DESSIE
DIA LA PROPOSTA DE
Tien-Tsln, 16. - A conseqilèncla
en
la
projectada
zona
de
colomtza~
Addis
Abeba,
16.
(De
un
<·orresREDUCCI'J
DE TELEFONS
DEL JAPO
d'haver entrñt al poble de Tangsu
1 ció, haurien d•ésser defiruts amb mès ponsal particular.> - Davant el teLondres,
16. - Amb el u d'ac- pròxim a Tien-Tsin 200 soldats dei
Ens informen que la. Fàbrica
claredat per tal d'evitar d.lscussions mor .d'un nou atac aeri per part celerar el treball de la Conferència lidf'r autonomista Ying Ju-Keng, s'ha.
dè Producte!' SAMAS, per tl\1
en el futur.
dels
1tallans,
hi
ha
enorme
pànic
a
Naval
de
Londres,
aquesta tarda prodlilt una sltuaci~ de força gravede correspondre al creixent i!lHom creu a Ginebra que totes a- la ciutat. Molts dels seus habitants 1 s'han reunit els caps de les dele- tat. Les tro~ entraren a Tangsu
vor que el públic en general j~
questes reserves italianes no facilita- han ~bandonat la població cercant gacions. a petició de la Japonesa, amb el propòsit, segons sembla, d'~
dlca a. les tmtes, gomes, lacres
ran, ans al contrari, els esforços que refugi a les muntanyes properes. I amb objecte de diSCutir en detall cupar-lo permanentment.
1 altres articles SAMAS, ha d'!·
pogués fer el Consell de la s de N
Els paisans que han romàs a Des-~la manera que proposen els nipons
poble esmentat es trobaven trocldit obsequiar els se-us cons:l·
per a la conciliació 1 solució del con: sle l el.s soldats acampats a les lm- per a aplicar pràcticament llur pla pesAl pertanyents
les forces del ~{e1
inidors, aprofitant e pròxun reructe italo-ablsslnl
mediac10ns han elevat pregàries I per a un «límtt comm de tonatge neral Shang-Xen,a goYernador
de !a
partiment de la Guia Telefònica
·
demanen protecció contra els bom- naval.
provillcia de Hopei, les quals opodel I?rtmer d3 gener, en la qual
L'ACTITUD QUE HA DE bardeigs que sembren la mort.
La marca
1
s·ha
discutit
àmpliament
i
amb
invasors una enèrgica L-lanirà inclòs un prospecte que
«Deu ens salvi, Déu tingui mlse- tot detall la proposició japonesa sareo als S'entaulà
PRENDRE EL PARTIT LAuna dura llaita,
contindra opdó a un present.
rlcòrdia. de nosaltres». han estat en- S'ha acordat que en ia propera ses: sistència.
SEM PRE IMITADA
\
resultaren
morts dos soldats
BORISTA
t ~nant r ftnl'
Anticipem la noticia, doncs,
Londres,
. 1cament durant tota la si ó del primer Com1te, s'estudiaria destacament del Consel! Autònomdel1
16. _ El Comité Executiu
per tal que els abonats no deldel Partit Laborist.a es reuneix avul rut. Tambe es demana a les ora- la proposició del Regne Unit per a \m altre de ferit.
però
clons que Déu protegeixi el pals la hm.ltacló quantitativa.
xin de prestar la deguda atenA! cap de poca estona, però, els
per a decidir si, al debat del dijous a contra. l~s plagues, malalties i escació a l'esmentat prospecte
La proposició japonesa sobre tal
MAl NO IGUALADA
la Cambra dels Comuns, tindrà lloc sedat 1 tmploren la seguretat naclo- limitació quantitat1v.l, ha estat r e- invasors a..:o.,segui.ren ocupar la
SAM AS, que conté un val.
de seguret.at pública a l'esun vot de censura sobre una moció nal i personal.
servada per a un estudi 1 examen reccln
mentat poble. Les forces defensores
;
demanant informació a ultran~a al
Durant tota la nit s'han vist co- complet.
han reculat fins al p."'ble de Koku.

ELS ESTUDIANTS ACORDEN
CONTINUAR LA LLUITA '
El Caire, 16. - El Comitè Executiu

delll estudiants egipcis ha acordat con.
ttnuar la lluita fina aconsegUir que All·
glaterra es declari d18posada a lnlctu
amb Egipte negociacions per a la con
elusió d"un Tractat basat en l'acol'll c1ei

KR ON OI

Les ·'converses anglo·afema·
nyes per a la reduec\() d' ar·
maments
Berlih, 16. - Amb referència a la
conferència celebrada divendres en·
tre el canceller Hitler 1 l'ambaixador anglès a Berlin, Sir Erio
Phipps, ha estat publicada la s~
glien t nota oficial:
«El Fuhrer Canceller ha rebut
l'ambaixador britànic en presència.
del ministre d'Afers li:strangers del
Reich. En franca conversa, plena
de confiança, ha estat continuada
la discussió sobre les possiblHtats de
limitació d 'armaments 1 de la proposició anglo-francesa per a la con·
elusió d un Pacte de l'Aire entre
les potències de Locamm).
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La s'¡tuac· al front

La CONFERENCIA NAVAL
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Segons els observadors, exlsteixe:t
raons per creure que l'ocupació dd~
poble de Tangsu per lea forces
Cousell Autònom serà definitln.
S'assenyala també quil el dlt poble
té gran importància per als japonesos. ja que el se-<.1 port, al contrari en
aquest aspecte del port de Tlen Tdsl~
no es glaça mal en el període e •
freds tntf>nsos.

lA DIMISSIO DE MASSARIK
LA LLUITA PER A LA
SUBSTITUCIO
Praga 16.
Els dhnls s'ocupen d~
la provisió de la presidència ded~
Repúb!ica, vacant per la dmlssló
doctor Massaryk.
L'esquerra, seguint les recomnoJ·
cions del senyor Massaryk, defensa
la candidatura de l'actual ministre
d'Aff>rs Estrangers, doctor senes. L&
dreta, sobretot els ag~arls. preconitz3
la c.andidatura del senyor Nemec.
pre.;ident del Consell Nacional Xec.
El «VenkoV», òrgan dels agrar.s
txecs, diu que solament 133 dipu~~'
governilmcntals, d'un total de • '
s·orienten vers l'esquerra Si es ~.~3
l'el~ccló com a Amèrica, per ple 1 ·
cit, la voluntat del poble s'imposarl:l
contra tots els subt~::rfagis Els ~
preconitzen la candidatura del
ny:>r Benes .solament representen~~0
terç del poble, del qual emana
el poder.
LA A
MASARYK ACONSE~O es
L'EXERCIT QUE LITICiA
FIQUI EN LA PO
DEL PAlS
Praga, 16. - El senyor ~~>--a{¡l
ha publicat una proclama sub rollant la necessitat que rexèrcl: ue
mangul essent democràtic, pulxce~u
aquesta es la condició de la •
retat nacional.
~,:
A les quatre de la tarda el pr-an~
dent del Consell pronuncià d:~ el
del micròfon un curt d1!'turs resi·
qual anuncia la dimiSSIÓ del ~ el
dent de la República i exprest mosentiment de la nació en aQue
ment histònc.
con·
El president del Coosealll ha tal
,·ocat l'Asemblea nactoo
per
d'elegir nou president.

.u-¡

taciòn
si;,

do

LA INVASIO DE XINA
PELS JAPONESOS

I

~?:~

de g~

El Catre, 16. - El cap del partit cwatdlsta, Nahas Bal..J:à, ha publicat un manifest dirigit especialment als estu<llantl
en el qual els demana que cessin de
produir disturbis 1 també que emprin
tota la seva ln.tluêncla per ta.l d'evitar
els aldarulls als carrers.
El manifest diu als estudiants: dia·
veu complert amb els vostre deure. E$teu ara tranquils l deixeu la polltlca als
adults.&

I

ble~

tOD

NAHAS BAIXA ACONSELL.\
ELS ESTUDIANTS QUE NO
PROi\IOGUL.'l ALDARULLS

El <<LIEUTENANT DE VAISSEAU
PARIS» HA FET El SALT DE
l'ATLANTIC SENSE ESCALES

b!Jlf

del

El cap del partit «Wadb hr. fet lcl~n
ttquea declaracions sobre el propòsit <lel
seu partit.

El Caire, 16. - Elll aldarulla provocata
pelli estudiants, han prosseguit durant
el diumenge.
Les autoritats han donat severlsstmes
ordres a les tropes en vista que el c11.s·
sabte elll estudiants amenaçaren greu.
ment alguns soldats anglesos.
El Govern ha dictat severes ordres per
a reprimir qualsevol Intent d•atac alt
soldats anglesos o a qualsevol estranger,
ço que podria complicar greument la altuacló quo ara té solament caràcter In·
terlor.
El President del Consell ha cridat tl
lider cwatdlstat al qual ha fet veure els
perlllll que suposava la conducta deli
estudiants 1 aquest ha proméa formal·
ment aconsellar-los que no repetelxln
els dits actes.

F A B R I C A D E R EL L O T G ES

¡lòD

1930.

EL GOVERN D'EGIPTE DONA
ORDRES SEVERES CONTRA
ELS ESTUDIANTS

I
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~~ ~~ ~~~~r ~rnn ~e la ~~va ~o~ilió ni ~~ la ~~va tàttita -~nriu ~il ~o~l!~ ~~~~rt~~s~~~~~a d~~~~f¡~::
Després de dos anys de governar a ra es p lanyen d e no

poder realitzar tot a llò que
prom eter~n

na de Catalunya de les
e l· Comarques Tarragonines

convocatòria, el Cap de l'Estat donaria tota mena. de facUltats, com
a!Xi bo ha 'lfert al senyor Portela
Valladares.

L'fXfRAORDINARI AFER MUNICIPAL

PARLEN DELS A.JUNTA•
MENTS DESTITUITS A
CATA"LUNYA
S 'ba tingut en compte la situació
dels Ajuntaments destituïts i la seva gran majoria, i s'ha fet present
que aquests municipis fa més de
quatre anys que foren eleg¡ts i que,
per tant, ha expirat el seu mandat
legal. A tal respecte s'ha fet la salvete~ deis Ajuntaments de Catalunya, elegitJ posteriorment.
El pròxim Consell amb S. E. no se
celebrarà probablement fins el dia
30 o 31 del corrent mes.

Ara és a lcalde
lerrouxista U lled!

La «Federació d'Esquerra Republlcana. de Catalunyu, de les comarques tar ragonines, es reun1 el passat diumenge, dia 15 de l'actual a. la
qual reunió asslstl.ren les delegacions de totes les Comarcals en què
està dividida la circumscripció i que
integren la Federació esmentada.
Després d'un ampll canvi d 'lmpressions sobre el problema polític
a. les esmentades Comarques, es convingué, enmig del més gran entusiasme i unanimitat de parers, reemprendre, amb tota la intensitat
que calgui, les activitats poUtiques
del Partit, per tal d'afrontar eficient-

ment les lluites que ~·apropen, 1 acordaren or ganitzar, tot seguit, l.mpor.
tants actes de propaganda a totes
les Comarques.
Aixi mateiX, la Federació acoraà.
fer present a tt-ts els seus militants
1 simpatitzants, la conveniència de
mantenir am b els partits republicans
i catalanistes d'esquerra 1 els par·
tits obrers afins, la major cordialitat de relacions, de cara al rescat
deflnitlu de la. Repúbllca I l'Estatut
de Catalunya, evitant, però, confu·
sionisme i mantenint-se fidels a la
disciplina. 1 a. la ideologia. d'«Esquer·
ra Republicana de Catalunya».

sumia. Primer tQthom es pensava
que l'home es cremava per haver rte
detentar un minut més -paraula
grata al senyor Jaumar- el càrrec
con el margen de tlempo sufi- quenal de obras públlcas a beneficio
que venia detentant des de tant
:nte para que los reoortes de la pa.- de los pueblos humildes y olvida.dos,
temps sense cap dret, però després
ctón mas 1eg1t1ma no puedan entur- ni los creditos para resolver el paro,
les coses es varen aclarir. Hom va
~ar la sererudad del pensamiento ni ni los dosclentos millones para el trique la seva tmpacièncl!\
comprendre
del arumo, creo un deber inexcusa- go, ni la ley de protecclón a los pesno tenia altre fonament que un disJe 11¡ dl.rigirme a. la opinión en es- cadores, ni los medios para. sacar al
curset que se li podia escapar abans
b roomemos cr1ticos para recordt~r país de la vergonzosa lndefensión
de l'hora 1 que havia perdut rot el
~~tecedentes, fijar posiciones y de- militar en que se encuentm. Todo lo
nyor J aumar , d'acord- és el palesar
seu efecte.
mas, unos presupuestos por decreto
¡¡¡Ur conductas.
la. protesta contra la ooluc!ó a la
~a
una,
la
a
allà
cap
doncs,
Aixi,
la
de
y
CQnstitución
la
de
contra
en
tramianómala
la
JUStlhcar
pp.r&
començar una corrua de gent cap el crl ~i. fruit de les ignominioses matacion y reooluclón de la pasada crl- democracia.
despatx de l'alcaldia per tal de pre- niobres de la Lliga, cosa que ja fa
Pudimos tener por misericordia un
. se nan barajado entre otros musenciar l'espectacle d'abandonament temps que ven!en preparant. D'això
~~ mouvos el pretendido agota- puesto, al menos de <<observador» en
de la vara pel senyor que l'ha tingu- en protesta tot Catalunya 1 tot EsCAMISERS
DIÍento de las CQnes y el pellgroso el gob1erno que admlte la gravlSima
DE LES
da. de més mala gana però que l'ha panya». (No hi hagué cap ovació,
anneJO úe poder de la minoria Po- responsabilldad de dejar abandonaperò la mereixia),
LLANA
VEb'TH'S
Enaferrissadament.
més
defensada
pular Agrana. Ciego està, sin em- dos tantos Vltales problemas y pre-1
«l.H~. RASU HEL»
tre els que hl anaven abundaven t:ls
bargo, quum no vea en el desenta- &dir unas eleccwnes de las que salfuncionaris. Volien estar segurs que Llegiu LA HUMANI TAT
1 «LA PASTORA»
ce ae la cr1SI que no es més que el dran una. mayorta. totalmente ingono els farien patota. Tamien que el
últro<> eptsodlo de la lucha de la re- bernable. to;o lo hrmos querido aun
distingida concurrència. no sasenyor Jaumar fes com aquell que beLa
POH.l'Ai''l!:itiW:ioA, :.!4 1
1.0¡ución contra las Cortes actuales. a trueque de perder los beneficlos
com prendre's el discurs demagòque
L'espectacle
queda.
es
1
va
se'n
gubernamencalor
del
proporcionales
16
FONTANELLA.
Nacieron estas, como w1a. reacc10n
del senyor Jaumar 1 li va donar
ACTE DE ~ESQUERRA
varen presenciar després els va con- gic
vigorosa del espl.ritu publico contra tal en un per!odo de elecciones.
no aplaud. .
EN PREPARACIO
~
-~··;·.:.: -.:~
vèucer, i a més, els va donar espe- per
La inJUStlCia que con noootros se
lli obra auunacwnal de las Cortes
Els periodistes preveien tma altra
vinent, ESQUEtt·
rances per a suposar que mai més el cosa.
diumenge
El
coust1tuyemes, sm lograr los limites ha cometido no nos aparta de nuesque si estava present
senyor Jaumar no serà alcalde de algun Tenuen
RA REPUBLICANA DE CATA•
de la mayona precisa para gobernar, tra posición ni de nuestra. tàctica.
s'entauno
Lliga
de
conselle•·
LA POLICIA TR EBALLA
Barcelona, fins i tot en el cas que lé~ un debat 1 estaven ja disposats
LUNYA celebrarà un acte poiiUo
lAS tuertaS antuevolucwnanas lleva- Seguunos pensando que desde ella es
es donés l'incident desgraciat que els a solllcitar que tot3 plegats ens trasen un dels locals més espaiosos
ron al Parlamento núcJeos lo bastan- como mejor podemos servir a Espa.cedistes guanyessin unes eleccions. llr.désslm al saU de sessions per a
de la ciutat. En el transcurs de
le ruertes para constituir, en umon ña, por eoo acudimos a. la. opiDetenció de nombrosos
Els periodistes en entrar foren es- poder treballar amb més t ranquiH!la setm¡:,na s'anunciaran el lloo
de grupos centro - izqulerda inStru- nión para pedirle que con la
comesos pel senyor Jaumar de B<>- tat. Sortosament, els senyors de Lli1 oradors que hl prendran part.
mentes de goblerno capaces de en- sanc!ón de sus votos dé a
lladregots
farull com de costum. Només es va
--oga no havien assistit a la festa.
cauzar la polltica de reconstruoción nuestro partido la. fuerza que nedescuidar de dir que no els volla HaVien
Al passeig de Colom foren detinanat a primeres bores del
que. con tan Vivas ansins, el pais pe- cesita para arroliar touos los obsta.TEATR ~ PRINCIPAL
dir res 1 que estava a la seva disd'InBrigada
la
de
agents
pels
guts
que,
revolución
la
dominar
y
cutos
SAIMDELL
dia.
posició. Pel contrari, el bon home va mati a donar el condol a l senyor
La. mera posibUidad de esta pollt1- vencida en la calle, ha Jogr ado en- vestigació Criminal Lltús Sanjurjo
Ei diputat
començar dient: <cEls he cridats per Jaumar 1 esperaven a fora per veure
Bono
Ferran
1
<cPerlcoll
<a)
Naveiga
inStituarma.zón
nuestro
en
rosca.rse
enemic.
seu
del
cadàver
el
pa~sa.r
ca desencadenó la ofensiva de los eMARIA RUBIO : TUDURI
a dir-los que vaig a fer lliurament
senyor
el
assistit
haVia
hl
no
Tampoc
lementos dis<>iventes, derrotados en cional. Quienes sientan con la angus- Carbó <a> <cBasterra». Al damunt
de la vara al senyor ID!ed. Cara de Frígola.
~ . donarà una conterèncla el
las urnas, aún no se habian reunido tta con que nosotros sentimes el se'ls trobaren els paquets de diaris
oorpresa 1 astorament dels presents,
dia 18 dime.·:es, a les 10 de la
simulant paquets de bitllets que emvaren
no
Lliga
de
consellers
Els
los dlputados elegidos por el pueblo hondo dramatismo del momento ac- pren
que eren molts. Ningú no entenia
nit, sobr, el tema
per a efectuar la timada. de
y ya Jas voces airadas de los derrota- tual, sabré.n poner sobre sus diferenquina flauta tocava el senyor Ulled trigar a veure compllts els seus
cmússes».
DAVANT DE ..
CATALUNYA
Jausenyor
del
cadàver
El
desigs.
dos se alzaron amenazadoras pidien- cias el anhelo de una Patrla común lesTambé
en la qüestió de l'alcaldia però
foren detinguts Carles VeNOU GOVERN
mar va passar ::1 cap de pocs mido la disolución de las Cortes apenas que se nos rompe y el fervor de una. ga Martinez,
allà,
trobava
es
dubte,
havia
hi
no
Marcial,
Lacorte
José
nos
se
civilizaclón espiritual que
Anava. pel seu propi pa.s a
-o-nac1das.
Màrius Peris Aguiló i Antoni Lanz!l. La més recent fo tografia del lerrou- lluint la seva clepsa lluent, radiant nt:ts.
Imposi ble de realizar este prop¿- hunde para formar un haz apretadi- Pérez. Tots ells dellnqUents habixlsta Ulled
de satisfacció. Realment el senyor presentar la dimissió al senyor GoREPUBLICA
CENTRE
Al
nafrente
gran
un
constituir
y
simo
Imposlble realizar este propósito
(Foto. Centelles)
Ulled, per esta• tan satlsfest no po- vernador general de Catalunya, el
DEMOCRATIC FEDERALISTA,
tuals
sus
y
revoluc!ón
la
a
contr
cional
i
d'Obres
Foment
del
president
por la enormidad inconcebible del
dia ésser menys que alcalde. Ningú
Marian Aguiló, 27 (P. N.), tin•
mtento, cambló la tactica de los ene- cómplices.
no ho entenia, però era la realitat. CQnstrocclons 1 de la Generalitat.
drà lloc unp, conferència avui,
que
el
part!do
de
esfuerzo
un
es
No
En pa:;sar per la porta, els urbans,
migos de las CQrtes. Puesto que su
senyor
al
vara
la
donar
a
-Vaig
dla 17, a les 10 de la vetlla, a
diSOlución al nacer, hublera consti- pedlmos. Es una gran cruzada espiUlled -continuà el senyor Jaumar- més per costum que per res més
càrrec d'Anronl M.• Sbert, memvolien formar la g¡tà.rdia, però en
tu!do un golpe de estado demaslado ritual y española para el triunfo ctal'aui
Municipal
Llei
la
amb
'acord
d
bre del Tribunal d~ Garanties,
oorveure
varen
es
d'això
comptes
al descubierto, habla. que procurar moroso de un nobillslmo Ideal coque
l'amistat
curiosa
ronomia -és
sobre el tem&. : CRISI DE LA
que el Parlamento se desacreditara mún. - J osé María GIL ROBLES.n
el;; gestors que han passat 1 són a presos perquè el cadàver els allarDEMOCRACIA.
por la esterilldad de la tarea. Para
l'Ajuntament han agafat a l'autono- gava la. mà un per tm i no els dei-o-ello, nada tan eflcaz como contramia, ni l.o hauria dit mai ningú-. xava presentar les porres.
TEATRF MUNICIPAL
Mentrestan', el senyor secretari
riar la esencia del sistema y formar
Però no d'aquella autonomia -va
FIGUERES
goblem o que no respondiera a la
continuar- que varen destruir els particular del difunt, anava a veure
periodistes per a demanar-los que
Acte d'Afirmacl~ Republicana
coroposición de la. mayoria parlamenaltres. I posanwe de cara al senyor els
I
·
·
t
El
(Ve de 1a pàg. 1)
en la seva. informació que
taria.
Dijous, dia 19, a les 10 de la nit,
S geS OrS mUnJCipa S Ulled i en actitud declamatòria, el diguessin
fet amb la impetuositat d'aquest. El
el senyor Jaumar haVia. tingut pa(Ve de la Pàg. 1.).
alcalde popular
l'ex.,ini'stre
bJ propós!to de la revolución se
Ara.
continuar.
va
Jaumar
senyor
al
expliquen
Ceda
la
de
fessin
11
que
voldria
Barbat
senyor
Governapel
consideració
de
raules
vió real!zado por completo. El grupo
dret
tant
-amb
l'alcalde oou vós
I SUNYER
t>l
CARLES
general, senyor Maluquer i Viparlamentario mas fuerte privad.o de extens 1 detalladlssun sobre la si- alguna tndicació, 1 estaria disposat
senyor Maluquer que com ho era. en- és l'alcalde oe dor
Tema:
Barcelona i no dubto que farà, com ladot Nosaltres, sempre gentlls, comparticipación gubernat!va durante tuació polltlCÀ creada., 1 resolta, per a. sacrificar-se 1 :-etirar Ja dimissió,
UN PART IT I EL MOMENT
un año, no alcanzó jamas Ja direc- l'última crisi, dels problemes que ha per quant els 16 dies que ha passat
sempre ha fet, el bé de Barcelona, plim l'encàrre·.
ells també pleguen
POLITIC
alcalaltre
un
quedava
Casa.
la
A
clón de la politica a pretexto de de- d 'enfrontar aquest Govern 1 de les a. la Generalitat li han agradat
no
que
més
Pels voltant.s de dos quarts de dues I en el seu servei molt
- - -ocom el que acabava de morir.
bUidad de fervores republlcanos a. perspectives que ofereiX la situació molt. Per ara, el senyor Barbat d111
aquells que pretenen defensar-la I de
Dissabte, dia 21 , a les deu de lt
El senyor Ulled, el qual, ningú no
de la tarda, es presentaren a la Ge- l'atropellen.»
d
i
. t
pesar de que ninguno de sus elemen- davant ·la pròxima lluita electoral.
nit, conferència a I'ATENE\1
Llavors 11 va tocar el tom al se- sap ben bé pe: quins motius i amb
que h a d e re bre ms ruec ons e1 cap neralitat nou senyors, que, identlfltoo figuró en las primet·as llstas de
OBRER GATALA DE SANT
Ei President de la Republlca ha polític que té a Madrid.
cats, resultaren ésser el senyor Jau- nyor IDled. Primer ens va voler ex- quins drets, és troba alcalde de Barloo partldos de la Monarquia. DuranANDR EU
te meses y meses encomendó la je- fet saber al Govern que podia comp- Els gestors de la Ceda, també han mar, ex-alcalde gestQr, 1 els VUit res- plicar allò que nlngu no s'explicava celona, amb totes les prerrogatives
pel diputat ~~ Parlament espa
!atura de los gobiernos a. figuras t ar sempre i en tot moment amb les dimitit. Ahir migdia estigueren al tants gestors municipals de la mino- 1 a hores d'ara no s'explica, el que que tenia J'anterlor 1 més amb la
nyol En
pero secundarlSS, facilitats que siguin precises per a Palau, els senyors ?orrents Dalmau, na. d'Acció Popular Catalana. D~>- h 1 feia en aquell acte i, més, prenent Pr esidència d'Eixampla, de la. qual
m:;.ï respetables,
de loo partidos de la mayorla o a lQS enfrontar-se amb la situació, i que de Treball, 1 Jover 1 Nonell, de Go- manaren per a visitar el senyor Ma- possessió d'alcalde. El perquè, com sempre ha estat ena.monat el conseMARIAN RUB IO I TUDURI.
radical.
gestor
lle!'
d!putadò& de grandes condiciones mer eiX la totàl 1 ab$Olute. confiança vernacr!ó, ell¡ quàls passaren a vtst- luquer, amb el qual conferenciaren a conseqüència lògica del que havia
el qual parlarà sobre el tema:
De moment no poden dir als nospersonales, sin mAs fuarza que un del ca~ de l'Estat.
NECESSITAT D' UN FRONT
passat, no havia dimitit, no hav1a t res
11 "resen•.
:tvtaluquer
senyor
el
tar
oficial
tècnic
lectors el nom
roto.
durant mi tja hora al despatx de Ja plegat el ram. Ens va dir que havia.
"'
"
D'ESQUERR ES
seal
correspon
alcalde
a
com
quJ
En la primavera úiflma, surgió anestat més d'un'l hora 1 mitja reunit
AQUELLA NOTA TECNICA taren la dimissió dels càrrecs, que Presidència..
CIUTAD~NSI
ja.
1
concurs
un
Farem
IDled.
nyor
un
españoles
los
de
asombro
te el
A la sortida, els nou homes de la amb la seva minoria i parlant amb
fou acceptada immediatament pel
SOBRE LES CORTS
NACIONALISTES!
goblerno de pretendidos técnicos que
que fou minoria d'Acció Popular e: senyor Lerroux, aquest de Madrid els ho aclarirem. El senyor J aumar
Ha examtuaL t!! :,c:uy uJ. J\!calà za- nou governador interi.
qEPUBLICANSI
interí.
governatiu
gestor,
alcalde
era
pare. poder vivir hubo de cerrar el mora la nota que ha fac!l1tat la. semarxa1-en amb la mateixa cara em- estant. Digué que el ccjefe» 11 havia
NO HI MANQUEU!
succesoor
a
com
IDled,
senyor
El
parlamento por treinta dias. Y a laS' cretaria tècnica del Congrés al seu
110
a mb què havien entrat. dit que tractés de convèncer el seEl senyor Maluquer murriada
-o-contadas ocasiones en que las soluEl senyor Jaumar s'encarà amb nyor Jaumar i la seva colla que no sabem Q'J in nom li correspon. '
CASAL REPUBLICA
ciones de las crisis se aproximaban president senyor Alba, relacionada
de tOtS eiS els periodistes, hi els digué que ha- marxessin, que Barcelona necessitaS'encarrega
DEL POBLET
a. lo que exlge la teoria y la. practi- amb el temps màxu., que podran
Vien dimitit dels càrrecs que tenien va de la ...eva. cooperació, que Cataca de . los gobiernos parlamentarios, estar tancades per decret presldena l'Ajuntament, I que haVien estat lunya i Espanya necessitaven d'ells.
vacants
Departaments
Dijous, d ia 19, a 1es 10 de la nit
EMPRESARI
UN
DENUNCIA
un ambiente de inquietud y de duda cml les Corts en aquest segon perioel diputat al Parlament catatk
El nou governador general interl a donar-ne compte al nou governa- El ccfamooo caudillo» progenitor del
allmentado por tertulias y mentlde- de legislatiu. La nota, a part de les de catalunya, senyor Maluquer 1 Vl- dor interl.
MART! ROURET
<cPartldo Radical:> l dels straperlos
ros, y reforzado por leyes votadas e cont.radiccions que en ella existeixen ladot, rebé ahir als periodistes. Els
Sense més explicacions abando- no volia ~ue els seus fills espirituals Un boxador que no cobra
don.arà, a l'estatge d'aq-..testa
lndultos impuestos a favor de los 1 que podria ésser fàcilment refuta- repòrters estan tan acostumats a naren el Palau...
de Barce ona, als quals ordenava
El boxador Santiago Salà, que el
ent1tat, València, 458, una concabecillas de la revolución, mantenia da, no pot tenir altre valor -ens
que no abandonessin les posicions a passat dia 3 lluità al Gran Prlce
ferència sobre el tema:
a los minlstros en una situación de d .
primer
Barcelona,
de
l'Ajuntament
LI'
I
d
t
0
sicanviar de governador, o del que
mini
per al Campionat d'Espanya del pes
L'ESCOLA DE LA REPUBLICA
OS ges ors e a I· camp de les seves operacions, per- mitjà
stre amb e1 qua1 parlA- gul, que Ja no calen ni presentalnr.erinldad constante que enervaba e1a. e1
contra Martínez de Altl animo, aflojaba los resortes del vern- que el d'un consell tnttm al clons
--o---ga nomenats pel Con desstn el preciós ajut que per a ell fara, hafortprer.entat
al Jutjat de guàr~"..llldo y esterllizaba las mejores e- President, puix que el Congres i la
• i els seus deixebles ha estat la CEDA dia una denúncia contra l'organitEl 'senyor Maluquer començà ner
JOVENTUT «LA FALÇ»
D~rgtas, ¿qué Parlamento del mtm- seva sec~etarla. tècnica tenen un ra- dir qu<- l'havien vt3itat els gestors d
seti de la Generalitat en aquests dos anys del btenni dels zador d'aquella vetllada, Albert Ben- et vocal del Tribunal de Gil•
do hubiera. func!onado eflcazmente dl d'acció lmutat 1 només que per
i afers Tayà.
e
net Fey, que no li ha pagat l'import
Dijous, dia 19, a les 10 de la olt
-suposo qu~ la. vostra retirada de la boxa 1 després d 'alguns viatarnb carà e er de èc- straperws
en tales condiciones? Pues, a pesar al seu règim Interior poden donar Treball 1 Go vernació per tal de reiranties constitucionals senyor
de ello, qulen no esté cegado por la consell al Pres ident, però mat en res terar-!1 llur dimissió dels seus càr-continua el senyor Ulled- no se- ges es trobà amb que haVia desapanies
ANTONI M.• SBERT
PS.Sión habla de reconocer que la o- que pugui suposar que envaeix la recs, que naturalment acceptà, i que
rà definitiva, que d'ac! a poc toma- regut d'aquesta ciutat.
donarà tm a conferència. sobre:
bra legislativa de las actuales Cor- Constitucró.
L'Oficina de Premsa de la Gene- reu a ésser alcalde. -Doncs, nosalper aquest motiu s'haVia fet càrrec
tes, tanto en calidad como en voluLES GARANTIES
de tots els departamer.ts, excepte ralitat, facilità anit una nota redac- tres I els ciutadans de Barcelona La recollida
de l'Almanac
men, sign!flcan un esfuerzo ingente
CONSTITUCIONALS
QUAN VULGUI EL GOVERN els d'Obres Púl:u.iques 1 Cultura, puix tada en els termes següents: «El esperen pel cont:'ari, que el senyor
en blen de la Naclón. Gracias a que
DE L'ESTATUT
confiança als Governador general de Catalunya 1 Jaumar no torni mal més, i que E:l
la.
ratificat
ha
que
DE
DECRET
EL
TINDRA
Baliy
Ballière
los grupos de la mayoria, pero de Wl
senyors Duran 1 ventosa. 1 vallès 1 President de la Generalitat, lntcrl, senyor IDled 1 els seu samics facin
DISSOLUCIO
~odo especial del partldo que contaEn una edició anterior publicàrem
senyor Maluquer i Viladot, ha slg- la mateixa fi.
El Cap ae 1 .t!.òS~at na ret saber al Puja ls
a con mayor número de diputados Govern
ll torna a tocar el torn la noticia de la recollida. de l'Alma- El capità anglès Kane, que
Llavors
dimissió
la
adlnetent
decret.
un
nat
f
t
di
ri
ls
d
te
·
A
lliurar-li
a
disposat
està
que
Y con el cons!guiente numento de
pregun s e pe o s es, a e- de tots els gestors de la Generalitat a. senyor J aumar. I ens engegà un nac Bally Balllère a causa de la
.
rrsponsabilidad àrriesgaba Sll posi- el decret de dtssolucló i convocatò- gi que procedirà ràpidament a. no- 1 unaltre decret, en virtut del quai altre discurs tma mica més eufòric denúncia del senyor Azaña per pu- ha estat detingut quatre m~
e ón, su popularldad y su prestigio ria ...e les noves eleccions en el mo- menar nous gestors per aLs departa- són nomenats els senyors Duran 1 que no pas el primer, tot 1 que ja blicar una informació que l'ex-preen l!\ lngratlslma taren. de una obra ment que aquest ho cregut precfs, ments vacants. Hom 11 preguntà sl ventosa, gestor de Cultura; el se- havia. fet de les seves fent aHuslons sident del Consell de Ministres va sos a Palma de Mallorca
~~ _:econstrucc!ón destrulda, apenas però que era necessari i convenient serien de caràctl !' tècnic
considerar ofensiva. Això ba fet que
Londres, 16. - El capità Kane que
0 politic, i nyor Vallès 1 Pujals, d'Obres Públl- als enemics de Catalunya, Barceloalguns ciutadans confonguessin l'Al- acaba de retornar a Londres després
ll C~ada, ooluclón que hacia inútlles asseny~lar que, en fer-ho aixl, no respongué que de moment no ¡xxi!a ques; el se.nyor Antoni de Sabatés i na i r spanya.
lllue,tros afanes, la. perspectiva de u- pretema i haVia de deiXar a banda dl
el
és
que
Balllère
Bally
manac
complir els quatre mesos de pre·
de
Comença donant les gràcies al seVila, de Finances, Economia 1 Agrim~ terorma constitucional solemne- les facultats que té el Cap de l'Escultura i el senyor Alexandre Gallart nyor Ulled i fent elogis dels f'm- r ecollit - amb l'Anuari Bally Ba- só que ll foren imposats pels t rij t
r res.
pleats dels quals -digué- que es- llière-Rlera, el qual no hi té res a bunals de Palma de Mallorca, ha deRe3pecte a 1'A un ament de Bar- 1 Folch de Treball
d~·~ e nnu,nc~ada por el Presldente
clarat que durant la seva detenció
El OÓvemador interí es reserva el tava molt satisfet de tots, absolu- veure.
Jla ' 8 Republica, nos daba allentos tat. A tal efecte ha ofert S. E. al celona, digué que era un afer en el
Alxi ens ho prega l'«Anuart Bally ha estat tractat perfectament 1 que
llevar una carga que se !ba CJ:<>vern que aquesta mateixa tarda qual ell no vol!a intervenir. Que J.1 despatx d 'assumptes que afecten els tament de tot.s -una veu al costat
1. r~
ctendo lnsoportable por inStantes lhurana. al seu President el decret havien anunciat quJ els gestQrs m..t- Departaments de Jus tícia ¡ Dret, nostre diu «caldria saber si els passa Balllère Riera» que ho fem constar, se 11 ban concedit privilegis que en
cap altre lloc es concedeixen.
esta sltuac!ón se llegó a la úl~ suspenent les sessions de Corts des nicipals d'Acció Popular 11 presenta- Governació 1 Sanitat 1 Assistència el mateix als empleats r especte al i hl accedim perquè és la veritat.
senyQr Jaumarlt-. No marxa satisSocial.
ha crisis. No surgió esta como se del dimarts dta 17 fins al 29 del
Interinament ha ratificat el ,10• fet, diu. No per marxar, que aquest
la dtcho, por falta de asistenc!a de corrent, és a dir, una suspensió de rlen 1~ cUmlssió, que ell acceptaria.
-Mha semblat - afegi - que menament dels CQmissarls de les era. el meu major desig, sinó per no
ll:'l..~~orla. con sus votos. Buena dotze dies. Aquest decret apareixerà
malgrat que el Parlament Català sl- Comarques de Lleida., Girona. 1 Tar- haver pogut fer el meu programa,
•nte de ello, es que, pocoa elias demà a la Gaseta.
gui bUSpéS, hi ha tm senyor, que es ragona, 1 ha signat el corresponent el del partit. Volia fer un Pressurtts ~ de producirse, obtuvleron vaMartinez ~mlngQ, al qual ningú no decret comunicant per telegrama post extraordinari, modest, per ésser
L
La :Yes un quórum extraordinarlo
E DIA 28 ES PUBLICARA u ha dit que no ..ctuï, per la qual 1esmentada rat1!1cactó.J1
d·s~cnsts sobre~ino en apar!encia por
n.eu, modest com jo mateix, però
~~O DECRET DE DISSOLU· oosa jo sense esperar que em visi;¡;f;Pancias del Goblerno con un
El senyor se:batés 1 Vila, és un no l'he pogut fer. La. maleïda poliDavant• els esdeveniments polí- ~ questa.. conversa el rector accidental
conegut comerciant de la nostra ciu- tica no m'ha deixat portar endagràuc1~° ~~~d~1jando a un la1do sus El decret de dissoluclò es publl- tés, en •la seva. qualitat de vlce-pre- tat
afillat a Lliga Catalana. Es dl- vant el programa d'ajut als hi.\IDlls, tics, els periodistes que fan infor- fou cridat per tal de celebrar una
al nostre primer centre do- conferència telefònica amb Madrid.
macló
fer
volia
realment
que
cordel
cosa
28
única
dia
el
pe~?~ carà a la Gaseta
~~ni.!! en la Cà~n°a~~s mr:~~:
sident del Parlament de Catalunya, rect!u de la Cambra de CQmerç,
~ el rondo, Jo que triunfaba era rent, cas que el Govern no creiéS he Clregut fet un acte de justfcia. 1 rò, representant al Consell de la aquesta Casa. Hauria fet un men- cent, ahir al migdia var en interro- Els periodistes es van retl.rar del seu
gar el rector accidental per tal de despatx fins que el doctor Mur esta Do 1nbaza revolucionaria que ante convenient utilitzar-lo abans. Imme- de catalanitat visitant-lo al seu do- Generalitat, dels coneguts ccTècnico- jador a cada districte, hauria fet saber
les repercussions que podia te- tigué llest de la conferència.
aixoplucs pels que no saben on anar
admlnlstrativo».
t -~s llldnd de la refonna. de la diatament després d 't.nsertat el miclli.
Llavors, el rector accidental dlAnuncià seguidament que a. la tar- .El senyor Gallart t Folch, ~s el a dormir, dispensaris, tot, tot, quant nir en els centres múvers ltarls la
~ '· 1gt~ó~ exigia la ellminaclón altre prorrogant els pressupostos per
gué:
actual.
da aniria a prendre possessió del dtputat a Cort:>, també de la Lllga, bauría calgut pels pobres, els meus situació
~ .lS 6o~ el poder Y In dlsolución al primer trimestre de l'any 1933.
heu pogut veure, acabo de
-Com
El doctor Mur, que, com és sabut,
1 també és presentat a la GeneraU- amics. Ara ja que no ho he pogut
es.
Po
ja fa. dies que va presentar la dl- parlar directament, amb Madrid,
no
que
pels
treballar
a
aniré
fet
«Tècnico-adminlstratt
a
com
tat
l'ana.
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blol'I
que
q rueso, nada ¡,lgnlflcó
missió del cen càrrec, ha manifestat amb el comissar! general d'EnsenyaNo ha estranyat a ningú la ;:~ treballen, pel seu benestarll.
LECCIONS POT ESPERAR tic Govern civil. Hom 11 preguntà El
bernamental se presentara Inque ell continuava de la mateixa ment a Catalunya, el qual m'ha maperdut
n'hem
Si
sembla!
us
Què
a
donada
estat
ha
que
oolució
cia!
Departament
aquest
reservaria
es
GENER
DE
29
EL
FINS
al
ofreclera
~·
consultas
odlas
~
~e·
és a dir, esperant que un nifestat que havia presentat la diper a ell, 1 respongué que no 11 in- la crisi de la Generalitat, tota Yega- d l' coses marxant el senyor Jaumar. manera: reculli
erndor la seguridad de ut :;¡ • l
missió del seu càrrec 1 que esperava.
la. dim1ssló.
I.';: ~ra lrgislatlva. inaplaznble r rea- . En quant al decret de con\'ocatò- teressava.
da que manant amb plens poders Durant el temps que ha estat al- o altre
Mentre els repòrters sostenien a- que seria rebut pel nou ministre
br a le ,.en plano brevls!mo y que ha- r1a. . de noves Corts, encara no està
CJntestant a. preguntes dels lnfor- tres senyors de la Yliga -Maluquer enlde de Barcelona haVia perdut el
d'Instrucció senyor Becerra per parVilad< -· Duran I Ventosa 1 VJ.ll~s 1 programa i l'ha anat a trobar el
rov1sad~ cnlmlnar en el acuerdo de d.!Cldlt quan ha de publicar-se, tota
-~~ lar de la situació present amb les
a
J
marxar!
de
havia
que
dia
mateiX
tnnt
per
tant
que
creguin
Pujalsdeseu
el
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segu[
madors,
el
1
l'Estat
de
Cap
el
t.:!u~~la ~nstltuc!ón. Era inútil el vegada que
coses de Catalunya.
é5 desgràcia. la d'un home de bons
&,¡ Que¡) No era r oo lo que te bu~ca- del Govern c.~enen que no és pre- sig era ton1ar ràpidament a la. nor- és millor que quedi a. ('asn ,
Pel que es veu - conte.~tà el docsentiments!
Maluquer
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Malgrat
l'Estade
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1
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publicar
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r.or los rantnndo el Partido
tor Mur - el senyor Martínez Moya
pepels
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a
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Després
que
periOdistes
als
digué
Viladot
a
que
slgtú
CQm
Catalunya.
de
tut
no és dels radicals dissidents, ja
rèS, llllbl~eclentes proceso~ depurado-1 erets de dissolució 1 de convocatòria
que el fet de presentar la dimissió
·!l!ern0 y que arrojar a la Ceda del i que solament tenint en compte la Lleida no hi ha. e&tat d'alarma, no li interessava fers& càrrec defl- riodlstes, però com que aquests eren
de Go- en minoria a l'espectacle, va. dir-ho
Departament
del
nitivament
oportuordres
les
.mar
.
d
de
s'hauran
11
vol dir que és fidel a la politlca de
l"H.O V EU EL NOO
c:; P•ttldos r~~~~~~~e s~Jdari~d de CQnst!tucló, que en el seu article 58
vernació, és molt possible que la a tots els presents.
~Jor qt1e clar ¡03' s~~~~~o~ ~: . diu: ~s Cnrts es reuniran sense nes perquè siguin alliberats tots els Lliga, pugui convèncer el nou Go- -Vosaltres ara em preguntarieu el Pa de Gluten «PERFECTE» Lerroux.
-Respecte a la personalitat del
vernad~"r interí sense respectar la per què ens n'anem. -Es eixerit!
dicton de fonnar goblemo en con-I necess1tat de convocatòria el primer presos governatius.
nou ministre del ram, ens podrieu
Acabà dient que nomenarà els seva vellesa, que carregtú amb Go- J.t sabia el que 11 volíem preguntar! El. MES AGRADABLE DE TOTS dir
C·ct;; es «ncentuadas» tales que la. dia hàbll dels mesos de febrer 1 oca lguna cosa? _preguntà tm pe-Doncs, ja us ho diré. Per solidad~Jar ~0a 1 puctl('ra Jamas aceptar sin tubre de cada any, sl no s'hagués nous gestors com més aViat millor, vernació.
r iodista.
ELS Fl NS AH.A CONEGUTS
Hi han també moltes t>OSSlbilitats ritat atnb el nostr e cap suprem
fQ de la e recho su decoro. El proce- complert dintre del termlni assenya- i que s1 ell hagués estat nomenat
-Os puc d ir - digué - que es
ara d'Espanya, el senyor Gil Rebles, cap - - DEMANEU MOSTRES - - t racta
Partid~slsliesta concluldo y nues- !ant la convocatòria per a noves amb caràcter definitiu prendria que el gestor que ha estat fins
t
d 'un tècnic. Es enginyer de
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accions
nostres
les
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Sanitat,
de
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no
ara
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pot
~:s!:.ttra Par: ¡nina.cto. La obra le- eleccions», aquest decret
Camins, 1 amb la seva condició de
nyors de la Lliga 11 penneten que gionals 1, amb el nostre cap regional
radical ha exercit diversos càrrecs.
to~ ~rnen~ ~~~;;,:;.ec,~mos des- retardat fins al 29 de gener pr op. possibles per la seva interinitat.
retiri la dimissló presentada. 1 es senyor Clrer e. i Voltà. El senyor GU
GLUTINERIA
Recordo que fou sot~ecretari amb •
S'acomiadà dels periodistes fent quedi al m.ateL"< departament auto- Robles va dir al cap regional que
\inent , encara que les eleccions ban
cer~~ al Pals de la vergo~
senvor Marraco I també estigué
el
tra 1' n lll.lllt.ar en que se encuen- d 'efectuar-se dintre dels 60 dies a moltes consideracions sobre l'expe- rttzat degudament el seu cap poU- féssim el que ens semblés i el ~e
a Melilla com a director d"Obres del
Por d~~o mas. unos presupuestos compta r des del moment en què sl- r!ència dels seus anys, i cUen~ que tic de Madrid, i creure al mateix nror Cirera també ens ha dit el maPort.
temps que sl es queden a l'Ajunta- teix, però nosaltres marxem.
tlón y la 0 en contra de la CQnstitu- guio dissoltes les Corts. Es clar que cal anar amb peus de plom en tot m
En aeabar aquestes manifestacions
•El motiu de la. nostra decisió .JOA QUIM COSTA, U, I DIPOSITS
els gestors radicals. també ell
llerd; ::a. )'D. ernocracia; abandonada y sl es cregués precfa avançar la pu- i per tot, 1 que el comp!iment del esent,
P<>t quedar a la Generalitat, on que hem pres en bé de Barcelona' _ _ _ _TELEFON.
rector accidental s'acomiada dels
pertodlst.es
' el
_,"""_ _ _
_ _ __ _ t:l973
no habra nJ el plan quin- blicacló en la Gaseta del decret de deu. de 11\ seva cata1anitnt, etc.
l
Cal.l!nn··n i Espanya •-d'acord. ~e:
!.'" ~ t roba Um bé.

manifest acaba fent una crida a les dretes

El

El senyor Jaumar ha estirat tant
com ba pogut la seva funció d'al·
calde, però no pogué passar del ellHuns. La seva impaciència era gran.
Al migdia ja anava cridant el cap
de la Guàrdia Urbana demanant
que ll portés els periodistes, però
com que aquests no acostumen a anar a la Casa fins més tard, es con-
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L'atenció política gira entorn de
la repos1ció dels A¡untaments
populars
Crònica del nostre redactor a !\la tupor, vigilen ara les seves paraules
d rid, Alard Prats.
Madrid, 17. 1'20 matinada.

vern anterior -per esperit de responsa.bllltat ministerial, que ba de
mantenir-se sempre que sigui possible, 1 per esperit de jusUcia.-. fou
deguda al fet que aquestes referències no eren exactes. sinó veritablement alarmistes, que en moments
de tramitació d'una cr.isl calla censurar, perquè resultaven un perill
Pago mes que ningú per
evident per a l'ordre públic, sense
!rossos d~ cadenes, tapes d~
que això vulgui dir que fou precisarellofge, denfs, medall~s.
ment 'a finaliLat que perseguien
els seus autors. Si la censura no
anells ,)'oies, monedes, e fc.
serveix per a aplicar-la en aquests
casos, quan hom creu que ba d'aplicar-se?
Però no em sembla convenient,
~OIE RI ES
encara podria dir que em causa
sorpresa, el fet que eis anomenats
representants de l'ordre social, 1
Hospi+al, 65 i 69
que per la seva significació ban
d'ésser-ho, carreguin aquests fets a estat aprovat, per culpa de qui i
aquesta actuació governamental.
qui són aquests? I l'altra pregunta.
¿QUE FEIEN ELS DIPU· A qui correspon l'aportació dels vots
TATS, QUE NO VOTAVEN que eis converteixin en lleis? La.
LLEIS'l
responsabilitat és dels que ara es
Despres es referí als comentaris queixen de l'esterllltat parlamentàsobre com queden els projectes de ria. Davant d'aquesta realltat l'ollei pendents de l'aprovació de les pinió sensata no podrà. creure en
Corts, com són els projectes eco- lr.mentacions tardanes.
nòmics la reforma electoral 1 d'alFinalment, el senyor Portela Va·
tres.
lladares parlà. del programa del nou
-Es molt de doldre que aquesta Govern que estava consignat en la
tasca legislativa, acabada i pendent declaració ministerial, el qual serà
de Ja darrera votació, no bag1 pogut portat a la pràctica amb franca
ésser aprovada, però sobre això es intelligèncta per a la pau del rèpoden fer dues pregw1tes. No ha gim.

COMPRO

OR,-·

i r ecullen telegrames: «La JAP de
<Per Matas Altas de Alpedrete juran ante
teiHonJ.- S'ba apaivagat w1a mica el Jefe barrer de la faz del suelo
ln tempesta d'insults, invectives 1 nacional la revoluclón y a sus cómlamentacions que en la constitució plices en cuanto vengan eleccJOnes.»
d'un Nou Go,·ern I la segura dissolu- Quin::t,~r! Els radicals i cedistes, enció de les Corts d'::;traperlos i l'anu- cara w s'han reiet del seu estupor.
R~pública desfermaren els elements A l'ordre terminant adreçada a les
desnonats en bona hora del Poder. províncies per tal que els gestors de
~·ha e::;vaït també una mica la xifra la Ceda abandone::;sm tot càrrec púde rumor::;. Fins els elements cedlStes, blic a les CoDI.lSSlons gestores deis
¡mssa~ el pr imer atac d'indignació, organismes locals 1 provincials, coneó) dediquen a fer el:. cillcuis de les testen les 1nformac1ons que anunposs1bilita1.& electorals que el futur Cien la negat1va terminant dels silbba d'oferir-los. Hi ba comc1denetes. dits del Cap que mai no s'equivoca,
Cedi::;tes 1 radicals coincideixen - a desentendre's de les gestions QUe
hau coincidit en moltes coses; per e- veruen usufructuant. «Nosaltres som
:l\emple, en l'assumpte Nombela - a agram.» Alx1 s'excusen. I segueixen
afinnar que els esdeveruments re- als seus llocs. El fenomen que nomes
glStrats en aquests darrers dies els s'lla donat fins aVUi en determinats
estalvieu, almenys, la me1tat de l'es- punts d'Espanya, es multiplicarà a.
forç per a la propaganda electoral. totes les provincles ja que, a l'hora
De la mateixa opmió part1c1pa, en de la derrota i davant les elecc10ns,
l'elació a les seves torces, D. Abillo el caciquisme sempre es passa al venCalderon, l'home de la «honl'adez pa- cedor amb armes i bagatges.
lentma» I les solapes amb eternes
neus dc caspa; J'úmc home q•Je, per
El Govern no ha pres encara cap
a llmr-los, compra els colls d 'aletes acord que permeti discernir qUins
u:sats al Rastro.
són els seur. propòsits. Segueix el
En aquesta tarda de dllluns, als marge d'expectacJó amb tendència
passadissos del Congrés sols es veuen a. la repulsa en les esquerres amb
cares esmorteïdes: radicals, cedistes, respecte a l'eqwp que ha llSSQlit
a¡,'l'aris, etc., etc. El Bloc, desiet, es anenglerar el senyor Portela. Semlamenta després de la catastrole. on bla que no e::; troba clarament disambient rar i prenyat d'expectació posat a la 1'eposició dels Ajuntae¡, mou entorn el nou Govern. Han ments del 14 d'abril i que està estucessat els rumors que asseguraven diant l'arbitri de combmar unes nol'exlStència de d.lssell.S.Ion~ en el sí ves Conussioru; Gest<Jres. Aquest asdel nou equip tD.IlllSLenal. El senyor swnpte serà la pedra de toc per a
Martinez ha pres possessió de la conCJXer el que porta dintre del Gocartera de Justlcia i Treball, content vern en ordre a la decantada pacli satisfet d'haver-hi entrat. El senyor flcació dels esperits I a la decssió
Marttnez de Velasco segueix a la que prevalgui per damunt de tota la
cartera d'Estat. La minona radical, legalitat republicana. Està tot pennomes la meJtat, s'ha reunit ¡ ha dent de la substitució dels governaacordat que els m.irustres, que fms dors civils en la qual es treballa amb
ara foren radscals, no representen gran activitat.
el Partit. La minoria, desmembrada
Però el fet que no s'hagi adoptat
considerablement, es reunl sota la ja una <.:eterminació clara que anwlpresldéncia del cabdill senyor Ler- cii. el propòsit ferm de tradUir a la
roux. L'acord es prengué per sorpre- reahtat les mesures que s'estimen
sa i amb eis vots en contra de di- com a garanties múümes per a les
\·ersos diputats, entre ells el senyor elecc10ns, desvetlla els ¡nés justüiAlvarez Mendizàbal, que sortl de la , cats recels. En el termini dels qtúnze
reunió molt indignat. Després i en dies que resten del present mes el
un altre lloc, es 1·euniren diferents Govern albirarà actituds i diSPosiradicals que s'apressaren a acceptar cions d'ànim deis düerents partits.
com a cap el senyor Portela Valia- Si les trobés favorables als seus dedares. Hi .ha encR!a un altre grup, SigniS I contrànes al fet que es ratiwnarat d md.lgnació sorda, darrera f1qw la plenitud de garanties constila faç entristida del senyor Alba. tucionals al país, obrarà en consaCom es.. veu, el ~tit r~dical, al- qüència Bt!ns dubte, ja que essent un
menys hilS ara, s ha partit en tres Gabmet electoral, en el moment que
psrtits. Els senyors Becerra i De gran::; sectors representatius de l'oPaplo Blanco havien adoptat la de- 1 pinió anuncies::;in la seva absència
ciSló de separar-se dels lerrouxlstes en les eleccions, perdria la raó de 1a
abans que la minoria prengués l'a- seva pròpia existèncJa. En aquest
cord de la seva expulsió. Aquest dar- aspecte, el Govern ha de trobar difir er ha exposat la seva decisió en una cuitats considerables si no es decillota amb l'estirabot molt adequat a deix a anar ràpidament a la reinsl'St1:aperlo i a l'assump_te Noml'ela.
ta!Jració de fons de la legalitat repuS ha p~licat, despres d'haver es- blicana en t<Jtes les seves dimentat anunc1at a toc de clarins i repic sions. En els sectors d'esquerra s'ade timbals,el manifest del st>nyor Gil ¡ cusa un gran moviment. Se'ns asseRobles.. Bru.x de to i sense aquella gura, 1 alxò ho donem a titol d'injactància, gallarda amb què feren re- I formació, que en la r eunió dels
t runy¡r 1espru els cedistes la tarda òrgans nac10nals directius de 1a
d~l ~abte, el document no passa U. G. T. han pres l'acord en fe1m
d o!enr més que un 1ndex amb pre- de defensar el moviment ja format
tensions de proclama oarata. El se- a moltes províncies que es vagi a ~s
nyor Gil Robles es reserva per a una eleccions amb la formació d'un ccar•
lletra oberta que serà adreçada als tel» popular que vagi des deis reseus correligionaris 1 al PreSident de publicans autèntlcs fins les extremes
les Corts i exposar el seu criteri so- esquerres socials. El Partit Socialista
bre la solució de la crisi, sobre el ha començat a celebrar reunions. En
Govern i sobre el que aquest oculta el dia d'aVUi s'ha reunit el Comitè
en ordre a la dissolució de les Corts Executiu per a tractar del moment
1 a la pròrroga dels pressupostos. polltic i de la situació que aquest ba
Tal vegada aquesta missiva tingui creat al pais. Per la seva part eis
més importància que el manüest o- republicans d'esquerra conferencien 1
plnant sobre el fet d'haver estat ex- comencen a disposar eis peons que
pulsat ~el ~oder republicà, on mal han d'actuar en la partida electoral.
no haV\a dbaver acampat 1 en el Arreu s'observa agitació ¡ ventegen
qual acampà en una bora de tràgi- les vetlles d'una campanya, seguraques conseqüències per al pals. Els ment, la. més emocionant i apassioperiòdics c.ef\istes, refets del seu es- nada que h agi comtemplat el pafs. j

I

.
Declaracl·ons del cap del Govern
---

¿Per culpa de qui i quí són
els que no aprovaren els pro·
jectes econòmics, la reforma
electoral i altres?
I
... pregunt a eI senyor Portela

Madrid, 16. -

Abans d'abandonar disposiciOns que s1guin adopta:ies,

tfa:a~;s~~àve~às~o~:~~~: a~b sens perjudici que passin als tribu-

els periodistes.
r'eu reterencla, primerament, al
U.ma de l'Ordre públic, i afirmà
que a Espanya la tranquillitat era
completa. Tinc la seguretat que
aquesta tranquillitat no serà pertorbada ni per la dreta ni per l'esquerra, I que tot s acceptaran les
n ormes legals 1 que se sotmetran a
la llei.

L ES EXTRALIMITACIONS
EN ACTES PUBLICS SE·
RAN S ANC I ONADES A
L'ACTE

En qualsevol altre cas, però, be
donat les ordres oportunes als govemadors civils perquè suspengUin
immediatament qualsevol acte públic en el qual es pugUi cometre
un delicte o infringir les disposicions que han estat donades. En
equests casos, seran detinguts els
culpables sense altres consideracions
«¡ue les degudes a les persones. Es
clar que aquestes ordres tenen un
límit, puix que cal respectar el fur
pariamentari mentre el Parlament
no :;lgui dissolt. Les autoritats diBposcn dels elements 1 eis ressorts
ueeessar!S per al compliment de les
AGRUPACIO MUTUA
DEL COMERÇ I DE
!.A INDUSTRIA

('

Aqnesta Germandat de Socors
Mutus posa, a. coneixement d e
tots els seus socis que el nou
Reglament amb les formes da.·rerament lntrodwdes entrara
eu vigor el dla primer del mes
vinent.
A cada .;oci s'lla repartit un
e.."iemplar del 'lit Reglament amb
;ma circular explicativa. Aquell
que no l'hagi rebut pot reclamar-lo a les ofictnes, Corts ~
talanes, 619, pral .. telèfon 19m.

1 1-------------'

nais tots aquells .que hagin incorregut en respo.1Sab1litats.
PORT ELA ACCEPTA, PREr ~sA~~~SDE DISSOLDRE

Parlant oets comentaris que s'han
fet sobre el lliurament del d
t
.
ecre
de dissolució
i, especialment, del
que s'ha arribat a afirmar que és
un talismà amb el qual s'ha
t
resoldre la crisi, el senyor P~a
ha dic:
-Els fet~ inqüestiOnables són·
Primer, que hom intent.à un Gove~
parlamentari presidit pel senyor
Martinez de Velasco, i que no es
pogué realitzar. Segon, que en les
dues consultes éV'lCuades davant de
S. I!:. el Presldent de la Repu·blica,
vaig dir que era partldarl de 1a
dissolució de les Corts, 1 quan un
hom pnx:edeíx lleialment ¡ la meva
conducta respon sempre ~ meu con\'encJIDent, calia entendre que sl acceptava l'enca·rrec de formar Govern
,
això dula implicita la dissolució del
Parlament. Tercer, que el senyor
Maura considerara també indlspensable el decret de dissolució per
tal de Poder formar Govern Per
tot plegat no es pot considerar
lUXó com a una novetat
és una cosa que era ~!': d qu~
descomptada, i formulada
a aés
en notea de la més 1 •da m '
ritat.

e eva a autoL' ACTUAC I O DE LA CEN·
SURA QUAN LA CRISI

Respecte a lts OP.lDJ.ODS que ban
estat exterioritzades sobre el Govem constltuit, ha dit:
He vist a.lguns comentaris amb
motiu de la forma en què a'exerci
'ft censura durant la +--•ta
..,
u<ULU
eió de
la darrera crisi. Respecte a.lxò no
bí tinc cap responsabilitat, però be
1 de dlr que aquesta actitud del Go-

l

5'85 a 11 ptes. gram

LA ACTIVA

l

?Z
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DE DE8EMIItE

ES SUSPENEN LES SESSIONS
DE LES CORTS FINS EL 31
D'AQUEST MES
Madrid, 16. - A dos quarts dt>
deu de la not rebé el senyor Portela.
Valladares els periodistes al Mlnlst eri de la Governació. Un informador ha felicitat el cap del Govern
per la decisió que havia tingut d'aJ.toritzar la reaparició del diari c.El
Socialista», i el senyor Portela ha
dlt ·

....:.. No ho he conSultat amb eu
meus companys de Gabinet. Jo volia
que hagués reaparegut després del
Primer de Maig. Era un compromis
que tenia i que no vaig poder eon\pllr. Ara q-Je puc, sensa que ningú
m'h o demani, ha faig.
Després el president del Comell
ha lliurat la segUen• nota:
cEl Govern ha esposat al president
de la Repúb!lca la conveniència. de
la suspensió de Sessions de Corts, i
el cap de l'Estat, ratificant-li la sev'\.
confiança, ha fet un oferiment àmpliament raonat per a autoritz"'r
aquella suspensió fins al 31 de gener
inclusivament.
El Governt, afirmant igual criteri
sobre la integritat de la prerrogativa
pres1denclal, un cop acomplet, com
ja ho està. sobrerament el oeriode
ordinari de Sessions, després d'agrair
la facilitat i la confiança de sa nceBència, ha cregut que solament
necessitava la suspensió fins al pnmer d'any. I aixi ha estat signat el
coresrponent Decret.»

Reunió de la minoria SCliialista

LA NO REPOSICIO DEl.S AJUNEs recorda l'opinió que els mereixien TAMENTS POPULARS POT
aquestes Corts i es declara que és MOTIVAR l'ABSTENCIO
ELECTORAL
qüestió del Comitè Executiu emetre
Madrid, 16. - Al Congrés els peopinió sobre el nou Govern
riodistes han assabentaL el seny,)r
Bar,,la dels propòsits que,

segons
sembla, té el Govern de reposar p¡>r
un igual eis Ajuntaments republicaM
destituïts i els monàrquics q-Je destituí el senyor Maura.
El senyor Barcia deia que al seu
judici la reposició dels Ajuntaments
és el punt més substancial, ja que
pot àdhuc motivar l'abstenció electoral I que, a la seva manera de ve<.~
re. no pot existir analogia entre uns
Ajuntaments i els altres, ja que El
els monàrquics foren destituits, b'.>
van ésser en un momenr, obligat p~r
a la Constitució d'un Règim. i segons el que tenen dlt des del senyor
Os3orlo a les Esquerres. passant ~I
senyor Maura, la reposició dels Ajuntaments republicans és una cosa ob11gac!a sobre la qual no hi pot haver
discussió.
Entre eis concurrents als passadissos del Congrés el tema preferit t:l
constitwen els càlculs i càbales M>bre les pròximes eleccions. Un Jomentarista d'esquerra assegurava.
que els :nonàrquics i cedlstes n)
aconseguiran més enllà de cinquanta
diputats, 1 que entre republicans
d'esquerra I socialistes en sortiran
uns dos-cents. La resta en quantitat
suverlor a un centenar serà per als
partits de centre que s'agruparan en·
torn de l'actual Goven1.
Segons opinió del comentarista,
els treballs electorals es faran ràpidament, i probablement en el termini de quaranta-vult hores es coneixerà la llista de governadors I abans
de quinze dies estaran restablertes
les garanties constitucionals, i, per
... diu una nota de la minoria tant, la llibertat de premsa i altres
Madrid, 16. - A tres quarts d'on- bat de la meva proposta, vaig pre- drets que estableix la Constitució.
ze s'ha reunit la minoria radical so- sentar definitivament la meva baita Ja presidència del senyor Lerroux. xa en el partit.
Hi han assistit els següents dipuSupooo que la desautorització dels
tats: Alvarez Mendlzàbal, Armasa, senyors de Pablo Blanco i Becerra
Arrezola, Bardajf, Blane, Conet, can aconseguirà a tots els radicals que
tos (Vicenç), Carredes, Escribano, coBaboren o estan disposats a collaFontaina, Gaspar, Guerra del Rio, borar en el Govern amb càrrecs de
Hidalgo, Llambles~.Lorenzo Pardo, major o menar importància, és a
COMPAN YI A ESPANYOLA
Martinez M~·a, Morelló, Morayta, dir des del més humild gestor mu- D'ELECTRICITAT I GAS LEBON
Orozco, Pare a Yébenes, Pascual, nicipal al president del Consell d'EsEfectuat el desè sorteig d'obliga
Cordero, Da o Pérez, Rey Mora, Ro- tat senyor Samper.
cha, Rodrigàñez, Salazar Alonso,
DE PABLO DIU QUE ELS clons 6 per 100 emissió 1925, han
Samper, Sierra Martínez, Sierra
RADICALS NO HAN TIN resultat amortitzats els Utois la nuRustarazo, Tuflón de Lara, Vaquero,
GUT PR ESSA A SANCIO meracló dels quals s'insereix en el
Vega de la Iglesla, Vélez 1 Vlllanue
NAR
ELS «STRAPERLIS «Butlleti Oflclalll d'aquesta data.
va. Total, 38.
TES»...
Els Bancs següents: Societat AHa acabat la reunió a un quart
Madrid, 16. - El senyor De Pablo n òmma
·
Arn'us-Ga rf , B ance Arnus,
·
d'una I el Senyor Lerroux ha donat h a facilitat la nob següent:
s·
di
t
10
als periodistes la següent referència
ca de Banquers d e Barec1ona,
«S'ba reunit la. minoria radical 1, .«Al terminar del Consejo de mi- Banc Urquijo Català, Banca Mardesprés d'unes breus explicacions re- rustros me enteré de que en una re- sans, de Barcelona; Banc Internalatlves a les causes de la crisi i les \:nión de la minoria radiool convo- clonal d'Indústria 1 Comerç, de Madeclaracions que respecte a la seva 1cada por D. Alejandro Lerroux a la drid, 1 Josep Ferrero Sanmartin, de
solució havia fet el cap del Partit, misma bora en que se estaba cele- valència, que tenen a llur poder la
s'ha acorda~ per .~nan!mitat expres- brando el Cousejo de ministros, y a
1 ió d 1
sar llt~r satisfaccso per la conducta la que por tanto no podiamos asls- re ac
e es obligacions amortitzadels diputats radicalS senyors Pare.
des, procediran, a partir del 31 de
ja Yébenes. Hidnlgo i Bardají, que tir ru el Sr. Be<:erra ni yo, se ha març proper, al reemborsament d'ano volgueren formar part del Go- adoptado casi por sorpresa y con es- questes contra. lliurament dels titols,
vern recentment constituït.
casf&ima concurrencla, el acuerdo de portant adherits el cupó número 45
S'ba acor_dat així mateix declarar, conslderlar que los ministros de 1 següents.
~:1 c:~or:r~¡a~:ru~ l~~ede;~~~~~~o~~ Instrucción pública Y Agricultura no Barcelona. 14 de desembre del 1935.
està representat en l'esmentat Go- representamos en el Goblerno al
COMPANY lA ESPANYOLA
vern.
Partido Radical. Por mi parte nada D'ELECTRICITAT 1 GAS LEBON
Finalment, hl ha hagut un canvi tengo que oponer a tal declaraclón
En el sorteig efectuat avui per al
d'impression~ sobre qüestions int~r- y lamentando que tanta rigldez no reemborsament de 750 Obligacions
nes del Partit, sens e transcendència, se hubiera tenido con los complic-a- 6 per 100, emissió : 925, han estat ai -sense
adoptarse
acord ·»
d os en 1os. as11.1tos
.
d e1 «straper.o»
' y mortitzats els titols següents:
Aquest
acord _Cl\p
li ha
tat els periodlstes-¿no su~~~~ de Guinea, doy C:.ll'S'J c-an caràcter
321 a 330 - 3781 a 3790- 4.711 a
puls~ó dels ministres radicals del legal Y baja efectiva, hace Uempo 4720 - 5251 a 5260 - 5441 a 6450
Partit?
.
.
resuelta, en el partido radical.»
15721 a 5730 - !:.771 a. 5780 - 6481 a
ltaNtso, perquè la mlnorm no. té fa- 1
6490 - 6661 a. 6670 - 8431 a 8440
cu
perseus
!er-ho.
Això llaunen
de Maura en 1
oA41 84 • 0
fer-ho els
organismes
directius
es can d'd
I at ures '"'
a. " - 9101 9110 - 10081 a I
com són el Comitè executiu 0 ei
CedisteS ?
10090 - 12231 a 12290 - 12601 a
Comitè Nacional; però per ara no
.
.
12610 - 1..2991 a 13000 - 13541 a
hi ha res d'això.
m~~dr~d, 16. - S
fet rolts co- 13550 - 13731 a 13740-14081 a 14090
to~l a~~ ~r:;:::a P~~ iae~!t~. el:;; 15931 a 15940-16011 a 16020-16781
ALVAREZ MENDIZABAL bé que no ha estat possible obtenir a 16790 - 17941 a 17950 - 17991 a
~~r~sA s
e ~~SN~~~~ una informació autoritzada sobre 18000-18221 a. 18230-18311 a 18320
TAMB E ELS CARR ECS 1 aquesta \'erslo. Els republicans no 18361 a 18370-18551 a 18560-20201
GESTORS QUE NO RE- f~~cn en la viabilitat d'una tnl en· a 20210 - 20521 a 20530 - 20901 a
NUNCIIN
•
20910 - 21191 a 21200 21861 a
Madrid, 16. - Al:; passadis~os del Es desment que s'hagi acor- 21870-21871 a 21380-23311 a 23320
Congrés tou preguntat. el senyor AI23721 a 2373_0-24251 a 24270-25011
varezenMendizàbal
suc- dat la no repOSI.CI'ó dels Aj'un
ceï•
la minoria.respecte
radical, del
i digué
• a 2502"" - 2:>161 a 25170 - 25281 a
QUe en cUa no hi haRUé unanimitat.
tamentS pOpUlars
25290 27501 a 27510 - 28501 a.
Al final de la reunió vaig llegir uMadrid, 16. _ El senyor Portela, 28510-29611 a 29620-29891 a 29900
nes quartilles Que significaven una exhibint un periòdic de la nit en 30031 a 30040-30651 a 30660-32411
posició completament oposada a allò el qual amb grrulS titulars es deia a 32420 - :J3001 a 33010 - 33231 a
acordat en el mateix moment de ro- que el Go\·ern en el Consell d'a- 33240-35051 a 35060-36601 a 36610
mandre reunida la minoria per sort
li ha
presa 1 amb escàs nombre d'ass;.,_ Ques ma
\ia cregut lmproce- 37471 a 37480 - 37611 a 37620 - 38281
dent
la
repo.slció
dels Ajuntaments a 38290
40001 a 40010
40431
tents, 1 en negar-se el senyor Ler- del 14 d'abril, digué
que no s'havia
a
roux a entrar n1 tan :.ots en el de- adoptat cap acord definitiu referent 40440 - 40951 a 40960 - 41731 a.
a aquest assumpte.
41740--4.2321 a 42330--4.3181 a 43190
43341 a 43350-43551 a 43560-43631
La importància
de la proa 43640 - "44091 a 44100 - 47571 a
.
. 47580 - 4•691 a 47700 - 4.7981 a
pera reUniÓ dels agrarrs I 47990-48041 a 48050--48061 a 48070
per la vo•tra salut compreu
Madrid, 1G. - Es conoodelx gran lm- 48741 a 48750--4.8791 a 48980--4.9241
el. alimenta crarantits de la
portàncta a la reunió que ttndrt. dlme- a 49250 - 49631 a 49640 - 49731 a.

Madrid, 16. - Minuts abans de motivat expressives mostres d'adheles set de la tarda del diumenge. sió.
No essent el que acaba de formares reuni en una de les seccions del
Congrés, la milloria socialista, sota se un Govern parlamentari, la mila presidència del senyor Jiménez noria deixa integra a la direcció del
de Asua. Deixaren d'assistir bas- partit l'apreclacló de si aquell restants diputats de la minoria per pon avw amb el seu programa, l demà amb els seus actes, a les sufitrobar-se absents de Madrid.
A la reunió no ass1stiren els se- cients garanties per a una co.il.Sulta
nyors Besteiro, De los Rios 1 Largo electoral neta. Però quant al designi, segons sembla. cert de dissolCaballero.
dre les Corts, la minoria socialista
En sortir facilitaren la següent es creu en el deure de r ecordar com
nota:
des de la constitució d'aquestes ha
«A la secció setena de la Cambra vingut sostenint, amb 1nigualada tees reunl ahir la mmoria socialista nacita& la seva tara d'antirepublicasota la presidència del senyor Ji- na, Ja seva naturalesa impopular 1
ménez de Asua I amb assistència de la seva. missió reaccionàrsa. Solament
gairebé tots eis ctiputats del grup eficaços quant a destruir, una per
parlamentari.
una, les lleis progressives votades
Després de resoldre amb criteri per les Constituents. Es congratulaunànim diversos assumptes d'ordre ren d'haver contribuït dintre d 'aintern, els reunits examinaren les questes, per l'obstrucció, i fora amb
incidències de la crisi i la solució la retirada, després d'octubre del
donada a aquesta. Registraren com- 1934, a precipitar la seva sort, saluplagudament el magnific gest pro- dable per al règim, pesi als esforços
duit en el socialisme espanyol per fets en contrari pels partits del
l':~ctitud inhibitòria adoptada per
bloc antimarxista de tan trista mela minoria en les consultes, que ha I mòria per al pals».

LA CASA QUE VEN MES
BARAT DE BARCELONA

PREPARE U- Vos
PER A NADAL
Tots els articles a preus excepcionals

DEL 10 AL 20

DE DESEMBRE

A~esta

¡neus eo)a.

ment e6n per a CC~~:·

praders d'IJ.tna az.

ticles: Botelllll! llccr
de marea a 20 cèa.
tims, per 5 P8Metes
de compra. - Ampo.
lla nmpu:r IIW'Q
li:L XAJIJPAl'IY PER
A NADAL, DE LA
CELEBRE MARCA
DELAPIERRE, SOLS
US COSTARA UN A
PESSETA L'AMPOLLA. -- BAltRES 600 GRAMS DE
TORRO DE XIXONA EXTRA ORA·
NULAT, A UNA PESSETA.BOTELLINS LICOR DE MARCA, A
11 CENTIMS

c.CllATEAV PBRR!Ra

a UNA Pta., per lC
pessetes de COlllpra, •
Ampo 11 a lWilPlllJ

e DELAPJBlmE , ,
UNA Pta.. per 25 ÍJet.

eetea de compn..
Barra de 600 grams de Torró b
XIxona, extra granulat, a UNA pta.,
per 25 pessetes de compra.

AQUESTA VENDA EXCEPt'IONAL
SOLAMENÏ' DURA.ltA 11 DU:S,
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co sobre ela compromisos que hagi con-

tret en realcló amb el Govern,

L'actitud «terrible» de Gil
Robles

de

'
een~ 1 Arag<~J
SaJmeròo, 222
Wadrld, 111. - En al&una ~ntrea poll(davant del
tlca l 'ba ueesurat que el -en:ror ou
Robles vol pre•ntar la le\'6 candida... ·'
Wen:at)
,
a part d'altres dlltrtctl's. en untó.....
del
Allmellt. e~c~ PH a dellcat5
~enyor Ea~vanez, que ~ tradlc!onausta,
de l'epucU• dlcuttu, lAIA.ncta, etc
per la provfncla de Burgcr-, contra el -e. - . . - nyor wanlnez de Velaaco.

Manso 72
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49740- 49891 a 49900.
El. reemborsament serà efectuat a.
partir del 31 de març vinent, pels

Bancs següents: Societat Anònima
Artú.s-Gari, Banca Arnús, Sindicat.
de Banquers, Banc UrqUijo Català,
Banca Marsans, de Barcelona; Banco Internacional de Indústria y ~
mercio, de \iadrld; José Ferrero
Sanmartin, de Val.." ncla, contra lliurament deu •'tols,
portant. adherits
w
el cupó núm. 45 t següents.
Barcelona, 12 desembre del 1935.

"tIota
u

«El Partit Radical no està
representat en el Govern»

I

un
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T.rameses directes en caixetes especials
Xampany marca

" S U B U R "

9
AM~~L~F.S pies.
CAIXA

GRAN ASSORTIT EN CISTE~
LLES I CENTRES PROPIS PER
A PRESENTS

Preus baratíssims
Formidable liquidació de sueters, pullavers, bufandes, jaquetes, caÇadores,
bruses

Preus inversemblants
LOTS PROPIS PER A TOMBOLES I BENEFICENCIA
Els gèneres de punt gairebé regalau :: Sols aquesta aetJDIII'

AB RI C S senyora, des de 12 Pte•·
GAVANY S cavaller, des de 30 Pte•·

Gran assortit d'estufes
de petroli

.. .. .

Model econòmic
20 Ptes.
Model ARDE •••••. • • 35 ,
Model DEMON .••.
60

..

OCASIO

LIQUIDACIO de 20.000
discos m-a rca R E G A L
MUSICA cLASSIC!.

BALLABLES
Els discos de 15 • S : :
Els discos de s•SO ~ ~&JA

EXTENS PROGIVUY...

;;;ca

lA HUMANJJAIII,uita péJs_ídea!s_catalans ..i _rep_ublic00-5

la humanitat

~ATS. tr O& 8EIEMBRE DEL ' " '

A la Creu Alta

·ELS ·ESPORTS ·
EL CAMPIONAT DE LLIGA

L'ATHLETIC DE BILBAO, AL CAP DE LA
CLASSI FICACIO

s

9

Sabadell, 4
Donòstia, 2
Equips
Douò:.-tta: Rojo, Arana, haga, Unzueta, Daguerresar, Mata, Arrleta,
Cholin, Lacalle, Berridí i Ortega.
Florença, Portabel!a,
Sabadell:
Blanc, Leon, Font, Mota II, Folc,
Calvet, Gual, Sol 1 Esteva.
Arbitre: ostalé.

•••

Novament hagué de sucurnb!r l'equip del Donòsti». davant el Sabn·
üell. El conjunt don~tlarrt\ no sembla llaver trobat encara el necessari
conjunt, per la qual causa tan sols
podem donar la impressió d'ésser un
equip que es despaça amb lmprovltcontres amistosoe: perü davant da zac16 1 rapidesa, aquesta darrera per
paruts d'empenta, on es necessita tractar-ee d'un ~uip compo5t pu
mes energta 1 rapidesa que no pas elements joves.
A pesar de tot, el Sabadell no va
Clcncia. Fernàndez no solament ha
fraca..~ll.t. smo que ha de rracnasnr aaber aprohtar el seu avantat¡e
numèric, toat vegaad que de l'cqu1p
d'
i
.
per 1orça, 1 sn0 e1 trnnscurs a.. ¡ nordeny tm.·en expu1.>ats Ortega 1
questa compet1c16 ens no aclarirà. Lacalle 1, a més. es lesionà Cllolln.
El Sabadell obtingué, doncs, una
Per. ~ant. crel;m del tot encertada la
decLSió de I ~ntrenador en aquest vlc~ria justa, però e.s mostrà· menys
AJ,,
I canvi tntrodmt en la davantera. 1 ràp1d que els seu.s advas:~.ris.
lLeus rengles destacaren Blanc a la
,
D'
aqu~ ...ta àava.ntera, Barceló I Pe- de.ensa, i Por•ab~lla millorà. la seva
,
drol formaren I o.Ja més compene- actuació en el transcurs dP.l ~ego·\
trada 1 perillosa. I els seguaxcn en temps: a ls. Unia mitjana Mot'à st~
merlts Vantolra, que en el partlt de pera e!s seus companys, 1 a la d!\diumenge toma a rormr una excel- vantera, el.s millors Gual 1 l'a!a
lent actuaCJó; Ralch 1 ~o;!\ també dreta.
Pel Don~"tia. la defensa resultA la
acompliren, encara. que el primer no
més compenetrada I la més efeCtiVa;
Obt1gués molt encertat. en les rerllfl· de la resta sols destacà Cholln a la
davantera: la Unia meduJar poc re·
s!.stent.
Als dos minuts de joc, Calvet, d'una
cnpcmada, marcà el primer gol; un
minut desprês, Lncalle obtenia l'em·
pat d'una fallada de Portabella.
Cinc m!nuts després, Cholln d'un
xut. fort 1 de lluny, marcaya el segon 1 darrer gol per als seus: als
c:ilvuit minuts Calvet, aprofitant un
baUbt•ll davant la porta defensada
per Rojo, marcà el gol de l'empat.
Als 26 minuts Gual, aprofitant una
sortida en fals de R.ojo, marcava el
tercer gol; al segon temps, 1 quan
m:1ncaven tres minuts per a acabar
l'encontre, el mate1x Gual obtema
el e¡uart 1 darrer gol.

I

A LES CORTS

Barcelona, 5 •• Oviedo, 2
maren Barceló 1 Pedrol. Respecte a
uiPS:
~ARCELONA: Iborra, Zabnlo, Are- r la subst1tumó d'aquest darrer, direm
aardina Berkessy Balmanya., I que gall'obe totnom la trobà encer·
Eac à
'
.,
o1 , Barcelo 1 tada. En canv1, pel que ta reterenvantolrà, RtJch,
¡>edl'Ol.
1 c1a a la prunera, un bon sector, per
oviEDO: Plorenza, Le.vlada, Pe- ¡ no dir la majoria, la jutjaven un bon
..., castro, Soladrero, Chu.s, Casuco, tros exposada 1 atrevida,
Hem considerat sempre Ferntmdez
IJ!tóll. r..augara. Herreri.ta l Emllln.
com un jugador intelllgent, amb un
~bit.rt: AJvarez.
gran domiru de pilota 1 una clara
• • •
.
j
'&16 d
e te:. ugades, però aL"tò no vol
mill« partit d e la temporada: v1

11

I

Esport? No, rasoltament, no. Això és una derivant. Això ts una pallassada de l'esport. Llàstlrna qu.t
l'esport pugui ésser representat com a pallassada
Mireu com r diverteix l'aristocràcia - aristocràcia? - barcelonana. Mireu ta lila d'aquest senyor
amb l'ombrella, passant la maroma - t'aristocràcia passa la maroma -. I la senyora, o senyoreta
a¡afant la «bombin, la cr.bomba• de la casa .lorbal Quina afila,, ventat? I mentre, pobres sense llll
a l'hospital, marea aanse llit han de parir- misèraa
L'aristocràcia - quina aristocràola7 - barcelonina, es diverteiX A profit do qult A profit doll hnpltalsf No; a profit de la seva egolatria
(Fotos Centelles 1 Pullt Furan>

FRONTO
Plaça

ALAI

TXIKI
Eonsucc'~

1

11

BOXA Al GRAr• PRICE
AVUI, DIMARTS, NIT
TOTS ELS DIES, TARDA I NIT, GRANS
PARTITS I QUINIELES AJV'J:.RICANES
PER SENYORETES RAQUETISTES
PROFESSIONALS

TAPIA•SAMPEDRO
(A 6 represes)

Oportunttat, precíst6: magntflclll un xut al vol do Vantoldr~. davant la defensa de ai'OYieuc» - t.. JbJeotlu de Segarra, recull el moment en què l'extrem dreta del •Barcelona remata el primer got del club
blau· crana
<Foto. Se¡arra>

ESPLUGAS·SUBIAS
(A 10 represes)

beus acl com podrlem reswntr l'en- dir que totes aquestes particularitats tades; de la llnia mitjana destacà en
TUNERO • BESNEUX
contre disputat el passat dmmenge l ael jugador urugua1à SlgUIU del tot pruner terme, Bnrama, que, juat
(A 10 repnses)
1 Les Con., entre ei Barcelona 1 efectives. 1 smó, sobradament ho amb I& parella detetlSlva, foren e¡i
hem comentat. encara que amb · m11lors homes del seu equip; els serOVledo.
MILOU PLADNER·C, FLIX
Un partJ.t que de per sl es presen- menys claredat en els nostres com!:n· gulJ'en amb tgualtat de ments Bal- ~
X, TORRES·ABRUCCIATI
tava en extrem tnteressant 1 dlspu- tariS antenors. Trobem 1 hem trobat manya 1 Berk.essy; en el Lercet de•
GENERAL: a pta.
ENTRADA
actuaformidable
la
destaca
tensiu
excessiva
una
tat 1 que, eL\ realitat, bo fou per sempre en Fernandez,
lentttud en les seves jugaGes, cosa. c•O de Zabalo que, tot 1 resscnttr·se
~ conceptea.
que en el partit de diumenge no acu- ¡ o una les1o a poc de començar l'e-nUu encontre Jugat sempre a ¡ran sa el seu subStiLUt l:larcelo; l'actuació contre, lormà, junt amb Areso, una
A Alacant
"Ie mura na, on s ·es t re11aren e n
equips co- d ·aquest. 61 no ta n espect acu 1ar 1 1 verita.,
qual ambdós
eu el
u-en 1 ~
Nova York, 16. - En els seus C()o <<Schmeling 1 Braddock, vi~L l'esde1 llur tecrucll
l'entuSiasme
l&fen
m tn t a ri s sobre e1 comoa t 0 zcuelun- vmgut nm b Pnu lJno Uzcudun, t'Stan
raavançades
lesda
oca.s10ns
1 1 nombroses
dos punts. VlStosa, fou, al menys, mes electiva.
amb e•·
_.,.
con
t
• ~aa d la
·d
d
..,
....
per tal de fer
LoUIS, els crttlcs de boxa dels grans pensant tn el moment que un I al·
J
•
van era
A més, h1 bavta l'mteres en veure mes encara s1 a aquesta rapi esa PI es I prec....... e
ht afe- ¡ tràna.
En un promedl de 33 per hora. Sala rot.atI us comcldeuceu a elogiar l.a va- ~ tre S_'ha~ran d.e sentnr enfrout de la
Per l'Ovledo destacà Soladrero en
vatenua I oporturuUtt,
la :.eva l'ex-&abadellenc,
gun demostrà
al el Barcelona podria reiYmdlcar-se que
arriba a la meta, guanyador del 1•lenUa I el cpundonon del oasc, en- w dlra electnca.»
a la davantera vàrem
els migs;
de la derrOl.& aotecta en l'amerwr que u permeté marcar dos gols.
na: s - l El ~un.11 q ue pooscctx un <iels criCampionat de la C E e de Sants ~ que ame~ que «1101
'
P'ernà.nder. bauro pogut sobreS$0r- . veure novament en Lar~IU1l el all!ornada a santander; quant. a aquest
de
rcpU[ats
de pugtlLSme
DJe ' tics
onru cnp
capa\e es en
'F0 to• , " ulg Farran)
· mol' an el transcu- del campt~
punt podem dlr que ho féu àmplla- tiJ'
1 .o llutta
que e··
~ol"'·aera mes
:o UU•·•.
marxaetriomlal
seva·a•urar
la '05
negre
'
G an nomb d' n
Alacant 16
.,...
.... lnsuo~.,.. I vanter centre interllaclonal
...
•"
1
.... n a' de~ ct!lcorür·:.t:
al cllmplona~ C1el mon.a •
r partJ.t reHèrcu' ' e! •dm"" 211 uel
que
na·. de Catalunya. on la maJor•o
llltllt.
el
... del•... tltwble, malgrat trobar-se davant clonat.s presencià
al
1 rin
u
d 1a
1
El cr.World lelegH!.m» fa reteren- cor rent a L'Havnua entro Joe Lours
,
, 11
un e 11\o us. e P clp tal ei)UIPS no han demostrat una gran Wl& defensa compenetrada I rl'llllela alS propers combats que Q1sputa- i U azLan[lga, el prune¡ uaura de
Girona
A
roll&, que Po felil creure en aquesL tectUca; l''emnnder. podna llull' uns teut; el secundaren amb encert elS ~~~: yo1. :~eret. els d Alacant
0
ra Joe LouiS I de.spres de donar per v<:nt:cr 1'1l¡>ldat'ncnt 1 ca~òrlca..
tesultat, era eJ dl! la modlftcac1o de 1 ~t en un encontre on l'adversari altres components de ia davlíontel1:\. P , . ¡ ls _ · .
~~~~~~~se~:;:P;~~~~cl;~r::;: f'arl ll.n t soore u setueut combat
re..ult.a ~teressant peren.:ontre
L
I
Pena.
trullar,
el
deiensm,
tercet
Del
per
1,
a!illgronal,
joc
a·un
val¡w
es
Ja ratlla davantera, on es subStitut
n Isrdoro oaztanaga, es reterelxeu . ~o Louis en el ~ual Lmdrt\ per ad.•
L'arbltrat.ge d'Aivarer., &ense tenU' que la davantera c.ata.ana ee va enl'als. Femànde3-Pagés per la que Cor- tant, senlblable al <l'ell. 1 amb ena Bradclock 1 Max Schmelmg 1 d 1ueu vcrsan Max ::>crum:lmg creu que
I fallades de ¡ran tmportànc1a, tln¡ué te~~~r~tli~~~~:c:.partlt mes amb
davant ta ~cspecuva upussiolment aqut.-s~ naunntt nus la
ambdos,
que seu
, - - -, . : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · , bastant que des1tju•
tnatx amb Joe Lmus IUlan etc quartll represa».
del
les mateuces caracterísUques que els
ELLECE
l, tv<almcuL. rctermt-sc: a l'lnelusenur-se com dos detmgut.s que esaltres de l'actual temporada. SeKU·
Girona. 16. - Ahir se celebrà un peren a te:~ ceHcs deli coudemuat~ a <liblo cu.:a:but Brllddock·.Toc Louis per
Al minut de començar el partit , retat er. la defensa, encert en la Li·
marca rovtedo et seu pnmer gol ma de liU¡s 1 f.illltat en la davan- rarLtt de futbol uresponent a la mort». Tambe diu aquest diari q¡.e !l.l ~1t.ol muuct~a1, ruu que no •tnurà
n1stonn p~r la rapki~a de la \'lCtòa un centre de lluny que Lborra 110 Itera, però abso:uta melici.cla en 1a Se~on& dlVlSlò de Lliga. entre
•
.
I na Cl(!l nctJrc
er blocar eu relllscar uan rematada preciSament el oontr&rt qwp wcal 1 el F. f!. Badalona.
vu
ceren senyoreta Ton·cs-Lo:;se, per 6-4. I Pur ll\ Sl:\11 part, el GIUiUly N c WSit
ana~a te1"1ie amb la ¡>Uota 'tmt del que allir féu gala la duant.era Equlys:
fa un t:omcnt.drl altament en~mmàSFarró. carttch. 6-1.
: . de l'Espanyol, que es mostrà tacll l G1rona: Prancà.s,
.
!1mm uts mes tard aconsegUhl
1 Senyoretes Rife-Carles vencereu tlc Pt:1• a l.'ll.llllnu uzcuaun p Lux que
M d
I empat
Vantulra, dc:.pres d'Wl uatlbuU da- en e1 tret. encara que el relultat no C~mpa, C!lSU 1lo. a ern, Lluc, Tru- senyo;etes M. L. BlASC.()o13Qter, per ruu leXLUallllen t: «.ParumÒ u :.w.uaWl
ha deowsLrat en el seu .:omoat 11mb
6-4, 62.
jil:o Cl~ra a.mon 1 Ferrer.
vant la porta· deteusuda per t"loren- U los tavo:-t.We.
Prtmera final cavallers: Maler- 1 Joe Lows molL mes valor del qua
Bada,¡ona: Na ves, Borras, Lladó,
raamb
ju.gat
!ou
temps
pnmer
El
auSIS
als
1
temp:;
5eiOn
el
En
..
za
PRIMERA DIVISIO
SEGONA OIVISIO
nuts. EscOlà va dester l'empat en p1ctesa, però s·a:rtoa al descans sen- ensua, .Ddanages, Sctuld.. Betan- Blanc venceren Suque-Boter. per 7-5, acmus~.arcu uavant rft!l neg1·e Kwg
hE~tll."t-TS
Lcwmsk.y, Mux bael' 1 Prnno t..arntl1 court. Cambra, Porgues, Serra 1 7-5 1 6-3.
executar un tree·luc.k contra rone- se cap "ol.
RESuo.TATS
Si!.vvl~ urtuP
S egona categona. Semifinal: !'ias- 1 rll.». 1 ~es eudMunt el mateix dUU'l
A la segona part, als 23 minuta, Torres.
' do, el qual va empatar novament ~r
DareelonA-Oviedo, 6-2.
Girona - Badalona, 5·0.
Al pnmer temPS el Glron& assoU sip-l:lertroh ven~rre:1 Al!wló-Soler, l dJU. e& <.'Or de Pawu1o es mes gran
•r mitjà da Lauga.ra. en rematar, un aconsegw l'Hèrcules el pnmu dels
Madnd - R!l.cmg, 2-4.
I. un· JuprLe•, 6-1.
11
que un tllstec de Si.s dòlars».
seus .:oL>. Or. tret de Tatono e.1 va dos gol:>, obra de r¿·rujlllo 1 Ramon, CabOt, per b-7, ti-4 1 6-4.
1
·
Segona categona Pmal· MasslpOsuuna · l:ievllla, 6 - 3.
B!l.l'aca.ldu · Arenes. 1·2.
xut a autJII. a çana, una passada dd.s
• •
I
per
Castell~Ros,
venceren
Bertroh
vtctòla
Onsoltdà
'
(.
tt>~
sec-In
al
I
penal
El
ma.
La
a.mb
Pérez
a~urar
mitjos.
Atll. àe llLibao ·València, 3-2.
Sabadell!- Dono3tla, 4-2.
Ala vint-i-vult minuts. centra Van- corresponent el llanÇà Morera 1 d r1a a.mb trC~o go;,s mel>, marcata per e-1 1 : -6.
BeLIS· ALb. de Madrid, 3-0.
~LAIIi-'>li"lt•"\iiO
L'Havanu, 16. - J.S.idoro Gazta.Fmal dames. prunera cate¡ona.:
Trujlllo. Ferrer I Lluc.
tolrà 1 pass». amb el cap a Barceló, cwr arriba a la xarxa.
H~rcules • Espanyol, Z-1.
6 6 o o 21 O 12
Arenes
seuyoreta Mnter-sen.}·ora Kmg ven- í1aga va I!CiUU' per radio les tnci·
Dotze IJllm.ts mes tard. l'equip ca- ¡ Ca.ott-rlenes aru1trà. bé.
aprofita aques~ per a mar·
oosa que
»
6
14
1
1
4
es
Girona
.; LAòiU ~I l-101.. I 0
ceren • senyoretes 'l'orraJ-Losse, per deuc1es del matx Uzcuaun·LoulS, acar el tercer gol; deu mmuts, des- ta:à aconseg I empatar. El seu gol
6 a 1 2 10 8 7
Sabadell
At. de Bl!ba.C) 8 4 1 1 20 9 9
prèS 1 en una Jueada semblant.. el marcà .d(.s<' ttesprés d'una lnter- Campionats de Catalunya 6-4P;u!;~~ cat-or'a Sl!mlftnnl mix :_~nyat de d1versos pelotaris na6 a O 3 9 10 6
Baracaldo
•
.
6 4 o 2 16 10 8
~.. .
Barcelona.
ansegueuc novament a arce16 un nada. per11loslss1ma.
6 1 2 3 11 13 4
D.mòstaa
J.merrtJiaL pels perloal.stes Gaztatos : ~ .myoreta M. L. Blasco-Boter
de Tenis
,
t
ac
e 4 o 2 17 » 8 Irun
.Ma<tnct
6 2 O 4 10 11 4
venceren senyoret& Torras-Juaruco, • i'laga nll dit que cons1dera Íeru.r al•
FldnalimdenL a 1s v mlnuts, I Hèrcunitre gol; 1, finalment, quan manG 4 o 2 14 u a
R. &wt.a.ader
I gunts pmbllblliLats de vèncer
per 6-3 I 6-1.
~
6 1 1 4 8 18 3
Jup1t.er
C".:t.\~11 .xx:s mmuu. per a acabar 1e.~ ec i el part1t lt1 :;eu favor amb
f 3 1 2 12 14 7
Detll
per
6 1 1 4 8 17 3
Badalona
l''lnlli nuxta: senyoreta Rlfe-Oarlcs k u. Joe LouUi.
aprofita unt. re- un nou ¡ol. obtlugut per Blàzqucz
Escolà,
l'encontre,
6 a o 3 10 13 6
&paJ11Ql
El se.uSIIclUual resultat del matx
venceren l'd. L. Blasco-Boter, per
n1scacta de Pena IIVança sol cap en rematar un serve1 d'ApartClo.
6 2 :1 2 19 16 6
Ovledo
SEGONA DIVISIO
de1 uan.teu na uu¡ut ¡ran reSSò en
tH 1 6-2.
Arbitrà, mo~t malament, el senyor
a gol 1 aconsegu;1x d·un fort tret
6 a O 3 b 13 6
Osasuna
oil:.atlJLT,.JS
la pn:msa de L'ha~ana un uu:udun
11
e¡ut: r'JOl~~ 11~,:a nu poL deturar el' Ba.aguer.
6 3 o 3 15 13 ~
Hereu~
Tllo•-tv- • UKUP
enveJaOle popularitat.
¡audei.X
En els locals destacaren: P~res.
'
darrer punt per als seus.
6 2 o 4 13 16 4
Valeucaa
Ja s-nan començat tl 1o..,.u.lll' pl'C>
Xereç- Mlrandllla, 2·0,
Diumenge tingueren lloc a les pJ.s.
?.tac1à, Rosaler·c 1 Aparició. t ea
6 1 1 4 8 19 a
Sevtlla
Malacitano - Elx, 4-1.
nòstlca sobre el combat Gaztañabal'Es,.>linyol: Martorell. Prat.. Manolln tes del Pomp~a els ~ums enCOll·
Lows, QUt: es cuspuuu-a a la ca¡>~tal
tres dels campionats ae Catalunya,
1 Bosc.
A&.. do Ma.clrtel 6 1 O 5 5 17 2
LlevanL- Glmnastlc, 2-1.
<le Cuba, el dia 29 d'aquest mes.
equips
Prtmert
Tm¡ueren
ce.ebri.nt..
verut:n
es
que
E W"" ,
Múrcia- R. de Granada, 2-1.
lloc ta h.nal.s delS dOOies en les diq •--;- ·
1
SEGONA DIVISIO
\~~AD.: I r • t. .. viL
Els cnucs locals, en 111 seva majo1.
..
c
P.
Terrassa
1
c.,
F.
Junlor
ate<.
primera
En
Hercu.es: Pérez, Orrlols, Macià, versea calegOrleS.
6 4 2 O 10 4 10
Xereç
Po.o H. c .. :l - lntreplds Club. 1. ria. creuen que LoliLS «te les probaMug:ca, Rosalenc, Sa!l\S. Mend1zab11.l 1¡ orla homes veuce La parella MBier
He.&U•TAlS
8 4 O 2 12 7 8
Murera
A. Comtal Sabadeli lf. del pri- bllitaLS mes tii"'UlS de vencer per lc.
Tatono, Bluquez, Morer!\ 1 Aapa:i· j .btanc, amiJclóa JUgadors ja rele\s
o.», pero cons1àuren que •U11z~a
de lt:S testons que elS havien obllgat mer),
PRlME:H GlWP
cio.
6 3 1 2 18 10 7
Llevant
lA MARCA OE fAMA MUNDIAl
es avui dia, pel seu tomuàao!e cop.
Classificació
Espanyol: Martorell, fardo, Péret, ~ aostemr-se en el «Single», I &I no
6 222 6 6 6
Gunnastic
Un16 5portln~- Celta, 2-3.
SENS COMPET~NCIA
6 3 O 3 10 10 8
MataciLl\llO
Espada. Solé Lecuonh, Prat, Costa, cemostraren una grau lorma. OI'!Wt Termssa P. C. ti t 1 1 12 J 15 ~t dt~:~~¡¡~~~ perillosos qu•
Sporting u. - lJ. Corunya, 2-2.
! N 0 U RA C I Ó I. E C O N 0 M I A nonet Manolln 1 Hoac.
" "• 2 1 lS 'l 14 1
6 2 1 a 6 14 5
lUx
a, vJc t:n~renument, saneren tanma- Jwtlor P. c.
NaCional-~. Avllesluo, 6-0.
v
teiX lmpo::ar-se IUllb Uilll rt:•a•u t~
•
•••
6 123 6 8 4
R . Granada
VallactoUJ.- .Sara¡¡us:>a, 1-1.
ESTACIÓ DE SERVEI,
5 4 O 1 19 • 6 13
facilitat a les parelles que eb toren Po.lo B. C.
G 1 O 5 7 16 2
Mlrandllla
I
11
8
7
a
1
2
6
Club
IntrèpidS
o¡¡usades.u
'-'-A~~,f.lllt..IU
GARATGE ELECTRIC
Nova Yorlt, 16. - Els que es tro8 2 2 ll t 7 11
1:.1 dl¡:ne d'assenyalar la vlctOrla A l,'omtal
Moiò, 6 i 8
a 3 2 1 18 13 8 Copa Lliga de Catalunya
S. Gljan
dels «JUu;orSll M.ass1p-.Bartrol1 en la Sabauelt H. c. li 1 1 3 0 8 8 baven prop de Max l::k:bmelln¡ duRESULTATS
ranL el combat Uzcuc1un·LoU1S asse8 2 li 1 11 5 7
~taOii&
unal úe se¡ona categona. Tant per SllnUclluenc
6 0 1 & 1 26 7 ¡un:n
que l'l.lenlll.ny. volent. llplilen•
6:il2:&ul47
Sa.n~ Andreu, :A: ::!ants, O.
1aclul?.cló rcspecuva en el usm¡lu.
la
de
1'on:te
quart
un
a
Dema,
tar tranqu1H1tat, delatava la ~eva &i 2 2 :1 12 15 6
Vllll:l.c1oUcl
a
dobtc.
el
en
resultats
com ~ 1.8
Europa. a : Calella, 1.
represes
deu
en
combats
grans
4
0 · Coruny•
moetO en veure Ica quaUtata destruoti~on.s e.¡llips
quc·sts -dos JUgadors han demostrat
8 2 3 2 8 11 6
Vic ti; Martmenc. O.
l:ltrèpids C1Ub, 2 - Penya A¡fa, O. torca del seu proltllll ad\'ersan.
que possce1x.u una classe umegaPINJJ;DO-LAH.EtlNAGA
t 3 0 3 16 l1 ti
t aclOUJ,
Sa.ntbol&. •: Manre:.a, 'P'ENOY 11-ABRUCClATI
odl.'>
r;c;
Terrassa l''. c .. 6 - A. Comtal, O.
ble 1 que avul dia, ja consolidades
6 2 O 4 9 2:.1 4
Avilès
Grllnollers, 2: TelT!lhSA, 2.
saber1
volgutLou1a
tes hao SObre
Classlflcació
LOZAl'10-5ILT
les figures de Castella 1 Carles, són
d'sctuneUUi
l'opmiópert
Horta, 4; Gracia, 2.
G 3 O ' 16 18 t
Vtgo
les esperances méS S!iilHicades del lnt~plds Club 4 t O O '7 1 12 l l'ex-e&mp1o cte! mon na dlt'
ARA
GNASI
I
Irún. 16. - A I'Estad1 Oal s'ho.
4 3 1 O 23 2
Polo a c.
nostre moment ten.l5uc.
lJel¡pres d'naver·lo vist en acció
A continullctó donem els resul· Terra:;sa P. c. :; :a 2 1 11 4 11
celebrat el partit de Ut¡a entre l'Irun
TINO ROLANDO
a 1 1 1 6 t 1 davant d'un nomc tan re:»stent com
tat.i dels encontres celebra~ eJ. diu- 1J~am.r P'. c.
! al Juplter de Barce!ouL
e•
pelet
'l'50
General:
J A. c. Terra&'la 3 1 0 2 a 4 5 1Paulmo, em t.robo complet.amcrú
menge.
Els equipi s'llan arren¡lerat de la
NOTA: Resteu anuHata per a
tranqull t lllll'mo que t1nc ¡ra.ns es-M'ller-Bianc vencen suquO-Boter, sabadell H e
Drulllera segdent:
• • 4 0 1 3 0 12 5 p&aued de vèncer·lo quan llUiti
..
Irun: Ea'Uia. Ar!a.c, MnnciSldor. L1· aqt:esta vetllada tots els paaslS d 'O- per 7-ó, 7-5. &-3.
3 1 O 2 1 7 5 amo eu el JUny proper.•
.-.~ny .r~1ou t\:uuer-6elll'ota King, veo- A Comtal
nazasoro, QueJereta, Qulroga. Fan- limpla Ring t OUmp!a Clru.
r.crorma P. o. • o o 4 2 18 t &Ls crtuca de premsa relDJU'Quen
jua) C&jo, ClUp1a, Sànrhez 1 Arana.
Jüp¡ter: Toledana. Daniel, Jbà11ez.
que o.questea d.eclarac1ons es cont.raMAHTI II"OFF
ALt HAN
"
Tercers equipa
Font, Soler. Pere1ro, D.e¡:o, RernànQlUCll ooeruunent amo les que leu
...ntp......-_.
çOntra
..:amp10 rua
Polo a. C~ 2 - 1Dtrep1da Club, O.
dez. Amare~. Ponugues, Terradelles.
Scnmelln¡ abilns deJ. matx, quan dl·
101 qulloe
t9 quUul
O ença del pruner moment. el doTerrassa P. C. • Polo tf. del Polo). sue: die UUitaL tres vegades amb
liUIU ae l'uun rou abSolut, 1 s'IU\poPautmo I nsscguro que Joc Lows no
Jun1or, O - P. J. C. Terrassa, 1.
HUMBER • ARPI NO
C~IAhLtE MANUK
sa al Juplter en totes Ics moclahtnts
el pode& vencer mM que per punl.sJ
S:mtlelluenc, 1 - Juniar P. c .. 2.
t;rack Italià
lial up 10 a rrntnl
contra
!oren
par'de joc. Durant Ja segona
Cla&slflcació
114 QUIIIn
expu!sat.a del cnmp de joc. per agres• quuoe
us ofereix aquesta 2ran oportunitat la easa VERMOUïH
dlr-se, Clupia 1 el ~ dreta català.
CO.. Te kAROL. NOW INA
, ,LFREU .~QC H
ELs golS a11 l'lnln foren m.arca~.a:
MARTINI ROSSI. SoHiciteu un prospecte del aeu impor·
tres per Chtp:a, L1na7.asoro, Sàncne7.
As ~Kolonea
c~~....... \1 a lwuaoy
contra
Arana 1 Qu~. El del Jú;IIlter el
tant CONCURS DE PRONOSllCS DE FUTBOL combi·
. , QY.tl05
IHI QUUOI
Junior P. C. (Al 6 1 1 3 S 4 I •aoü c10l1UIJ'I, tl&b1UICIUD.i IUJillbla•
¡
va marcar Portuguès.
amb els seu.s BOTE lLINS TAP ROl C. dotat de 100
nat.
Junlor P. C. (Sl 4 1 1 2 I 5 'f dea v.lt cowott dca du R f>teS. G1tratDe l'lruD. c!s mWora Mauclsldor,
L!nazasoro. QuU'Oga l Chlpia. Del
«ÜKAN t'KI\it.»
6 o 2 3 o 7 7 Gta U'.clt~Ullla. l.a.rrer Nt.ra. Dona
lutrt>p1d.i Club
valuosos premi~>
Juplte:. Amares.
Polo B. c. tBI 4 o 1 3 o 2 4 con curn so. rram 26 fel 7811.2
Arbitra Stetmoorn.

Louis, Uzcudun, Gaztañaga
'i la Premsa amertcana
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EL, CINEMA
•

()OL I S E U M
Una comèdia
musical
que no a' assembla
a cap altra
TRIOMF DEFINITIU
DE LA IRONIA
D'ALFRED SAVOIR
ES UN FILM
PARAMOUN T

Un jove director cinematogràfic espanyol:
Josep Lluís Saenz de Heredia,
en la intimitat

on moment del partit de basquet, celebrat a Les Corts, entre els equips
del • Barcelona» 1 «Espanyol))

<Foto. Segarra)

El Campionat d'Espanya de Cross-Cicle Pedestre
Gran Premi Capitoi-Bccazas

El director de eLa. hija de Juan
81móm>, 't>roducció espanyola que s'acaba de filmar als estudis Roptence
dt! Madrid, és tan jove, que sembla qu& alterna. les aules d'Una. Universitat amb les naUs on s'lmprcselonen les pellicules sonores. Alxl
ho na dit el reporter Santiago Aguilar en una recent informació publicada a «Cinegramas».
Josep !Juia Sè.enz de Heredia, no
obstant, mostra un equilibri cultural Impropi de la seva extremada joventut. Cal sorprendre'! en la seva.
lntimitat per a. jutjar-lo.
S'aixeca gairebé amb el sol; fa
gimnàstica, estudia quatre o cinc ho.
res, llegeix durant totes les estones

Cañardo, Figueras, Vicenç Cebrian, Oscar Rovira i Serra, els primers inscrits
Una Copa de Penya Rhin per a equips de Club
I una altra de «El Mundo Deportivo» per a
equips de marques de cicles

--

mures, d'ocupadó a ocupació, febnJ,
ment, però assimilant a meravella
quant llegeix... A m~s, no dcsconell
la part pràctica de la professió qre
h n escolllt, puix q11e ha tingut IX'lo
sió de desenvolupar 11'.'! seves tr ~
ri~ a Espanya. I fora d'E~panya.
Aquest home Jove, cult, estudl(d,
modern, d'agudP sensibUitat, acaba
de dirigir «La llija de Jnan SimónJ,
per a FUmófono. Aviat el públic po.
drl\ npreclar f\1 la bona reputac.i6
dc què gaudeix Josep Lluís Sàe111
d!l Heredia entl'~ l'element pro!~
slonnl del cinema, és justificada 1
si en ell hi ha el director que r&
qncreix l'apogcn rl,. 1:¡ Imx!uccló PS>
panyola.

Per al campionat d'Espanya de
Canyardo i Figueres (aquest da.rcross-cicle pedestre que organitza «Et rer lliure dels seus compromisos mi·
Mundo Deportivo» i quP. tindrà lloc limrs1 s'entrenen diàriament sobre
el dia 5 del vinent mes de gener el circuit, per tal de rebaixar greix,
e'han rebut les primeres inscripcions, 1 segons sembla, confien a obt.e"l!r
1 la m1llor o bé una de les millors
les quals són:
1. Reservat a. l'actual campió, Fer- classificacions.
mi Apalategu!.
Vicenç Cebrian Ferrer sota les or2. Marlan Canyardo, del F. C. dreJ dd seu preparador, Rafael MuBarcelona, vrlme. a categoria pr()- rall e¡,tl\ sotmès a una severa prepatesslOnal Cicle Orbeu.
ració i entrenament, espera - c-eANGELILLO
3. Isidre Figueres, de l'A. C. Mont- gon-s ells mateix ens dia - destacu
protagonista de la magnifica produccut «La hlja de Juan Slnlón», de Fllmófono
juïc. prlmem categoria
en
aquesta
cursa
com
va
aconsegmr4. EmUi Serra de Tarragona, ter- 1 ho en les darreres ric 24 bores. ceeera Mtegoria. .
jlebrade." a Reus ~ ;alma de Mallor'!a. ha estat per un resultat semblant, ven de la defensa, fou degut sola.5. Vlccn{' CebnaJ, Ferrer, primeWARNER BROS.
.
. .
: n'han tingut prou per a adjudicar- I ment al fet que remarquem més
ra categoria. U. _E Sants.
j Pe1 tRI d estmmiRl la lluita entre 5 ~ els pums 1 coHocar-sc n segon uoc rummt.
FIRST
NATIONAL
6. Oscar Rov~r_a. primera categ:· , els corredors nfUiats a clubs l mal'· d~ la classillcacló. a un punt de 1 L'equip de l'Aeronautlca va IU'f()rla. A. C. Montjmc. Ex-campió d EJ- que.s dc ~!eles. al reglament s'esta- Qistàncla del primer classificat.
donir el seu conjunt 1 en aquest parpanya m!lltar.
1 bleixen tlivE>rses copes. Il. part de la
El Juruors s'adjudicà. eiS dos punts tit el veiérem torça millorat des de
La llista comença magnl.flcament 1 que donen l'Empresa Capitol _I 'a en litigi en el partit amb flluro. la primera jornada del (.,amplonat,
respon a la importància de la curs.'\, Warne_r Bross dest~tl!lda , al pruner Ja rema'K'arem ten1 ps enrera que ja que tenen jugades remarcables
ensems que a l'inte.rès que ha desvet- classifiCat.. Penya Rmn, I entitat ca- ! l'equip dc L'H<..spltalet,
amb les se- que en els presenten com uns adllat. Ve~eu com_ c.s asos Canyardo, t.al!~a .an11lladora 't~ .l ~s grans ma- l ves actuaciOns vol demostrar que ha versa.ris dignes de tenir en compte.
b producció de
Figueres i Cebnnn volCi' ésser dels nif :;tac!ons automo. ilistlques a Bt;\r- millorat 1 que h! tlll «ganes» de sn- , La sorpre¡¡a de la jornada anà a.
MAX REINRARDT
primers a la llista, pot$e~ amb Ja celona. ~fereix la copa que serà ~~u- peral·-se A nosaltres, que no som càrrec de I'OIImpic, que vencé a la
confiança que també en 1 es~eclali- rad.,a, a 1equip dc tres corredors d ~n comarcals, I que tem aquest aclari- U. c . Joves. Amb a.que.sta victòria
tat del cross-cicle pedestre bnllaran m~~n:JX club que millor es, cla_ssJ 1- ment no perquè ho considerem un 1l'Oiimpic a llançat el cnt d'alerta
eom acostamen en les altres curses. qu . per suma de tC':Ups «~I M.mdo de!ecw 0 un mal, sinó que per o. avisant els del seu grup que no va~xl mateix, .vegeu la Inscripció . de DE>portlvo» per la seva banda, o!ere~x evitar suspicàcies, ens plauen aques- gin refiats, I que està disposat li
1 ex-carnp!ó dEspanya Oscar Rovlm, la. copr. que serà ntlrgada a 1 equ.p tet; reacc!WlS 1 milloraments, sola- vendre cares les victòries que J1
el qual reapareixerà després de mes de tres corredvrs d una mateixa m!lr- ment demanem que cominuin i prenguin els d<>s punts.
d'un any d'inactlvlta~. Representa:1t. ca de cicles que millodr eternsclass1f1- , que s'ajustm tothora dintre les
A l'elevarió artisttca
la superaObri\ <lfl WILLIAM ~r.t:Aal
8
les categories inferiors, Emili Serra, qul tnmb6 per ~~ e
ps.
més estrlct~-s normes esportives. Fl
Resultats , equt'p ¡' àrbt'tres
Músic:~ de FELIX MENDELSSOBN
tamtx'l vol ésser dels primers a !nsJunltJrs ha let els mèrits suflclen~s
c!ó de classe en el cinema nacwna.I,
Sol~ml'nt per a un nombre llmltat •
eriure's, potser confiant en el •et
lA inS<'ripc!ó segu:Jix oberta a les 1 s'ha guanyat a pols el seu Ingrés
Sele~:e10ns capltollo aportà «So" An4,Ue aquesta determ..!nacló J1 vnldn\ oflcmes de «El Mundo Deportlvo», a la Primera categoria 1 ara vol dePRI MERA CATEGORIA
géllca». Ona l)elilcula. Ona veritable
LES LOCALITATS PODEN RESEBV!Ao
\1D avanç en la cless1t!cae1ó.
Diputació, 338.
SE DES D'ARA
mostrar que no es immerf'scut el seu
Barcelona, 23 : Farré 2, CarbOnell, pcllcUla de t>vn arg-.unent. Impecable
~_ • . - '!"'! '!!!E !ka
• ..,.. a~és a la categona màJuma, I a IXi VilA 4, Hernàndez 7 1 Ton1as 10.
de reaUtzació tecruca. Ona reaiJ.tat
Nota. • AqU\!St film no ~~en\ projeCtat :
vc1e.m que a Ja quarta jornada està
1';1\p altre l()('a} de .Barcelona o 1a ~
Espanyol, 29: Gagó 5, Brotons 3, 1 emre tot el que aleshores no era més
empatat a cinc punts per al tercer Lópe.z; 9 Coll 8 Bl!llnrt 3 1 Fo.rré 2.
provincia tina a eetemnre lle 1ui
.,.
' lloc amb el Pntrie 1 el Barcelona . ..
V1Mnt,
Arbitre: vuaita.
que prometences. Resta.,¡ cam1 obert 1 Sess1o contínua de 4 a 12'30
I ment,
La Unió Manresana perdé novaa noves
I gransSeleccions
realitzacions.
1 éS ~ -------------1 aques~a vegada davant dels
Laiet-à., 18: MarUncz, Prieto 6, ara
novament
Capitol!o
campions després ct'bslver acabat el Muscat ~. ~túnez 1 Llebot 6.
j la oroctuct-ora que op;.~sa a la producprimer temps del partit, amb qua.- 1 rnt-endenc1a, 25 : Martlncz 4, Pu- cló estrangera, a J.a millor producció
1 tre Ptmts d'nvantatge per al:> man- jol, Estop 8, Catarineu 4 i V!laldac 9. estrangera una altra obra una altra.
Dijous, nit, solemnitat artísticl
. ~sans en el marcador. i que per
Arbitre: Cabedo.
'
'
1 contrast, Al segon tem~s solament
.
peHirula: «El secrrto de Ana Mlu1a)),
marcaren 110 punt. Es d esperar una
Juniors, 27. P. VIdal, Berbis 2, Ro.
Molts dels valors int~rpretatius de
' reacció dels manresans, en cas con- don 8, Sanahuja lS 1 Bennc 2.
.
él
. .
I trari es veuran abocats novament, , lluro, 21: Baró 4, Montascll 1, Cor- 1 «Sm Ang lea!> flgu1en en aquesta
en fiuir el campionat, a una altra don 5, López 2 i XivUlé o.
nova producclo. Valors po.>lits aru des·
promoció.
• Arbitre: Domingo.
prés d'una experièt.cla. eficaç. Gest
El Pat.rlt: E>n nque¡,t partit féu
brea. Expressivitat Immensa, Anulla1 una actu~cló gril;a 1 s! arribà a re- 1 M~nresana, 19: Adnletlln, Garcia, ció mdlvidual per a un JOC dc conmuntar 1 avnnta~gc que cL'> manre- Siuro 4,_ Solé 11 i Vila 4.
jant SincP.ritat espontaneïtat prcsans els portaven, ho ,., .. ~..,
'·
Patne, 22: Borrell, Maunler 3,
·ió
,: l' rtl
•n• d
ca.ment al fet que al segon temps Henry 7, Arnaud 4 i Miteheli a.
cts. · Desapare...x a s 1.3 per .,... e
pogueren lmposn.l·-:;e 1
--~-:. _.
Arllitre. Codina.
donru pas al personatge de l'obra,
les :;¡;ves jugades. Som dels que 110
per a la seva lliPre I nrtural d~imcreuen en la baix:\ forma dels acSEGONA CATEGORIA
boltura.
tuals campions. La causa de la mina secret.o de Alla MPrla>,, quan ja
gn>..des..'\ de Ics seves actuacions .:s
Primer grup
ccaslonal 1 cal cercar-la en e1 que
el cinema n~cion:1l l.a arribat a un
represPnta. per a a.quest eqnlp l'ub- Olfmpic- U. C. Joves
20-ld nivell força nprec i'lh!e, nrriba. Cll plo.
sència de Font., la qual cosa m()- Juventus- Aeronàutica
38-21
tiva que l'elx do l'equip es trobi Calella.- Atlètic
31-18 de suj.>Crn<:ió dctinltiva, Cllfull de
completament nbandonat, 1 en mul- •
frt>scor, àgil i sorprenent varietat., el
tiples ocasions la defensa amb tot l I
Segon grup
traçat del seu captivador argument.
la. seva vàlua, es veu Impotent per
El descabdellamenu és portat nmb
2
2
a ~onterur els davanters contraris Ripollet- C. C. Ho~pitalt>t
6- 6 naturalitat, esponUin!Rment, sense
pel perill que representa el buit del C. E.. E.- Unió Socml
l4- 8 esforços inútils d~ s1tunr16. Hom dl·
mig. Ens diuen que el dltunenge vi- Mart.menc- Ateneu
14-12
nent reapareix l<'ont; d'esser
ria ..¡ue és tm tet rea1. verldic quo
creiem que el conjunt de l'equip
Classificacions
esdl'vé davant els .:~os~res ulls ' qae,
mUiorarà 1 donarà tot el seu renen presenèlar-lo LO ens podem sentir
Moment d'emooló davant la porteria de tci'Ovledo:1. r n uto4 escomesa
diment.
1
PRIMERA CATE GORIA
ind1terents. .!<ful seus herois. els perl'equip del • Barcelonan
sonatges de m trama, tan prlmor()(Foto. Segaria}
• • •
Intendència
4 3 O 1 107 79 7 snwtnt concebut;,, compenetren tant
-""'!"'!'~----!!!!'!'!!111111'"'!!'--~~~!!!!!~"!!!!"!ll!~!'!"'!!"---....!!..!!!~_!1~-!"!.!!.!!._!!_~
Espanyol
4 3 1 O 106 75 6 en nosaltres, que llurs nlegriec; llurs
=
Als dos grups de la oegona Ca- Ba.ceJOna
4 li l 1 9:> 88 fl wnargor:; 1 l!•JN Ol!n~~: '!6n les nosria a repetir el que ja s'ha dit du- tegoria, els partits tenen les ma.- Patrie
4 2 1 1 113 105 • t
rant les quatre ¡ornades que porten teixes caractcrlstlquea 'que a la c.a- Juniors
4 li 1 1 109 93
res...
•
d~ Campionat,
no és aquesta la f.e'Joria superior.
Duro
4 2 2 o 5-l 68 t
B.cu-vos no el ~eret dc l'èxlt d'anostra lnte•lCió. Per nu It'y<:•u <A>.l- 1 Al primer grup, el Juventus na Laietà
4 O 4 O 78 113 O quc!:!.a gran producció com bo fou
ceptes, passarem per alt aquesta quedat destacat al primer lloc, en Manresana
4 O 4 O 67 108 o de «Sor Angélica» · obtenll Ja sensaqUestló t direm només que esperem vèncer l'Olimpk: a la U. C. Joves.
cló perfecta, vibrant, q.:e els essers
que trobaran la forma que els perL'eqUip del Juventus acusà una
SEGONA CATEGORIA
-"defensar-se millor que fins ara vegada més, manca d'entrenament,
quP. es mouen al lleu,.: ""n personntlnte,ldència al cap de la met!
no bo nan fet.
1 això repercuteix en el rendiment
ge." de carn 1 o:;sos, que vtueu un
classificació ·Espanyol Es cert que els equips no sem· de l'equtp, que no tenint el fons nePrimer grup
dranaa humanissim, un de tants dras'aguanten en un [llateix pla, cessar!. no podran aguantar el dia • Jovent
~
mos da•l> qnnls •n prMl~<:R éll la
guanva a Les Corts, i el Pa- Pftl
3
0
1
125
71
7
pera baixar tant de forma en la dl- que es trobin davant w1 ndversari U e dus J
.,
vida
feréncla
1
1
de
107
quatre
mesos,
és
molt
que
tot.
ho
4
tu
a
la
rapidesa
I
ds
·
('
ovt·
•
77
;,
trie a ~~at.resa - A la sego- malgrat tenir en compte el millo. lmpnsl quarnnt.n minuts ràpids de Cal~
4 2 O 2 87 97 4
Lmo. Yegros, Jl.an dl:! Landa .Rana Categoria 1 el JUVentUS rnment que s'hagi produit en el$ 1joc. I a més, l.!n e! partit dc diU· Aeronautlrn
4 li 2 O 91 lao ~ mo!l de Sentmenat, Fina Conesa t
altres equips i que Indubtablement menge hi bagué l'actuació Cl\1lple- O:impic
4 1 2 1 89 87 \ aquest prodigi d'inteH!~~ncln inter/a al cap del seu grup conjunt
"s un dels factors que pesen en el tament desencertnda de la defensa, Atli't!c
.. o 1 3 83 120 1 prrt~tlvn com és cChisp!ta», nques~
dc lea act.o¡aclons del Cam- que tin~ué un primer temps !amen-~
Eu la jvnlnd,¡l do dilllll<:r !>e es d es- pionat.
table; durant el al"gon tf'mps amb!;egon grup
simpàtic nen precoç, descobriment
·acn la virt~\ña obtinguda per l'e·
El Barcelona, davant do l'F.s¡Y.\- dós defenses actuaren millor, però
me.:n\"ellós d'aqut'St fUm són els pr(),nip Jnttntlêl~Cla oobre ets sub-<:am- nyol, oo bn PQiU: rt;'llO\'IU' la gesta no arrib;.ren a donar la Unprí..'5SIÓ Martinenc
-l 3 O 1 60 ï6 6 tagtmlstf!s d'aquesta producció cEl
Jions, la qu!ll Illl mlgnt al cinc ml- d~ l'ans pnssat 1 ha hago..lt dc cc- ' de scgu.retnt que donaren en el par· · Ateneu
4 3 O 1 72 53 6 secreto de Ana Mo.rln», qu~: correrà
.tar el coHoç;.c -Qe, i llt~tut fins ara, dll davant el major encert dels seus ti~ que disputareu amb la U. O. Hospitalet
4 2 1 1 llll 83 5
1 pnme1 lli)C dc la classificació.
contraris, que en aquest partit han Jo~·cs, el mig i els da\'Mt<;rs ac-~ Ripollet
4 1 1 2 93 80 3 pels Uenços nacionaL<; en trtomf p<:r eom
~.nnlltznr la tnsca dels sub-cam- tingut ocasió d& treure'& la prime- tuaren 1~1\l que en llUis anteriors c . E. i E.
4 1 o 3 45 78 2 a glòria. d~ l't'dltnrn Seleccions Ca-l ·--.:..::::;...:;;.;;;;..::;:..;;:~;:;;;;;;.;~~-~~=;
101
.., ~>1 l):tr:tit d 'ahir. ens porta.- m e;,plna do l'any (lRSSSt l sl bé oo actuacions, I sl aemblè. q~e destaca· Un~ó Social
4 1 O 3 59 75 2 pltol!o
:
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El diari de la nit·: UL'I'I.MA . DOBA
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la humanitat

17 DE DESEMBRE DEL 1831

Les Arts

......
S'IIPaOPI

*

GALERIES D'ART CATA•
LO NIA
,questes Galeries(. situades ala
t:l de Ja popular .LJllbreria. Ca~~e.. té lloc la «< Exposició Col-

ia!ò;u

~\'Ilo

d'Artistes Novells», la qual

aquests dies és molt vlsita~urst aquesta exposició de les ac-

ACADI111lAAM~lUCANA

~uts delS nostres joves artistes,
...-:: veure-hi els esforços d'aiod~ art.J.stes novells, que ban d 'és-flt'S.:15 que propagaran la culta pin,r e artfstfca d'un demà. no molt
ja¡rtyà. ReStarà. Oberta fins el dia.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles·
36, SOQUERIA, 38
ADAM l RAGLAN
(patentada>
Gèneres de punt; mitges F ERRO
(de garantia)

d' Automobilisme
Consell de Cent, 324

Preus baratíssims

(jnt P. de Gràcia.). T. 20961

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

Jrd·aquest mes.
LA EXPOSICIO PICASSO
A la ~nauguractó de l'Exl>osicló PiCI3So seran invitats excfuslvament
sOCIS d'cAdlam. La c.Sala Esteel& (casP,~ 21), repartirà Invitacions
~ als sUJ primers dies.

MERCAT D'OCASIONS

87 Ptes.

SYRA
taoló, ~u. Telilton 18710 • Art 1
~entacl6 • ObJectes per a presenti
1
(Pinturea
ALEDAT MARTINEZ
aquarel:les}, tins el dJa. ~7.

¡

COMPRA ~ VENDA • CANVI

TITOLS DE TOTES
CLASSES

Dl: MOBLES, PIANOS, RADIOS, OAIXES
OABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DB:
em, MALETES, DISCOS, etc.

Traspassos, Altes , Baixes d'Au·
toa l Patent Nacional. Canvl.l
de carnets, documents, etc. ~.,c.

LA PINACOTECA
,.uelJ de Cracia, 34 • Man;a I Crafltl • fXposic i6. d. MOMBRU (Pin·
tural. tiJa el 27 de desembre.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414

PEL·LICULES - PATHE BABY - MAQUINES
FOt40GRAF8 DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

Amb seguretat que haurl escoUit vosJ• el gall al seu gust, ahd
com la marca dels seus tonons.
i perquè no també abd mateix
la del seu Xampanyf que no'n'
pol ésser d ' altre que

OBJECTES DE PLATA

BRILLANTS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i · CANVI
(prop Rambles)

f barra y U. S. en C.
3
,

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

F

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

Telèfon 14231

BAR C E L O NA

SERVEI RAPID SETMANAL ENTR.Bl BARCELONA I BILBAO
8ortldes cada DIMECRES a la nlt cap a Va.Léncla, AlacantJ. MAlaaa,
Bevlllr.. Vl¡o, VIDaaarcta. Corunya. Musel. Santa.nder 1 "'llbao
Alternan~ lea escalea de
•rarra.gona, Ceuta 1 Huelva cada. duea setmlul•
Sant Carlea 1 Ferrol cada duea setmanes
SE.RVBI CORRENT ENTRB BARCELONA 1 BILBAO
cac1a dues setmanea
SOrt14• ell DIVENDRES a la nlt. cap a Tarraii'Oil&, Sant Carlea,
Vlnaroc. Val6ncla, Cullera, Alacant. Cartaaena, Agulla8, Almeria. MelUla. Motril, Màlaga, Ceuta. CIW!z. Sevilla, Huelva, Vl¡o, Marln, Vl•
llaau~~_~errol, corunya., Avtlès, Musel Santander. Bllba.o 1 PasaJes
&o lM uwea rt.pld 1 corrent s'admet càrre¡a. per a. Tàn¡er, Larrailc,
OM&blancals amb tra.nsbordament a Màla.¡a., 1 tamb6 per a l'IDa.
Or tlna 1 Ayamonte; amb tra.nsbor<iament a Huelva
SERVEI ENTRE BARCELONA, SETE l MARSELLA
SOrtides Qutnzenll.lt els diJous cap a Séte 1 Marsella
Servel QulnzeDa.l cap t. OENOVA
La clu're¡a es rep al Ttn¡lado de la Oompa.n:;la. Moll del Reba.lx
Telèfon 13585

EL

VIL~

cau recomanable pet seu per.

BARCELONA: VIa Laietana. !I
LINIA RAPIDA Dl GRAN LUXE BARCELONA ~ CADIZ • CANARIE8
lortldes setmonau; ets dissabtes a les 12 Efectuaran et servel lea motooa.ua
«CIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID•
Ve~ara, 1, %.n, L"'
PALMA DE MALLORCA
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA
Telèfon 21~7
Sortldes cada dia (llevat els diumenges). de Barcelona 1 Palma.. a lea
21 nores per les motona.us
«CIUDAD DE BARCELONA " r uCIUDAD DE PALMA»
llAVEIS REGULARS ENTRE rARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA BARCELONA · MAO i BARCELONA • EIVISSA
COM.Stl.ClA.L A~ ESCALES A TO'I'S ELS PORTS DE LA MEDI·
Sortides Quinzeoala a e Bar·
!llA NòRI) O AFRlOA • CAN ARlES leiona els dJjOWS ~lNl~ COMERCIAL Bl.LBAO · CADlZ • OANARlES AMB
ISCALA A TOTS E.I.S PORTS O!!;L ~ORO D'ESPANYA - Sortides eetma11&11 da Bilbao ele dJJous. Ll.NlA RAPIDA REUULAR ENTRE ESPANYA
I TERRITORIS Dit t..\ GUiNEA ESPANYOLA lFERNANDO POO) - SOr. METGE ESPEOIALISTA
lldlll el dla l'l de cada mea amb escales a. Va.lèocla Càdlz. Las Palmaa. Santa
~z de Tenerife. Santa taabel de Ferna.ndo Poo Bata, Koeo 1 Rlo Benlto
pels vatxells
ccDOMI .. E» I «FERNANDO POO»
LINIA REGULAR ENTHE BARGELONA • ALACANT • ORAN · MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
lortldee de Barcelona cada <ilumen¡e a. les 8 nores: d'Alacant, elt diUun.e; RAMBLA DE CANALETES, 11, 1.tr
I'Oran, ell c11marta; <i'Ora.n cap a Alacant;. els d1:ma.rta 1 d'Alacant cap a.
de 1'l a 1 1 de 4 a 1
Barce10oa., ela dimecres

llAutuu: Passe!¡ de la Casteiiii.Il&, 14 -

D

Bar Petit Miramar

Agent a.rtfsttc 1 repre.tentant 4e
lea mUlora orquestres de Ba.rce·
lona, per a Relt, Qap d'An7 J
:testea maJors.
Demaneu 1D:tormes l preaaupottoe
sense compromia a
LLUIS VILA

~

B A R C E L: O N A

Telèfon 304 22

PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES

JOIES

o•

co-

RAPIDESA I ECONOMIA

APARELLS
FOTOGRAFICS
RELLOTGES

VIES URINARIES

carrer Nou de ta Rambla, 11 • PELL • SANO • VENERI • PROSTATA •
MATRIU • IMPOTENCIA · DIATERMIA • Dlreotor1 Dr. Riu Porta consulta. 11 a 1, 4'31 a t. F. 11 a 1

Acreditada d'anys ençà com la
millor, per la seva. seriositat 1
pel ~>eu sistema especial d 'ensenyament. ja que és el més ~
pld l putecte de tots
Conducció, Reglament, Meol·
nlca Documents de Penalt,
Pl~nols l Titol, tot comprk

GUIA D'EXPOSICIONS

..

CLINICA GALLEGO

FARRE PIJUAN
PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

frtiO I menJara d'encàrreo
Gran terrassa. pròl)la per

---o---

a -.nqaete ' !estea

-----

VENDA

SERVEl BAPID CAP ..6.L ~ 1 l'LAXA
per moto-transatlADtlca correus espan:;olt
SOrtides fues cada. 21 dtea
Ot.p a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES aort1rà el dl& l'I
de desembre del 1935, la. ma¡¡nlflca motona.u

AVUI, COBERTS a 7 PESSJ:TBS:
A.RROS O
ENTRETENIMENTS,
CANALONS, VEDELLA Alm BOLKTS. LLUQ O CALAMABS, PO·
LLASTRE, FLAJ4 I FBurrA
PASSEIG NACIONAL, NlJIL a

CLIN ICA

Barcelona -

Telèron,

«CABO SAN AGUSTIN»

111W

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

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

ANUNCIEU A«LA HUMANITAT»

Que admetrt. passatgen 1 mercaderies
Lt. càrrep ea rep tl.WI la vetlla. del dJa. de aortl<ia., al tlnglado n (1m 2
del Moll de Ba.lears- Telèfon 18274

•

Alfred Sanahu1a

:::~.

'·'

CONSlONATARIB;

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

Advocat

'l"ELEFON :¡2057

VIA LAIETANA, '1

OlVOH.CIS, PLETS, CAUSES, etc.
Ulrona, 10, praL (de 6 a I )

Q

SECC/0 D!IANU

CIS PER PARAULE S

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
u .ooo ousetea, taJten
per • neaoct edJtorla.L ca.
talà Sscrlure a La Hu·
manttat. Num 104

!ERTES
LDEMAMOES

Representacions

EARMAClA

•olC1rta re¡¡~:u wu u arreo·
Gar, tiiJ'wacéutlc collelllt Escrt ure a La H U•
.. nltaL Num 109
•01¡1 O I!Aqut:rra, IIWO

~~' reterénCies 1 prao~~ de&I~JIIJ'1a admlw&,..., llnauee aJ ~ •¡. l!:ao
.!:!.,Mumanttat. Num 108.

•o vtNn

IL!lJ

u

I.WWl.

~tea reterènCJee a·oa bOtl¡a (J ~~rrr ltscnure
a u

11
Num ~1
-!:'•nttaL

~~~I ALA Wfrtoe.:CIO .¡ .;
I provea d·tm·
Eatli 1 onograGrlw eua mòòlce. u..
lilwu' 1 ~ la Humanttal

Dren:U:
lla - l'r

-

PENSIO ela Mundial»,
Hospital, 1:¿¡), P1'1U. Vlat¡era 1 nostea. Sabl~
CIODe B.lreJadea, banJ
t.eleton

tes :wlHcna ae cases torlll&IB. A¡en~ COmerctai
c.;oue¡tat ver a la plaça
de tiarcetuua. E8ct'l u re La
Humanttat Num 401

PENSIO NIÇA. Espa.Loses h&.bataclona. teleton,
bany, cnletacció. Preua
COllVe,PclODa.l8. Pela!, (.8,
Ser., 2DA. Damun~ GranJa. Royal.

.JOVE català, desitJo.
donar mcons pràctiQues
d'a.lemany, per petita. retrlbucló. Santa Rosa, 31,
pral., 2na•

DISPESES a to~ estar
28 duros, m. contort. St.
Pau. 28, 1cr., 1ra., Junt
Rambla..

A G E N T S

per assegurança de me.laltla 1 iguala mêdJca. Escriure Humanitat. Núm.
404.

DISPESES
COBERtS

ne~enlment.ll

&

1

~·¡¡o, en·
~ plate a

ele¡ll a t. carta, pa., 11'1
tot s u perlor
1 p.»cres,
R.nn ., '· 'it Pe re I J u ra.I
IOEAL J>t:Nl)IO, aa Wel
centrLca L confortable.
e&c menJILr. peosio com·
Ple'a des de 125 pt.u.
ruea. ruàrla Clea. de b pt.es
EscudiUers. 6. pral. prop
Rambles Escala estanc.
PENSIÜ ae ¡ I 11 l,.ll.ell~

[Uua de& a.e 150 ptea tot
18.
contort. Pl Macià
pra.l

t'IEN81 0 OiL CARME.
prop tiambles. Alg. corrt
t . esULT des de 150 t>t.ea.
C.'IIW8 12 ¡¡;
CASA FAMILIAR <lt!Oil.Ja ¿ o a Jo\·es a dorm!I
Riera Al~, 48 Ser .. Ira
PEHSIO LAIETANA.
Oabltaclona,
a.lgua corren' I caJefa.ca faredults
Preus
CIO.
m.lllea. VIa Latetana.. 29.
Pl. Berenguer :.t

COoto:-~.aotea

Sra. esquerrana
una babltaciO,
di>altja
sense moblar amb dret
a cuina. Esc. • a La Humanttat. Num 405.
S'NYORA sola Uoaa
nablta.cló !lo sen:vur, dN.
mtr I renu.r Bada! 115,
2on~ In.

-----

001 .JOVES a dorm\r.
Tallers. 35 2on. lra.

PARTICULAR
CASA
oreretx pensló completa,
maaruflques habltllelona,
tribuna, sol. Balmea, 68,
3er., lra.
PARTICULAR
CASA
desitja 1 o ~ aeny1
tot estar. balcó carrer,
preu mòdic. Barbarà, 1'7,
1er.

Borrell, 73, 4.t, 2.a
Ma¡nllica bablta.cló amb
balcO al CIUTer, preu
mòdic
senyor
DESIToJA
com a únic dl.t;peser, tot
estar, tracte tamllliLr. Ca..
Ser., Sra.
banyes, 91,
E$

(P. S.).

FAMILIA reduidt. ofereix llab1ts.cló casa no•a,
ascensor. ca.sanova, 167,
1er., 3ra.
MUNTANER, li, pral.,
2na., :.t hnbltaclona tota
veus:o. matrimoni o senyorel.&, bany, aacenaor.
PORTAFERRISSA, 9,
2on., 2na., babltac16 balcó, 1 o 2, to~ estar, bany,
ool, ~ Iee comodJtats.
BALMES, 12, 1tr., ee
dfl61tja matrimoni o 2
amics. tot estar, e:.pléndJ<ia. habl tacló. ba.ny, tepreu
11scensor,
lèfon,
econOmlc
SENYOR • A, tota pen.
alO. ce.aa parUcutar amb
telé!on. Banye Noua, 2,
pral., lra.
4 PESSETES
estar, b.abl tacló
dent, 21 ptes.
amb sopar. Dr.
entzeeol, 2n&.

DIA, tot
indepensetmana.
Dou. 12.

ESPLENDIDA babit.acl.O
a ma~n
independent
mont o ~ amlca, balcó.
de Cent. 256.
Consell
2on.

llOGUERS

LLEVADORES

VENDES

PISOS A lO l 76 PTEI.
Noua, comvosw. a.e 1>
if"cUlll 1 I UJ:O$CII babl~
clons. wa.ter. lavabo, du~
xa. cUIDa. econOmlca.. ..,.
raret¡, ascenaor 1 tel6lon,
en el carrer de Part., nú.
meros :ro. :.l:.t l 24 (entre
el de Tarragona 1 pta.ça d'Ernest Ventl», auto.
bue lletra .1),

CRACIA GARCIA. U•
consultea ~
fadora.
tultea. nortdabla.nca, 911
eotl 4t&. Tel 8614'1.

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

we-

al constructor
Muntaner, 69, .11:.
(Abana Paloma. :JO)

MUDANCES
AUTO · RECLAM

HIQINIA RUIZ. Woll'&dora Clrur&laoa. COoeul·
tt. ¡ratulta. Tallen. 'l&.
bla Tel 218t6

TERESA l.URIT A.
tadora. Parta. 18.

T~t

81i3111

CONCEPCIO oJOF RA DE
CARBO. WeYa.aura Clrw-.
ata.na.. Rd.&. St. ADtoD1.
24. Tel ~l

f'rano~eso

Layret, 150 (Pa·
raHef), Telèfon 30002

Des de 8 pts. hora
Auto-oonductorea • De.muntntge • Muntatlle •
Tramitacló • Permia. Ca.dena, ~- T. 1117*pltoe
300,
CORTS,
nous, sol, ban:;, telèfon.
20, 22 1 23 duros..

BAIXOS amb bablta.cló, aJ.gua directa 1 patl
12 duros. Badal, 117, da.va.nt Mercat Santa.
BOTICA per a lndúa-

tria o ¡aratee 111 duroa

mea.

COnsell de Cent,

núm. 481.

PISETS moblata

tot

fàbrica
RADIADORS
«PHOEBUS»

traspassar
URCEIX
Bar gron loca.l propl repari.. tot llimonada., per
no poder-lo atendre. R:
Independència, 280, d'l

Avís Loteria
lnvoluntarl
Per error
han eltai venudea 400
partlclpaclona d'una pee..
aeta dol núm. 34090 del
sorteig de Nada.l eDlloo
del 34081. Ji:la l)OIIIIeldora
de les esmentades part!·
clpaclona ju¡aran la ma.
tei.Xa quantitat en aquest
nou número 1 eerà anut.
lat l'anterior. Ela que no
estlguln conforme amb
l 'esmentat canvl poden
passar tl.na doe dJee
abans del aorteli pel dOdll>08ltart
del
mlclU
Baptista Valle. 01putac16,
3M, ler., 4ta.. on elt
eert. abonat el aeu lm·

CRAN OCASIO. A¡én·
cla Transport., recadere
camió, ee veo. vldt. dues
p~ee.
Cl.!iOO
tamilles,
Bruc, 57, eatano. 11 a 1.

magnt!lc rt.dlo americà,
com a nou. Costà 500
ptcs. Borrell, 51, prat~

CANVI PIS

venc pel que em donlu

t'WJJJoua,

Ued.lc1Da aeneral.
BUllia. Ralp X. Sol utlllclal Ur. llult Cueata,
Ur¡eU, \10, pral. COnaul.
ta ae 8 e 8

Or. fRANCESC ORTQ
de
PARERA. Numerari
terua de l'!Ucm AJuntament de Ba.rcetona. BlsveC1&Utn.a en ma.Laltlea tnternea COusun.a do 4 a
6 Ar&a6, ~ pral. Tel.
10168

OR. BATIESTINI

PIS ler., 13 duroe, pro.
pl ver & despatx. cén.
ntc l modern, amb uce.naor 1 telèfon. l"n.llce&e Làyret, 165.

malllltlea de l'aparell dl·
¡e&Uu. l:atòmac. Fet¡e,
RaJ¡a X. Vlll&rroe.l., 11. de
t a 6.

2Ila.

VENC
moto an¡lesa 8 1/~ HP.
1 blclcleta, bon preu. Paasa.tsre Lluia Pell1cer, 17,
bll.

e-tutes llama oiava
u ROYAL•
¡a.rantldes sen • e
fortor w rum
Soldadora • Culnea

Sastre ven equip artllleValéncta.,
rla d'OCIIBló.
230, 5é., 1ra.

Transformen qual·
aevol roa6 o 11uine
a petrell o btnJina,
oer usar-la amb Qu
Oli

MOBLES FLORES
PER A OFlCINA

Lluma cSTANDARTa
lndu.
Cremadors
trlalt 1 a.L trea apa.
rella a petroil, ben.

del fabricant al compra.d.or. Preus eenae competéncla.. Corta, 512.

GAS OIL
~oniment
Gran
en Rea..oll'ta. Repa.
raclona
CASA PHOE8UI
Muntaner. 110, u.m
fri Malloroa

CUOT ES

GRANJA AVICOLA, ea

traapasu. per 3.000 ptee.
Ur&e1X. Raó: Turó S....

tre. Mont.p..t.

Zlna

I

~-----

ADVOCATS
"OSEP Ma. UPANYA•
Advocat twssell6. 258
rOMAll <IUROI BLAHC,
adll'ocat. Procurador delll
Tr1buoa.lt.. Pila . de Orào't.. 41. 31'. r.a l'elèfoo
76163

Barcelona

... rAULER PALOMA·
RES Ad•·ocat 01\nt Pau,
l'el :¡J4411
74
JOSEP RIERA, advocat.
Cs.saoova. 33 'O:&m!rt o

Cons 6110

COMPRES
MAQUINES COSIR
COMPRO tota meo1 d e
tuac... embala~o. Uen va.
etc. Sr.nt Andreu, 360....
Ttle.lon 6~18
COMPRO mubl-. pl.
ruwpte~.a. torrea. ¡;¡en.
alona. c&lloe de cabaJ.&
maqUioea d eacnure collll. Dlt.noa. r&dloa. eto.
Pa¡ru W oompt.at -r.t
S~:.lll3

BALANÇA automàtica
Avery, nova.
3 qUUoa..
Telé!on '191118.
MOTORET el~trt;J,;r
aparell ara.mofon prte.
tiC 1 Bell'\ll" d'ocaaló VI·
Bl.ble d.'l a 3 1 de 7 ·a 9.
Alta Sa.n~ Pere, 12, Pral.
RADI O 3 l&mparea venc
bon estat. Salmeron Ul4

porterla..

'

'

rR,.NSPORTISTES :
Motors Hercute~~ Diesel,
amertcaoa. mOdele eo~
cl.IWI per a camlona
PreUI eoonómlce t.lma.00& O. de Cent. 318 Barcelona

ORQUESTRINES : ll'eDC
euo I c-balx. AdreceuHumanitat.
La
voe a
Num SD~

CAÇADORS
sabatee. eepardenyee per
muo~r•-

Tallen.

n

PESCA SALADA. llegums cul ta, ca trasp-.
Plaça Llibertat, 'l.

Vestits a terminis
del rabrlca.ot al t>llbllo..
Ronda Sant Pera ~

ÇADIRU

l

rAUU:!l

caneuaa. uee¡¡

~..LU~~uu.

St. &usebi. 8 16. 0 .) . Tel
7t611~

.JOSEP MOR~Y • .;u.,
s.l¡tn&.tarl dO ValJ:ell.L·Plf..
ta. 4 • Tol. 138::16. 81Lrc&
lona

DIVERSOS

a 3.

DR oiOAN MIRANDA.
MalaJtlee deli ne.na.. • P.
de Orada. 4 - Tel 12183
Barcelona

Cor.

recordeu: Muntaner. !IV,
E. (Aba.na Pa.loma, ~0).

a preu de

PER

eonrort, ban7, aeceoaor.
Nàpols, 272.

ESTUFES

METGES
MALAL Tl.

Revenedors Ràdio

port.

REPARACIONS

~>U

i&.ll

ataua 1 electrlclte.t. Cau
Bo.cnero. Carrer <:all. 70
' '"'Latra.oce.

rALLER 08 pea.ra ~!.l'U·
Uela.l QlpOal" 1 mUSIUCI,
pavlruenloa 1 tota ela <teri vata <I.a la conat.ruce1o

Fr&Dooac

87 I

~8.

~rea&.

uava

felétOD :10670

L' ESCOCESA. Pal.ne
QU~IU""

.JI WV6UII.IU""

t:.a

Pll.&l

dU.

L41BRU ouworu, oe
tota meoa 1 OlbUOt.eqUOL
Lllt.rerte t.lund.l&l fel"
781108 Salmeron. :¡:¡4,

SIEHYOR1 t.>er VeLl Que
lliW el VOI're feiJtU ua
nuu. reparat a
Ramellerea 2. lar la

Q lle<llld

BRONQUITIS
1 tota mena 4e TOl, ea
¡uarolx ràpidament amb
el u.rop

TUTUSAUS

NlCANOR IERRANO

IL.

BaroeJ.ona

CAtXEl RADIO
Paloma. ~

Ea ven arreu. 01posttart
8 . Alalna (Pasaat¡e de¡1

cr6da,

QIIW!~O

t'IU~U!'Ii

Oats.iuDJII 'lli Tel 1Mlll

t).

CONSTRUCTOR rt.dlo.
Oalxea dee de 8 ptea. Paloma. ~-

------------------Ul UDII

MORENES, l"atUiee, U..
gueo Eczemes. P'uróncolt
l altrea ma.Jaltlee de la
pell . Es cuarelxen amb el
prOducWI ve¡et&l que ee
11en a.l carrer Botella. t.
Berborllterta Tub. 5'80

SA LO per ll leQJuroa
d 'Auona PuJoL t'ermaDante l>elfectea I~ c.tea
Tel 71153. Ba.rce!o1 •a.
Sa.lmeroo 114. pra.l ler
M08Lü ALfABA 011•
a&ncla.. durada econuma

NI> oompreu teDM II'I&IW

a.q u ea ta caaa Joll'el.l&ri <»
num 2

Dta.

SENYOR: Per vell Que
esusrw e1 foetre v•stlt ue
queoañ com a nou. re.

RET OU I ITIQUITEI

a11 totee monee per a. apa.
radOI11

Mercadera a&

INSrAL.LACION8 1 r•
para.clon.e: a.L~rot... pa
electrlclta~ Josep Vlla
Calabrla. 185 Tal 118432
ESPARDENYQ CUI.r
bODee 1 COJ"t.J
trenet•
EJ:IVJu ;empre la c8a l
l'ort.eWI tOtrooa)

we~oalilouee

PORlü
V I.Jar ll4luU ,\¡JullO óe
l eloUoD 1;3752

t!IPO J EQ U ü, • &VIOeli,
;KJOrt

caaea reuda bonet

OOndlOlOD&. Notartat¡ '1
entri fel :.1:.1&11

HI PO I EQUEII c'plaee
100re ca&ea renat., prèeteca IIObre terreon 1 UnQuea ruetlquee Notartat.
7. eDtreeal.

CODEX
DESPATX JURIDIG
Pleta

Teatamentarlel
Divorcia

COBRAMENT
DE CREDITS
a com 15510 l 5eD.!Je d*
oeses oer aJ client
Matrunonla oiYIII • Nat.,.
nlltUOIÓ de fllll • P..
aament1 d' lmDOifOI • c..
dulea · Pu.aoorta

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489
Tall

wuva...~~

ria, OJieotacl6 1 preJ)e.
rac.10 etlcac u PnX Sal..
mee. t 'I

APRENEU A BALLAR
Olassea PIU'tlculara pel
proteSIIOr Josep Oarcú..
l'aloma, ~. en treaol.

pa.a~

•

l.W. lJ'&.

a.a.me11erea

KdTAUKAHT MIH"'
MAR UD.lo a ~arceloo.
per la seva ~;emperatun
~&ble Que s'bl qau.
del& SaJooe •peelaJ.& 1)81
a bodea I OIADQ ueloa

I

..AUMI: QUERA . ....,z.a.
d'obree ProlectH
pressupostna Llenénde7
Peli\YO. S7 l'el 74578
Balcelon&

g-u<·~or

Confecció

Acaa61Dlt.. ensenraruent
rt.pld 1 ecoo0m1c &I ça.
llen pat.rona t.lartl Jt.r
la. 4. :.l.on. i.• I Pl'OP

LaJetana)

LES MILLORS
QUJ.l,M;a4.;1Ullll IIOD pel ...C

mlUnni &IUIDDM del LJ.
\IIIJI!nCia.
oeu Dalmau.
2tb &rcelona 1·et. 711352.

DINER, LJ&IIO WM que
elt altree per c P&t>etetet
MooteJ:>IO». Jolet. miQul•
oea etc t..e cua mèll an·
l"unOIIda el 1888.
tiP
IJnló \12 oral
AGENCIA rH,.NSPORTI
J ..ep Fl¡ueru e.r•rerro.
ll'l&rl F'&çt<JracloDI I re1C>IIId8 de wercadertee per
rerrCICAI'rU reca<iers I ~
otlona lnCormee terroll'1&.
c11 marltlms 1 urll lD·
tot.re vlatcea
•n~tuacJO
101leeuu~ oer reri'O('.arrtl
Paol lllle!IIU
Ul:l~l
~

t'el 113:111

ToteS les ca_us·es ¡u_sJes trobe_n te~sò _
en LA HUMAbiiJAT

l

t

. Dimarts, 11 de desemllre del .1935
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ELS DISTURBIS NACIONA[ISTES A EL CAIRE

LA NOSTRA SUBSCRIPCI

la ~ro~o~ta ~e lDD·

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

lilialió laval-Hoare

Pies.

Swna. anterior ...
S. Trladó Prats ... . •.

(Del nostre corresponsal es·

pectal, JOSEP TOMAS I
PIERA .)
El pla de París té w1a. doble sig-

J . F . ...... ... •..•••...

Salvador Forttmy ......

J. s .•..•.... .. .• ......•••
J. G. •••
••• m
175,158'95 T . A.......... .......... . .
2' - 1A. P . .... .. ... ...... ..... .
2'- M . B .......... ....... ..

F. K .......... ....••• ••

nificació substantiv a 1 adjectiva,
d'uno. importànc ia extraordin ària,

Jaume Gabarró ........ .
Un obrer ...... ... o. . . . .

que de moment, no ha. estat sufi-

6'- C. B ......... ......... .. . .
1'-

5'1'2'4'-

Nltheroy .......... ....... .
Dos esquerran s pellaires
Familia d'Esquerra, de St.
Andreu ... ... ... ......

5'-

J. Ll. .. . ......•... .......•

2'-

qüestió amb la passió 1 interès que

Un grup de carters (cor~
respo:ç1dèncta mes de desembre) .......... . .
Els de cada setmana
Apolònia. Tomàs . . . . ..

70•75

cletat de le3 nacions, però la for-

A. S. C .......... ..... .

cientment analitzat en els seus dos

aspectes. El text d.e la fórmula La.val-Hoare, h a. :nogut w1a allau de

comentari s parc.ials entre les posicions· preses, retractacions 1 judlca-cions objectives 1 serenes de l'opinió neutrê.. Es discutit el fons dc la

requereix aquest problema de justicia internacio nal 1 el desti ·de la SO.

Gabriel Rota Terrades
El nen Emtli Busquets
RAmona Garrit
Enric Sau ret ...

ma, el procediment es deixa postergat, malgrat ésser, en realitat, el

punt neuràlgl: de la proposta.

Totes les complicacions que, a posteriori, puguin néixer, tindran el seu

Els de la poca roba (41
vegada) ......... ..... .

origen més que en el contingut -

Ramon Ferrer... . . . .. . .. .
Tres amics (quota setmanal) ......... ........ .
Benet Martí .. . , .. . . . . ..

ja prou discutible - en el continent
que posa la jurldicitat , el dret de
gents a prova de resistència i perill 1

4._
1._

2'l'0'25
2,_

r3,_
5'-

3._

1
de conculcació.
60._
J. J . Petit, una apuntació
Laval i Hoare, en !uncions de
mandatar is tàcits de 19. voluntat de
d'una pesseta del núme·
pau de· tots els Estats membres de
ro 10,422 1 .......... .•
2'Magdalena. Llenas ... ...
Ginebre. l com a. ponència - també
1'tàcita. _ del Comitè conciliatori dels
Una emotiva foto d'una de les fortas càrregues donades per la policia contra els estudiants
1 obrers reunits a
UN GRUP D'ESQUE Rla capital d'Egipte. Al fons es veu una de les barrlcaJl;es
chlc han presentat, de comú acord,
formades o&ls amotinat'S, des de la qual es detensaven de
policia
RA, de MATARO :
una' fórmula de possible arranja(Foto Keystone)
E. S....
•.. ••• ...
4'ment del conflicte italo-etiòpic; sot· !'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""
mesa des d'ara, per la via. diploma- - -- '!""!'!"!""!'!""'!""'!""'!""!!!"'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""~~;!!!!!~'!!!'!!!!!!"'"'!!~'!""'!""'!"""'!'---...
1
ttca, a. Roma i Addis Abeba. 1 des- te... Els esforço-' tencliran al doble
prés de la seva presentació i lectura objectiu: el restablime nt de la pau
al Comitè coo:-dinador de les san- \ 1 el mantenim ent de l'autoritat de
dons. condicfot,ada a l'acceptació o la SOcietat de les Nacions».
refús díe la. soc:ztat de les Nacions.
Dins el mitjà. feixlsta, la fórmula
Necessiten, les suggerències de re- ' Laval-Hoare ha estat apreciada més
glament pacifiques del pla de Pa~ que com un !ntent de conciliació del
ris, tant oon1 l'aprovació per les conflicte d'Africa Oriental, com una
dues parts en litigi, l'anuència final temptativ a de Lavel pel restablime nt
de la Societat el ! les Nacions. El sol de les relacions entre Londres i Rorefús d'una de les parts, posa en ma. «Stampa)) dubte de la bona fe
plena inoperànc ia la fórmula conci· d'Eden 1 tem un fracàs atesa l'esliatòria, com a resultat del procedí- 1 perada negativa - estimulad a se·
ment de justícia. 1ntemaclo nal que gons ell. per Anglaterr a - d'Addis
ella matejxa. assenyala.
¡Abeba. La reserva 1taliana és estrieMés concretam ent: la negativa ta, per primera vegada en qüestió
d'ItàUa, amb el natural fracàs de la de tanta envergadura, ha dona-t una
negodació de pau, obligaria a ill18. nota hermètica un funcionari del gadeflnitiva aplicació estricta 1 eficaç · binet de p¡oemsa enlloc de fer-ho el
de les sancions, no endebades fou Duce, oom d'habitud. Adhuc - cosa
unànimam ent reconeguda com a ~ gens sovintejad a - serà. consultada
gressora a Ginebr.. ; la no acceptació la més alta autoritat del règim; les
di!Etiopla, llançada a tm conflicte dificultats que ~.resenta la proposta
armat en defensa del seu territori . de Paris, jll$tifiquen el nerviosisme
1 de la seva SOoJ1ranla política, hipò-¡ que assenyala Roma. Un no d'Itàlia
tem. tan versembla nt com segura, representaria. una ruptura amb tot
dóna tatxa de realitzac1ó a les bases el món, un si, massa ràpid, portaria
de discUSSió de Laval 1 Hoare. La dificultats interiors, en produir-se el
rleclaració d'agressió contra Itàlia i desenci...: dels elements feixistes enerla legitimita t de la defensa d'Etio- vats, 1 els menaria a una situació de
pia, que empara el pacte Kellogg, desprestigi i derrota moral, si la. Sosón essències incontrovertibles. Fins cietat gineòr.~1a. refusés o m.inlmit;..
1 tot l'acord entre els beHtgerants zés les cot1Cest.ionJ que proposa la
no fa desaparèix er l'acció que la SO- fórmula del pla. de Paris.
c1etat de les Nacions ve obligadQ a.
Si ·bé el COmitè coordinador de les
exercir per raó 1e la seva competèn- sancions les deixa en suspens davant
cia.
aquesta interinita~.~, Itàlia queda <r
Les falles d'aquest procediment, bUgada a parar les hostilitats. Entre
seran indubtabl ement tingudes en les duPs postures extremes que pot
Més or ar!"lba al s EE. UU. d' Europa. Desembar cament de 9.005.000 de oò tars en
compte, pels Estats membres sense adoptar Itàlia, h1 ha la. intermitja.
barres d·or, procedent de
França
categoria de primera. potència, que de peticl(l d'aclarime nts 1 millores,
(Express)
~i no volen ésser sol&ment campar- actitud dilatèria que dóna
temps al
ses a. Ginebra. han de fer tmposst- temps, però, que precipita vers el
ble pel demà, que ningú no pugui nou període de plugu etiòpiques.
que es r efugiesSin en l'habilitat de
sense els trucs del Sant Pasqual
esdevenir ltEtiopia d'un altre.
El fracàs de la fórmula Laval·Hoadeclarar-se autònoms? Ho faran.
Bailon ~esdevingué la crist i, «caAquestes consideracions que po- re donaria. proporcions de tragèdia 1
tot per no marxar. Els Ulled t az
metes perquè us vull». al cap de
drien sembla: gratuites, són confir- de ooSu Irremeiable al conflicte que
tres «oo"eliglo nartos» no marxen
vint dtes d't tjòria, de carreteres,
mades pel delegat anglès Eden, da- intentava oor•.:iliar, el remei hauria
ni amb dinamita, que diria el se.
de dJ.alecto í d'etc.. etc.. el senyor
vant el Comitè dels divuit: «No te· estat pitjor que h malaltia.
nyor Pérez M adrlgal.
Vilallonga , el cPTestdent» tet i
nim am·a. intencL que l'aportació
La Lliga, havia escrit La Veu, no
Paris 1 Londres acusen un estat
I Lerroux que es ta Incompati pastat per la Lliga marxà cap a
figurarà en cap Govern que no sidel resultat dels nostres treballs a la febrós i agitat, les moltes dificultats
ble amb el nou Govern, expulsarà
València. La marxada jou tan >egut estable. La Lliga, per boca de
1nfonnact6 i sanció de la SOC'lete.t de l'hora present a'ajunta.mn, fatal·
els que queden en els seus càrrecs?
loç i silenciosa com la del seu
cambó, també dfgué, cmestrlvo lade les Nacions ... Les proposicions es- ment, a. aquelles qu~ ja es preveuen
Jefe, je!e, je!e.
ment», en la consulta f a tot artablertes no són nl definitives nt sa.- a. l'horitzó.
La Lltga. havia jet pujar els tunts
No sabem.. peró, st també v .. plocrosantes, són sols unes suggestions ""!!'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""!! I r eu. que les Corts ben llU1t'J/ d'esal cap al sen71or Vilallonga en prorar.
que poden fer possible l'obertura de ~
tar esgotades, encara era l'hora
digar.zt (i de quina manera/) el
les negociacions. Sl Ja Societat no
que s'ltaguessin posat a prova.
titol de llPresident de la Generales aprova, cap queixa no sorttrà de el diari de la nit
I nosaltres vàrem. dir que Lliga
S'han de restituir els regidors
litat». La Lliga en .sap molt d'a.nosaltres 1 admetrem tota indicació
Catalana coUaborarit. en un Go-als Ajuntame nts; s'han d'a1~torit
questes coses. Quan manava l'Esque pugui millorar-Ies ... tot arranjavent que 1w fos estable. Els nostres
zar els actes públics ; Caquerra es valien de tots els subterib fé+Mgoó • f§,j,fê, §4ériêf+íí §W
ment ba d'ésser acceptable per la.
lectors, vista la solució de la crtst.,
taltmya ha de tornar a la norma-fugis i arts brunetianes -per a esSOcietat 1 les dues parts en conntc·
t els comentaris sobre la. durada
litat. ¿l tot atro ho han d'aprovar
biaixar els tractamen ts adequats,

ra

----!'!"! "'! !

i

antena

4

...

...

ULTIMA HORA

del ministeri, retermara11 el crite
ri, que té tot home de sentit comú.,
que la Lltga no té ni paraula ni
res que s'hi assembli. Tampoc no
té, natural111ent, cap ·mena de qualitat endevinadora: Aquelles Corts
que tant havien. de treballar es
dissoldran ...
4

/

...

Josep Pla escriu que la Lliga en
t ntrar al nou Govern l'ha e1nparat en la clàssica teoria del m.al
me1wr. del salvar el que es puguf.
S'anava a donar el Govern a les
esquerres - dtu. t l fresc de Pla - ~
¡ això ho ha evitat la Lliga. El
Govern en mans de les esquerres
1
o simplement à'En M'aura, hauria 1
equivalg·u t a un restablime nt cate~
gòTic de tota la vida autònoma de
Catalunya i aU;ó constituïa una
h ecatombe. Passi que es fact la bo-geria de dissoldre les Corts, però
tornar la normalita t a catalunua ?
M ail!!
Radicals i cedistes han estat a· 1
bandonats t>er Cambó. Gràcies a
l 'habtlitat lligaire aquells no po..
dran fer 1wsa en unes eleoci07U.
L'Alcaldia de Barcelona i les tenè1tcies i la Generalita t, tot, tot a
mans de cambó. Ha estat un. n.e¡¡ocl més rodó que el de la Chade.
Trair Gil Robles? Desmenti r
el criteri que la Llfga havia sostingut labre el moment politic? L'ocasió era ntassa esplèndida per a
no ampliar l'hf3torial del partit,
11Ze de dtsinroltur ea j de traïclo1iS .. ,

\
t~,

.. ,(.)

senes

~~ cr.essor

de Maasaryk a la presldèncl a de la Repl}bl._
de neco olovAc¡uta

ara, però, !'emplenaven la boca de
«President» per acf i «President»
per allà.
El sen11or VIlallonga es va lliurar a la jetno. que li havta encomanat la Lliga 1ense fer cas de
tot Catalun71a que li deia a ca.u
d'orella: «No et facis lllv.slons,
cambó no n'endevin a una.» I vinga de"Zarar i més declarar. Tenta
!etna tallada! Però amb trucs o

Rahola, i.tarttnez Velasco t el met.
ge de· Melquiades Alvarez? Ja ho
veurem. Només quan ho lleghn ens
ho creurem.

..

Diu que Gil Robles en marxar

4

nal)

•• . ......•... ..•.•

Lola Borés de Blasi (quota setmanal) .. . . .. .. .
Josep Oliva (quota mensu~l) ... ....... ........ .
Josep Rafecas (quota
mensual) .......... .... .
Antoni Torras (quota set;..
manal) ......... ..... .
Maria, a. la memòria de
Galan 1 Garcia Hernàndez ..... . .......... ... ..
Josepa, a la memòria dels
de Jaca ... ......... . ..
C. S., per a la salut I lli·

berta.t dels empreson ats

Va.lle, de 9 anYS
Lluís Valle ò
...... o;¡
Ramon
Figueres· ··· ... . ..
2'- B
... ..... .
erga ......... ..... .
2'Maria.
Campà
...
,
"'
2'2'- Ramon Corbatera " ... ···
MANLLEU (Lllst~"sò): ...
2'1'- Pere Faja .... ..... ... , ,
·•
2'- Mari!Ul ArboL~ •• •
0'50
0'50

Llufs Garay ........ .
Joan Coromina .. . .. .
Francesc Macaya .... ..
Josep Juncosa Martf .. .

SANT ADR!A DE BE.
2'SOS, Centre d'Esquerra
1'Republica na d e Cata,..
4'lunya:
3'- Dolors An1elic... . . .
. . . ,.,

Joan Vila .......... .... .

1'- Francesca
Marra ........
3'- Miquel Noguer ........... .

.

Hermlnia Roca ... .. . .. .

Ramon Gamis ...... ..... .
11'- Teresa 1\iarch ........ .
2'- Ricard Selva ..• ... .. .
Anna Domingo . . . •. ,
10'- Agnès Puruà . . . .. .
.. . ...
2'- Josep .Mas .......... ....
.
1'- Crisanta Ibarlucea
..... .
1'- A la memòria de
Layret
Nena Carmeta March
2'Suma i segueix ......

10'-

2'2'l'-

ó'-

2'2' 2'2'-

6'5'5'5'5'5'6'~·3'3'-

S. M .......... .......•.

Josep Ramon ... ..... .
Vicenç Uombart ..... .
p¡¡¡;qual r baljer, fili .
Eudald Casano\ras .. .
Benet Rius .......... ..
Joan Berenguer .. , ...
Josep Berenguer . . . . ..

2'50
2'50

E. E .......... .....•..•
Ll. Roca ..•...••••• •••••••

2'2'-

Pau Espanypl ... ... ... .. •
Antoni Tresens. .. . .. .. .
Ignasi Berdejo... .. .
Silvestre Berdejo .. .
Josep AlJaga ...
Josep Corbató .. , ...
J oan Fortes. ......

2'-

Antoni Godla •.••.•.••

2'-

Hilari Esteban ........ .
Igna.si Vila. .......... . .
Ramon Martf ••• . . • .. •
Vicenç Brlcha ........ .
Francesc Toran .. . . ..
Valena Serradell ..... .
Pere Massó ........... . .,,
J oaqUim Mass6 ... . ..

Jaume Pujadas ..... .

2'2'2'-

Suma anterior ...

LLISTA NUM. 467..
•
•
465.
»
))
476,
))
»
459.
»
» 470.
))
» 469,
»
))
474.
»
» 471.
»
» 510.
»
»
503.
»
»
506...... .
»
»
508...... .
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Suma i segueix ......

FA DOS ANYS ES TROBW
675 PESSETES I ENCARll
HA SORTIT El

2'2'-

2'2'2'1'-

1'1'-

2'2'2'-

2'-

Josep Bta. Sedó .. .

Ramon Pastor .. .
Emili Cortlnas .. .
Josep Espinal ...
Marc Espinal ..•
J oan Espinal ..•
C. Calvo .......... ....... .
J osep Franco ... .. . .... ,,
Francesc Fontana España
Lluïsa Mellado Llana. ...
Francesc Fontana Mella·

Un transporti sta del Born
Pere Regordosa .. .
Josep Torrent .. .
Andreu Panadés .. .
Gaspar Esteve .. .

v. v .......... ..... .

Albert Reynés ........ .
Ramon TonlS . . . . . . . ..
M. P ...... . .......... . .

Emili Comba.lla . . . . ..
J . D .......... ..... .

Llu!s Pairés .......... . .

Benet Sentis .........
Enric Baniere . .. . ..
Jesús Oliva .......... . .
Pere Franquet ..... ... .
Marcel:lí Farrés ., . .. .
Florenti Mañà ...... . ..
Damas Molina. ........ .

Relació de donatius
tats per elements de les
titats · politiques
(per llistes)

5'-

6'-

Josep Julià .......... . .

A. C. B .... ......... ·::.:::

Gaspar Caballerta.
2'- Adrià BenltQ •....• ·::. :::
Isern .......... ....... .
O,Olor.s Toneu .. . ... .. .
ó'_Josefina COnesa ..... .
5'- Narcls Toneu ........ .
10'- Eulàlia .....•.... .... .
10'- Climent Prat ... •..... ...
2'- Valle, de 9 anys ...•.. ...
Lluls Fallé . . . . . . ..• , . . ...
4'50 Ramon Figueres . .. . . . .. ,
Berga ........... ......... .
1'- Maria Campà .. . .... .... .
5'- Ramon Corbatera .... .... .

MERCAT
CENTR AL
DEL BORN (li veg.):

del mtni.stert va detxar caure unes
llàgrimes. Tot es podia esperar
do .......... ......... ..
c{'ell men71s aquesta actitud tan Elisa CaUxto ... ... ... . ..
poc adient en un Jefe, jefe, jefe, F.M.......... .......... .•
valuós present de la Providt!ncia, F. B ... . .......... ....... .

-l ••

J osep Pulgneró .. .

LlWs Serramitj ana
Felip Perramon .. .
Pasqual Jimeno .. .

2'2'2'-

2' 1'-

AIIIR. A LA TARDA

1'1'1'2' -

2'1'-

1'3'5'3'2'2'50
2'50
1'3'5'6'5'1'2'2'1'1' 1'1'1'2'2' 2'2'2'-

Un E;querrà ... . ..

Francesc Rondau ...
Josep M.• Pascual Reque-

2'-

Familia. Senà .......... . .

2'2'-

na .......... .......... .

...

Què passarcl amb tll càrrecs fJOvernatiul? Els de la Ceda marzaran. No, però, tots. Al.t pobles~ I<>
bretot, continuar an a les gestores
encara que no vulgul GU Robles.
LG política rural té les •eves exigències i a vegades cal pa!Sar per
damunt 4el.t partits-.
Quant a Barcelona la tncògnitG
utci • n el! radicals. Algun que al- • tre oorr.,.ci a claSslflcar_.e cie ttc- wnt
lllc ¡ •~> altru.. . 110 podria èuer

G. B ... .......... ........ .

J . T ......... ........ ..
Josep Espinosa ........ .
R . C ....... ,,, .......... . .
J. D .......... .........• ..
Recasens i Berrabó . . . . ..
Dolors Cerdà, a. la memòria de Macià .......... . .
J. F . R., de Caldes de
Montbuy .:-. .......... . .
Clara Sellès . .. ... .. . . ..
J . Llis tosella (6.• veg.), .•
Pere Sàdaba ... ... . . . . ..
Cinc catalans de la casa
M. D. (38 vegada)... . ..
Xicota catalana, simpàtica l bufona .......... . .
Carles Riego ......... .. .
Familia Roca. Bergès, per
Catalunya. .......... ... ..
J. c.......... ......... ...
Quatre de la fusta ... .. ,
Una admirado ra d'Azafía.
Per la salut dels presos
del 6 d'octubre . . . . . . . ..
Una argentina d'esquerra
Un grup de treballado rs
de la casa Gimènez, a
Ll. COmpanys . .. .. . .. .
Dos distingits ......... .. .
A la memòria de Macià
(10 vegada)... ... ... . .•
Joan l:11cas ......... ... .. .
Florència Magaña ... .. •
Josep Magai1a .......... . .
Ramon Passolas (quota.
setmanal) .......... .... .
Una esquerran a antlcleri
cal (quota. Setmà.nal) ...
E. s. S. (quota setmanal)
Anna Fort (quota setma-

4'1'-

MANLLEU
<Llista 29),
Centre Català Republl·

cà d'Esquerra :
Pere Faja .. . . ..
Marian Arbolx ... . ..

A. S. B .......... ..... .

Gaspar Caballeria. ...

Adrià Benito ...

!Sem .......... .•. ••

- 1 4 Cie lllllo ,...n 8 orotra ha hagut do presen.. ,.. !la•
... trlbunalt per tal de justlfloar
que el seu olub de tenls non una
organltzaoló de negoci,

~lnó

exclusln.m ent d'tsport

(Elq>ress)

Dolors Toneu . . . . ..
J osefina Conesa ...
Narcls Toneu

0'25

Eulàlia ..•...•. . •.••••
Clim ent Prat ... ..• . ..

r11

Obrer català. cons_cient! el teu d1ari es LA. HTIMANI'fA~
;

